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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar as causas de evasão no primeiro período do Curso 

Técnico em Telecomunicações do CEFET/RJ, Unidade Petrópolis. Buscou não apenas 

identificar os fatores diretamente sinalizados pelos ex-alunos como causas do abandono, mas 

compreender as relações entre os diversos elementos presentes em seus discursos. A 

investigação assumiu a forma de um estudo de caso e envolveu pesquisa documental e de 

campo. No que diz respeito à abordagem, o estudo foi do tipo qualitativo e empregou a 

estratégia da análise de conteúdo para o tratamento do material coletado por intermédio de 

entrevistas semiabertas. Os resultados da pesquisa apontaram causas de evasão relacionadas às 

seguintes categorias: lacunas na escolha do Curso; fatores escolares; dificuldades pessoais; 

influência de amigos; oportunidades e desinteresse institucional e/ou governamental. A título 

de conclusão, é importante ressaltar dois pontos principais: o primeiro deles diz respeito ao fato 

de que nenhum dos fatores apontados agiu isoladamente, havendo sempre uma associação de 

elementos que resultavam na evasão do estudante. O segundo enfatiza a ideia de abandono 

enquanto processo, o que se expressou no fato de que os estudantes amadureceram a ideia da 

evasão ao longo de sua trajetória na Instituição ao invés de tomarem uma decisão de caráter 

repentino. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional. Curso Técnico. Evasão. Qualidade 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to examine the causes of dropout in the first period of the Technical Course 

in Telecommunications CEFET/RJ, Petrópolis Unit. Sought not only to identify the factors 

directly signaled by students as causes of the dropouts, but understanding the relationships 

between the various elements present in his speeches. The research took the form of a case 

study, involving documentary and field research. As regards the approach of the study was 

qualitative and employed the strategy of content analysis for treating the material collected via 

interviews slightly open. The results of the research show causes of the dropout related to the 

following categories: gaps in choosing the course; school factors; personal difficulties; 

influence of friends; opportunities and institutional and/or governmental disinterest. In 

conclusion, it is important to emphasize two main points: the first one concerns the fact that 

none of the factors mentioned acted alone, there is always a combination of factors that resulted 

in the avoidance of the student. The second emphasizes the idea of abandonment as a process, 

which is expressed in the fact that students have matured the idea of avoidance along its 

trajectory in the institution rather than take a decision suddenness.  

 

Keywords: Professional Education. Technical Course. Dropout. Quality. 
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1  INTRODUÇÃO 

A Educação Profissional Técnica, historicamente associada às concepções e modelos 

econômicos vigentes e às demandas por eles geradas no contexto do mercado de trabalho, tem 

estado cada vez mais no centro das atenções. Governos e empresários constituem alianças no 

sentido de criar e manter cursos que, de alguma forma, possam suprir postos estratégicos para 

o desenvolvimento do país, contribuindo, igualmente, para a elevação do nível de escolarização 

dos trabalhadores. 

A expansão da Rede de Educação Profissional e Tecnológica, ação governamental que 

se iniciou em 2003, reflete esse posicionamento. A criação de novas unidades de ensino, com 

cursos adaptados às necessidades de desenvolvimento local e regional, visa atender às 

demandas de qualificação dos trabalhadores da nova economia, além de fomentar o avanço da 

produção científica na área. 

Vale destacar que as iniciativas do governo, no que diz respeito aos investimentos em 

Educação Profissional, têm alcançado visibilidade não apenas em território nacional. O 

documento “Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica”, 

disponibilizado no site do Ministério da Educação (MEC), comemorativo do centenário da 

Rede, faz referência a projetos de intercâmbio internacional e enfatiza o interesse de países 

africanos em desenvolver parcerias educacionais com o Brasil, que se tornou referência pelas 

experiências desenvolvidas.  

Trazendo a discussão para o âmbito financeiro, é possível, ainda no referido site, 

localizar informações a respeito dos gastos envolvidos na execução do Plano de Expansão. 

Conforme assinalado, estão sendo investidos mais de um bilhão na implementação de novas 

escolas. A previsão é de que, até o final de 2014, 562 unidades estejam em pleno 

funcionamento, as quais gerarão 600 mil vagas. 

Como se pode observar, portanto, a valorização do ensino profissionalizante é crescente. 

Acredita-se que esse tipo de formação seja indispensável não apenas ao desenvolvimento da 

economia, com seu mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e seletivo, mas também ao 

trabalhador que almeja se tornar empregável em tempo relativamente reduzido. 

Embora as perspectivas, diante do exposto, sejam otimistas, é preciso avaliar o contexto 

no qual se dão essas ações, bem como refletir sobre o real impacto delas no itinerário formativo 

e profissional dos estudantes. Indicadores de retenção, evasão discente, formação de 

professores, bem como os relacionados à infraestrutura das escolas, podem fornecer 
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informações relevantes às pesquisas que visam avaliar a eficiência e a eficácia desses programas 

governamentais. 

É importante destacar, entretanto, que esses indicadores, geralmente associados a dados 

quantificáveis, não permitem a abordagem da realidade social mais complexa que determina, 

em última instância, a “validade ideológica” das ações educativas. Eles apenas possibilitam 

uma análise de cunho instrumental, que avalia “resultados” dados os objetivos daqueles que 

formulam as políticas específicas. 

O problema tratado pela presente pesquisa, detalhado a seguir, refere-se à evasão de 

estudantes no âmbito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e se insere no contexto 

das iniciativas que visam não apenas compreender os fatores que motivam os alunos a deixarem 

seus cursos, mas também buscam contribuir com as discussões referentes às políticas 

desenvolvidas para essa modalidade de educação.  

1.1. A SITUAÇÃO PROBLEMA 

A evasão de estudantes é tema recorrente na literatura produzida em educação de nível 

fundamental e aparece frequentemente associada aos estudos sobre fracasso escolar, os quais 

permeiam também as discussões relativas à retenção (DORE; LÜSCHER, 2011). 

Adicionalmente, podem ser encontradas pesquisas relativas ao ensino médio e ao superior. 

Quando se trata de educação técnica, entretanto, poucas investigações são encontradas, embora 

o fenômeno assuma proporções cada vez maiores.  

Dado que o abandono escolar relaciona-se, muitas vezes, com importantes questões ou 

fenômenos sociais, tais como a gravidez na adolescência, o aumento da criminalidade entre 

jovens, a desqualificação profissional e a disseminação das drogas (BJERK, 2012; 

RUMBERGER, 2011), ele vem sendo estudado por sociólogos, profissionais da área da saúde 

e mesmo economistas, que buscam avaliar seus impactos do ponto de vista material/financeiro 

tanto sobre a trajetória do indivíduo quanto sobre a situação do país.  

Uma breve revisão da literatura é capaz de apontar as diferentes ênfases adotadas por 

esses autores na abordagem da temática. Há os que analisam suas causas e/ou efeitos sob a 

perspectiva social (MARCOTTE, 2013), há os que realizam uma avaliação estritamente 

econômica (ROCHA-VIDIGAL; VIDIGAL, 2012), os que buscam contribuições nos achados 

da Psicologia (CORNELL et al., 2013) e outros que apenas se dedicam a investigar os fatores 

motivadores da evasão, abdicando das reflexões acerca de seus efeitos e/ou soluções. 
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 Sem dúvida, todas essas pesquisas apontam para a urgência do desafio que se impõe: o 

de refletir sobre os caminhos que a Educação tem assumido. Não podemos esquecer, todavia, 

que não se trata somente de uma questão de combate ao desperdício de recursos ou ao risco 

social. Discutir evasão e implementar ações que possam minimizar o problema é também 

contribuir no sentido de assegurar a própria qualidade da educação, já que não é possível 

promovê-la quando o direito básico do aluno à permanência na escola não é garantido.  

 Esse estudo se debruça sobre essa questão, abordando-a no contexto da Educação 

Profissional, sobretudo a Técnica de Nível Médio. Busca compreender, especificamente, quais 

são os fatores que motivam os alunos matriculados no primeiro período do Curso Técnico em 

Telecomunicações do CEFET/RJ - UnED Petrópolis a evadirem, contribuindo na busca por 

soluções eficazes, associadas à perspectiva de uma educação mais democrática e realmente 

transformadora. 

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Analisar fatores geradores de evasão na transição do primeiro para o segundo período 

do Curso Técnico em Telecomunicações do CEFET-RJ/UnED Petrópolis nos anos de 2010, 

2011 e 2012. 

Objetivos específicos: 

 Elencar, a partir da revisão da literatura, motivos de evasão em instituições de Ensino Médio 

e Educação Profissional; 

 Promover, por intermédio de análise literária, um resgate histórico da educação de cunho 

técnico, situando-a dentro do contexto discutido nesse estudo; 

 Realizar um levantamento que permita estabelecer o panorama quantitativo de evasões no 

Curso estudado, dentro das turmas e anos selecionados; 

 Fornecer aporte para reflexões críticas sobre qualidade no âmbito da Educação Profissional; 

1.3. DELIMITAÇÃO 

O estudo foi realizado na Unidade de Ensino Descentralizada de Petrópolis - UnED 

Petrópolis, do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 

CEFET/RJ. A escolha do local justificou-se pelo fato da pesquisadora pertencer ao quadro de 

servidores da Instituição e, portanto, vivenciar algumas das situações que aqui foram tratadas. 
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Para que se tenha uma ideia clara do local selecionado para essa pesquisa, é preciso 

trazer alguns dados adicionais. A Unidade do CEFET/RJ situada em Petrópolis, inaugurada em 

setembro de 2008, é a 200ª da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e está 

inserida nas ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Governo Federal.  

Conforme informações disponibilizadas no site do CEFET/RJ, a localização da Unidade 

em uma cidade-polo é um elemento estratégico, uma vez que tem por objetivo “aproveitar o 

potencial de desenvolvimento, a proximidade com Arranjos Produtivos Locais (APL), a 

possibilidade de parcerias infraestrutura existentes” (CEFET/RJ, 2013).  

A escolha dos cursos segue a mesma lógica. Com a finalidade de atender às 

características socioeconômicas da região, foram implementados, inicialmente, o Curso 

Técnico em Telecomunicações (ênfase em TV Digital), o Superior de Tecnologia em Gestão 

de Turismo e a Licenciatura em Física.  

O Curso Técnico em Telecomunicações, de organização semestral, constituiu o objeto 

desse estudo. Trata-se de um curso de nível médio, que funciona sob os parâmetros da 

concomitância externa, ou seja, o aluno cursa o Ensino Médio em outra Instituição, usualmente 

pela manhã, e cumpre a carga horária do Técnico na referida Unidade, no turno vespertino. São 

também aceitos os candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio. 

A pesquisa, referente aos índices de evasão no Curso abordado, restringiu-se aos anos 

de 2010, 2011 e 2012, o que pode ser justificado pelos seguintes motivos: 

 

 Em 2008, ano de início das atividades na Unidade, não havia corpo administrativo. 

Sendo todas as tarefas, desde matrícula até apoio pedagógico, desenvolvidas pelos 

docentes, há incompletude e inconsistência nos registros necessários à pesquisa. 

 Em 2009, a situação anterior se manteve. Somente no segundo semestre desse ano, os 

técnicos administrativos foram incorporados ao quadro de servidores da Unidade, tendo, 

inicialmente, como função, instituir os setores e organizar sua rotina. Dessa forma, os 

registros ainda apresentam falhas. 

 No que se refere ao ano de 2013, embora os padrões de registro estivessem instituídos, 

os dados ainda eram incompletos na ocasião do levantamento. Somente ao final do 

segundo semestre teria sido possível identificar, de fato, alunos evadidos. 

  

 É também importante ressaltar que o estudo se dedicou a investigar a evasão apenas na 

transição do primeiro para o segundo período do Curso, o que se justifica pelo fato de ser 
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exatamente nesse momento em que boa parte dos alunos deixa a Instituição, apesar dos esforços 

constantemente empreendidos pela equipe pedagógica e Gerência Acadêmica. 

 Do ponto de vista técnico, visto que os dados internos, por vezes, geram dúvidas, é 

necessário tornar claro o que foi considerado um aluno evadido. A fim de separar da análise 

apenas os estudantes aprovados ou retidos por notas abaixo da média, o estudo englobou os 

casos expressos de abandono, registrados como tal na Secretaria Acadêmica da Unidade, os 

casos de cancelamento de matrícula e também os casos de alunos reprovados ou jubilados1 por 

infrequência.  

1.4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 Embora o tema “evasão escolar” seja abordado com mais ênfase nos níveis Fundamental 

e Médio da Educação Básica, essa é uma problemática que também perpassa o âmbito da 

Educação Profissional. No entanto, ainda são poucas as pesquisas que abrangem essa 

modalidade de ensino.  

 Ainda que seja possível prever, pela “similaridade” do contexto, que algumas das 

motivações para o abandono escolar se repetirão nos mais diversos níveis e modalidades da 

Educação, sobretudo a Básica, é preciso investigar a partir das especificidades de uma realidade 

que, cada vez mais, adquire contornos próprios. 

 Presume-se que os resultados de uma pesquisa dessa natureza interessem, 

primeiramente, às equipes administrativas, pedagógicas e gestoras da própria Instituição 

analisada, sendo relevantes na formulação e implementação das políticas relativas à 

permanência dos estudantes. Professores e os próprios alunos, também poderão beneficiar-se 

desse estudo. 

No que concerne aos interesses da Instituição na pesquisa, torna-se necessário ressaltar as 

informações constantes do próprio Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

CEFET/RJ, que estabelece os objetivos e as metas a serem alcançadas no período de 2010 a 

2014. O documento define, dentro do objetivo referente à ampliação da oferta de educação 

profissional técnica e de educação superior, a seguinte estratégia: “reduzir as taxas de evasão 

nos cursos dos diferentes níveis pela adoção de medidas de apoio à permanência e ao sucesso 

dos alunos nos cursos” (CEFET/RJ, 2010a, p. 27). Essa estratégia se vincula a um conjunto de 

ações assim designadas: 

                                                 
1 Trata-se de alunos que tiveram suas matrículas canceladas por obterem duas reprovações consecutivas no       

mesmo período. 
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 Promover campanha de valorização da vaga pública e gratuita dos cursos 

oferecidos pela Instituição; 

 Desenvolver estudos sistemáticos do perfil socioeconômico dos candidatos 

aos cursos e dos alunos ingressantes, bem como das causas de evasão; 

 Reestruturar e ampliar os serviços de apoio pedagógico e assistência social 

como suporte contínuo às atividades docentes e discentes; 

 Adotar novos procedimentos metodológicos na área de ensino (soluções de 

natureza didático-pedagógica) principalmente no primeiro ano de estudos e 

nas disciplinas em que se constata o baixo desempenho do alunado 

(CEFET/RJ, 2010a, p. 27). 

Em uma perspectiva mais ampla, tais resultados podem funcionar como material de 

apoio para pesquisadores de outras instituições ou mesmo como subsídio para investigações 

governamentais, tendo em vista o enfoque cada vez mais acentuado das políticas públicas sobre 

a Educação Profissional. Outra classe de possíveis interessados é constituída por empresários. 

Com um mercado de trabalho exigente em termos de qualificação profissional, a evasão escolar 

nessa modalidade é um fator preocupante.  

 No que se refere às contribuições trazidas pela pesquisa, é possível afirmar que elas 

abrangem diversas áreas do conhecimento e podem impactar diferentes segmentos na 

sociedade. Sem a pretensão de esgotar suas possibilidades de aplicação, é pertinente destacar 

que o estudo poderá contribuir no sentido de: 

 Embasar estudos de diferentes áreas com uma revisão bibliográfica consistente a 

respeito da temática; 

 Aprofundar as discussões sobre as especificidades da evasão escolar no âmbito da 

Educação Profissional, ampliando o acervo de pesquisas na área; 

 Enriquecer os debates relativos aos objetivos dessa modalidade educativa; 

 Fornecer suporte às políticas de acesso e permanência de estudantes nos cursos técnicos 

de nível médio; 

 Complementar estudos referentes à qualidade em Educação Profissional. 

1.5. QUESTÕES DA PESQUISA 

O CEFET/RJ, em seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), reconhece o problema da 

evasão na Instituição, alegando que, no que diz respeito aos cursos técnicos, “muitos jovens 

desistem por mera falta de identificação com a opção de formação profissional ou em função 

da falta de condições de se manterem frequentando o curso” (CEFET/RJ, 2010b, p.32). Trata-

se de um documento relativo à Instituição enquanto um todo, mas que, não necessariamente 

expressa a verdade do que ocorre no interior da Unidade a ser analisada por essa pesquisa. 

Tendo em vista o problema desse estudo, que trata de investigar as causas de evasão discente 



19 

 

no Curso Técnico em Telecomunicações do CEFET/RJ – UnED Petrópolis, as questões que se 

colocam são as seguintes: 

 Qual o contexto histórico que delimita as perspectivas atuais em Educação Profissional? 

 Que causas são apontadas em pesquisas sobre evasão já realizadas em outras instituições 

de Ensino Médio e Educação Profissional? 

 Qual foi o percentual de evasões no Curso abordado, tendo em vista as turmas e anos 

selecionados para o estudo? 

 Que causas constituem o rol de motivações para abandono dentro da realidade do Curso 

abordado? 

 Que contribuições fornecem os resultados desse estudo para as discussões sobre 

qualidade em Educação Profissional? 

1.6. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Esse estudo está estruturado conforme padrão adotado pela Universidade Federal 

Fluminense para a realização de trabalhos acadêmicos. O primeiro capítulo contém informações 

introdutórias, contemplando itens como: situação-problema, objetivos geral e específicos da 

pesquisa, aspectos referentes à delimitação da investigação, relevância do estudo, questões 

norteadoras e informações desse tópico, referentes à organização do estudo. 

O segundo capítulo fornece o quadro conceitual necessário à interpretação dos 

resultados da pesquisa. Tendo em vista os objetivos propostos pela investigação, a estruturação 

desse capítulo contempla três tópicos principais: qualidade em educação, que se propõe a 

apresentar aspectos das discussões em diferentes ambientes de produção; resgate histórico, que 

permite a compreensão acerca do momento vivido pela Educação Profissional; e a discussão 

sobre evasão propriamente dita, que abrange reflexões sobre a expansão do ensino técnico e os 

índices de evasão, ressalta alguns conceitos importantes para a pesquisa e investiga razões para 

o abandono. 

O terceiro capítulo contém a metodologia adotada no desenvolvimento do estudo. Aqui 

são detalhados os procedimentos de pesquisa e definidos alguns elementos caracterizadores da 

abordagem, tais como: o tipo de pesquisa, a descrição da população, instrumentos de coleta de 

informações e modos de aplicação, critérios para tratamento e análise dos resultados 

encontrados e limitações da pesquisa. 

No quarto capítulo, podem ser encontrados os resultados da pesquisa, bem como as 

discussões referentes a esses resultados. Inicialmente, o capítulo apresenta alguns aspectos do 
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contexto de realização da pesquisa, destacando algumas dificuldades encontradas no contato 

com os ex-alunos, além de informações relativas ao momento de condução das entrevistas. Em 

seguida, o capítulo traz o perfil dos respondentes e, por fim, a descrição dos resultados 

propriamente dita. 

O quinto e último capítulo apresenta a conclusão do estudo, que é constituída de uma 

síntese dos resultados associada ao parecer fundamentado da autora. O capítulo é finalizado 

com uma sugestão de trabalho futuro, proposta oriunda das leituras realizadas pela autora 

durante a formulação da base teórica desse estudo. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

Esse capítulo assumiu por objetivo fundamentar, em termos teóricos, a pesquisa 

desenvolvida, fornecendo o suporte conceitual necessário à análise dos resultados encontrados. 

O conteúdo que segue deriva, principalmente, de estudo bibliométrico realizado pela autora a 

partir de mecanismos de busca como Google e Google Acadêmico, base Scopus, Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e bancos de teses e dissertações, sendo também oriundo de 

buscas pontuais. O período das análises compreendeu os meses de junho, julho e agosto de 

2013. 

2.1. PENSANDO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO 

Tendo em vista um dos objetivos dessa pesquisa, o de fornecer material para as 

discussões relativas à qualidade em educação, especialmente em educação profissional, 

considerou-se pertinente revisar a literatura em busca de contribuições a esse respeito. É 

importante ressaltar que as reflexões em qualidade não constituem apenas mais um tópico da 

análise bibliográfica desse estudo, mas permeiam, de modo lúcido, todos os pensamentos 

construídos nessa pesquisa. 

Nesse tópico são apresentadas as concepções de diferentes autores a respeito do tema, 

os quais buscaram, em suas análises, delinear um entendimento sobre qualidade que tivesse o 

potencial de fornecer suporte para o desenvolvimento de políticas, promover a melhoria de 

processos ou simplesmente ser aceito como consenso entre pesquisadores. A autora desse 

estudo, a partir da seleção de trabalhos tanto da área de educação quanto do âmbito 

administrativo, expõe algumas dessas concepções para, em seguida, traçar o percurso teórico 

dessa pesquisa.  

 Inicialmente, é importante considerar que o termo qualidade é de cunho altamente 

polissêmico e, embora a comunidade acadêmica despenda esforços razoáveis no sentido de 

alcançar um consenso a respeito de sua definição, o entendimento é de que se trata de uma 

temática complexa e multifacetada, que carrega consigo aspectos referentes a dimensões 

múltiplas, envolvendo, inclusive, discussões ideológicas (BIANCHETTI, 2008; CABRITO, 

2009; DAVOK, 2007; DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007; GUSMÃO, 2013; 

SANTANA, 2007). 

 A adoção da expressão, quando no âmbito dos processos produtivos, pode expressar 

percepções que, embora orientadas para o mesmo foco, divergem em seus micro aspectos. 

Exemplo disso são os modelos de avaliação da qualidade em serviços que, embora, quase 
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sempre, sejam uníssonos quanto à relevância do indicador “satisfação do cliente”, diferenciam-

se no entendimento referente aos aspectos dessa satisfação (MIGUEL; SALOMI, 2004; 

PEREIRA; CARVALHO; ROTONDARO, 2013; TONTINI; ZANCHETT, 2010). 

 Nas organizações do terceiro setor, as dimensões para avaliação da qualidade de 

serviços, tendem a ser mais amplas. Heckert e Silva (2008), após a realização de um estudo de 

caso, chegaram a algumas conclusões relevantes sobre a especificidade dessas instituições. 

Uma delas aponta para o fato de que os valores de justiça e solidariedade se sobrepõem ao valor 

de utilidade na avaliação dos serviços, o que pode ser explicado pela própria natureza do 

trabalho desenvolvido por tais organizações. 

 Se a proposta, por outro lado, é analisar qualidade na esfera educativa, as discussões 

tornam-se muito mais amplas e complexas, sobretudo por envolverem, além dos aspectos 

essencialmente pragmáticos, outros de cunho ideológico e político. Gusmão (2013) realizou 

uma pesquisa bastante relevante com o objetivo de apreender os significados da noção de 

qualidade adotados no Brasil por órgãos públicos e organizações representativas de diferentes 

grupos sociais. 

A autora identificou, por intermédio de entrevistas semiestruturadas, linhas de 

pensamento convergentes e, ao mesmo tempo, divergentes a respeito dos tópicos abordados. 

Embora os entrevistados concordem a respeito de uma noção de qualidade atrelada à redução 

das desigualdades, foi possível verificar que entendem de maneira diferenciada essa “redução 

das desigualdades”. Enquanto uma linha de pensamento enfatiza a elevação do desempenho nas 

provas de larga escala, a outra defende uma formação ampla dos estudantes. 

O Banco Mundial, o Instituto Ayrton Senna, o movimento Todos pela Educação, a 

Undime, o Unicef e alguns representantes do MEC constituem, de acordo com a pesquisa 

realizada, o grupo que observa a aprendizagem (verificada por intermédio das provas de larga 

escala), como a função primordial da escola. A partir dessa ótica, qualidade em educação tem 

associação com resultados e torna-se sinônimo de rendimento escolar. Todos os esforços para 

a sua promoção, portanto, devem estar empenhados no sentido da elevação do desempenho dos 

estudantes nas avaliações. Ao lado do indicador “rendimento” esse grupo sinaliza a importância 

de outros dois: acesso e permanência, condições para a concretização do primeiro. 

O segundo grupo, representado pela ANPEd, Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, CNE, CNTE, Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e alguns 

profissionais do MEC, embora não retirem o mérito da aprendizagem (em seu sentido 
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estritamente cognitivo) e mesmo dos testes padronizados, enfatizam uma perspectiva que 

considera a relevância dos processos, das condições contextuais para a garantia da qualidade. 

Além disso, acreditam que aprendizagem deve incluir elementos de ética e cidadania. 

A expressão “qualidade social”, conforme destacado pela autora, fez parte dos discursos 

do presidente do CNTE e do coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

Nas palavras de Gusmão, “a abordagem remete à formação que se pretende propiciar aos 

alunos, tirando o foco unicamente da aprendizagem dos “conteúdos” avaliados pelas testagens 

e envolvendo o desenvolvimento da ética e a construção da cidadania” (2013, p. 109). 

De acordo com o coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a 

perspectiva da “qualidade social” seria mais ampla que a noção de qualidade “instrumental”, 

limitada à avaliação do desempenho dos estudantes em áreas cognitivas restritas. O presidente 

do CNTE, segundo a pesquisa, utilizou-se também da expressão “socialmente referenciada”, 

concepção que remeteria a um enfoque mais coletivo da ideia de qualidade em educação, algo 

que pressupõe a formação do sujeito capaz de modificar não apenas a sua própria história, mas 

as condições de vida de toda uma sociedade. 

Santana (2007), também faz alusão aos diferentes modos de se entender qualidade em 

educação. A autora se refere a três linhas de pensamento ou racionalidades: instrumental, crítica 

e comunicativa. Enquanto a primeira, com suas raízes na Gestão da Qualidade Total2, privilegia 

a eficácia dos procedimentos, atrelada às formas de medição, as demais primam pelo ideal da 

emancipação humana, tanto do ponto de vista individual quanto social. Considera-se 

importante, nessa pesquisa, elucidar as características diferenciadoras dessas abordagens. 

Na racionalidade instrumental, conforme Santana (2007), a preocupação é com o 

atendimento das demandas do cliente. Em educação, diga-se de passagem, ainda há um 

entendimento difuso sobre quem representa esse papel. De modo a satisfazer essas demandas, 

portanto, torna-se necessário, zelar por uma qualidade eficiente, de cunho competitivo e quase 

sempre individualista. Essa racionalidade propõe a aplicação da técnica a favor da manutenção 

do sistema social vigente e está presente, segundo a autora, nas formulações de Deming, Juran, 

Crosby e Ishikawa. 

A ótica competitiva, defendida pela racionalidade instrumental, pode ser altamente 

danosa, na medida em que, nas colocações de Santana,  

                                                 
2 A esse respeito, sugere-se consultar: SLACK, N. et al. Administração da produção.  2a. ed. São Paulo: Atlas, 

2008.  
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[...] oculta a divisão de classes e gera a divisão social entre os competentes 

(especialistas que dominam a ciência e a tecnologia e que comandam a então chamada 

administração científica) e os incompetentes (executores das tarefas comandadas 

pelos especialistas). Diante disso, uma condição social como o desemprego (estrutural 

na sociedade capitalista moderna) é ignorada, e o sucesso passa a ser mérito de cada 

indivíduo, e o insucesso, demérito, pois, sendo os interesses coletivos subordinados 

aos individuais, os problemas individuais não são preocupações coletivas. ” (2007, p. 

45) 

A racionalidade crítica desfaz a visão da escola determinada por conceitos 

mercadológicos e orienta suas propostas e ações no sentido da formação capaz de emancipar o 

sujeito, tornando-o atento não apenas às causas individuais, mas coletivas, sobretudo aquelas 

com potencial transformador. A qualidade nesse viés, portanto, é algo muito mais relacionado 

à função social da escola do que a méritos que podem ser facilmente quantificados. Essa 

racionalidade opõe-se à instrumental por entender que “lidar com práticas humanas é diferente 

de trabalhar com uma linha de produção” (Santana, 2007, p. 62). 

A terceira racionalidade, denominada comunicativa, admite o pensamento 

inconformista como mola propulsora da liberdade de expressão que, por sua vez, assumiria o 

potencial de transformar o caráter das relações entre os indivíduos e o sistema. Esses indivíduos 

deslocar-se-iam da esfera de passividade, que os subjuga ao sistema, para um contexto de maior 

autonomia, que lhes permitiria, por intermédio da capacidade de comunicação livre, controlar 

esse sistema. Santana (2007) enquadra essa racionalidade, proposta por Jürgen Habermas 

(2003), no âmbito das discussões de caráter crítico.  

Oliveira e Araujo (2005), concordando a respeito da complexidade que reside na 

tentativa de se definir qualidade em educação, realizam um resgate histórico no sentido de 

contribuir com a reflexão. Os autores entendem que, no Brasil, a expressão assumiu três 

significados distintos ao longo do tempo. O primeiro, condicionado pela oferta reduzida de 

vagas nas escolas, apontava para uma visão de qualidade relacionada à expansão das 

oportunidades de escolarização; o segundo se enquadrava nas tentativas de correção do fluxo 

escolar no ensino fundamental, com suas altas taxas de repetência e evasão; o último, por sua 

vez, denunciando a ausência de certas capacidades nos alunos, buscava medir seu desempenho 

por intermédio de testes de larga escala.  

A despeito das múltiplas interpretações atribuídas a noção de qualidade em educação e 

das incessantes confusões ideológicas, muitos autores concordam quanto à urgência de se 

chegar a parâmetros que possam não apenas nortear as políticas educacionais, mas permitir que, 

de algum modo, as garantias por elas assinaladas sejam passíveis de fiscalização por parte de 

seus beneficiários (DAVOK, 2007; OLIVEIRA e ARAUJO, 2005). Compreendendo que essa 
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“fiscalização” passa, no entanto, por um processo de avaliação, é importante assinalar que essa 

é também uma discussão repleta de contraditoriedades. De acordo com Cabrito (2009, p. 198), 

as avaliações em educação são válidas apenas se funcionarem como instrumentos para que cada 

escola ou sistema conheça o seu próprio desempenho e possa efetuar as devidas melhorias fora 

de padrões comparativos.  

Demo (2010) também apresenta aspectos relevantes a serem considerados nas 

discussões sobre qualidade em educação. O autor, bastante referenciado nos estudos nessa área, 

propõe um equilíbrio entre as concepções de cunho instrumental e as de caráter social. Demo o 

faz quando assinala a importância de duas dimensões: a formal e a política.  Em suas palavras, 

“educação é tanto instrumentação informativa (qualidade formal) quanto, sobretudo, a 

finalidade de tudo (qualidade política) ” (DEMO, 2010, p.31). 

No que diz respeito à qualidade formal, é relevante ressaltar o caráter da instrumentação 

defendida pelo autor. Não se trata de uma instrumentação qualquer, mas de uma formação 

básica dotada do que ele denomina “especificidade moderna”, capaz de gerar capacidade de 

informação crítica e capacidade de atualização incessante, sob a perspectiva do “aprender a 

aprender”. A capacidade de informação crítica constitui o “sujeito histórico”, enquanto a 

capacidade de atualização incessante representa “o esforço sempre renovado de não ceder à 

instrumentalização subalterna” (DEMO, 2010, p. 31). Vista por esse prisma, a qualidade formal 

seria o que assegura ao indivíduo as condições para participar e produzir. 

A qualidade política, por sua vez, refere-se ao “saber o que fazer com conhecimento, 

saber pensar e intervir, propor alternativas, fazer-se sujeito de história própria, individual e 

coletiva” (DEMO, 2010). A qualidade política é a dimensão da ética, a dimensão das 

possibilidades, a dimensão da cidadania, a que confere sentido à educação que se pretende 

emancipadora. Enquanto a dimensão formal abriga os meios, a política visa os fins, sendo a 

primeira de cunho quantitativo e a segunda de caráter qualitativo. Segundo o autor, torna-se 

impossível, na perspectiva da formação do “sujeito histórico”, dissociá-las.  

Outros autores seguem também nessa direção. Paulo Freire (2005), embora não 

apresente discussões aprofundadas a respeito de uma qualidade mais instrumental ou formal, 

como apontou Demo (2010), enfatiza uma concepção que se aproximaria bastante da chamada 

qualidade política. Em sua obra “Pedagogia da Autonomia”, ele faz, dentre tantas que ilustram 

seu posicionamento, as seguintes colocações: 

Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a 

impossibilidade de estudar por estudar. De estudar descomprometidamente como se 

misteriosamente, de repente, nada tivéssemos que ver com o mundo, um lá fora e 
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distante mundo, alheado de nós e nós dele. Em favor de que estudo? Em favor de 

quem? Contra que estudo? Contra quem estudo? (FREIRE, 2005, p. 77). 

Uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de posturas rebeldes 

em posturas revolucionárias que nos engajam no processo radical de transformação 

do mundo [...] É a partir deste saber fundamental: mudar é difícil mas é possível, que 

vamos programar nossa ação político-pedagógica [...] (FREIRE, 2005, p. 79). 

Não se trata, acrescentemos, de inibir a pesquisa e frear os avanços, mas de pô-los a 

serviço dos seres humanos. A aplicação de avanços tecnológicos com o sacrifício de 

milhares de pessoas é um exemplo a mais de quanto podemos ser transgressores da 

ética universal do ser humano e o fazemos em favor de uma ética pequena, a do 

mercado, a do lucro (FREIRE, 2005, p. 131). 

Dadas, portanto, algumas das infinitas possibilidades oferecidas pela literatura a respeito 

da temática e compreendendo a necessidade de se definir uma vertente que possa sustentar o 

desenvolvimento dessa pesquisa, considera-se pertinente ressaltar que serão adotadas, para fins 

de análise, as concepções de Demo (2010), as de Santana (2007) quando se refere à 

racionalidade crítica, as de Paulo Freire, bem como as de outros autores que se definem sob 

parâmetros semelhantes. 

2.2. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UMA MODALIDADE EM BUSCA DA (RE) 

CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE 

Tendo em vista o fato de que esse estudo aborda a realidade de um curso de Educação 

Profissional, julgou-se relevante trazer algumas discussões a respeito dessa modalidade de 

ensino, sobretudo as referentes aos cursos técnicos de nível médio, cuja dinâmica apresenta 

especificidades que, de maneira alguma, podem ser desconsideradas. Os objetivos específicos 

desse tópico são: 

 Realizar um breve histórico da Educação Profissional no Brasil, fornecendo, dessa 

forma, um panorama do contexto no qual se insere a pesquisa;  

 Ponderar acerca das finalidades específicas dessa formação, tendo por base as 

discussões historicamente desenvolvidas por pesquisadores da área. 

2.2.1. RESGATANDO A HISTÓRIA: ASPECTOS LEGAIS E SUAS IMPLICAÇÕES 

A trajetória de desenvolvimento da Educação dita Profissional é repleta de construções 

e desconstruções que expressam, sobretudo, a intensidade das lutas políticas em uma sociedade 

de classes (CRUZ; JORGE; SILVA, 2012). Embora as concepções expressamente arbitrárias 

presentes em sua gênese tenham sido, em parte, superadas, não é possível afirmar que o modelo 

de Educação Profissional que se apresenta hoje não guarda nenhuma semelhança com o que 

determinou a educação das parcelas excluídas no Brasil Colônia, por exemplo. 
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A despeito de todo avanço proporcionado pelas pesquisas e manifestações de diferentes 

segmentos da sociedade civil, as quais vêm demonstrando a relevância de uma Educação que 

possa desenvolver-se nos parâmetros de uma formação verdadeiramente integral (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2012; OLIVEIRA, 2012), preserva-se a dualidade estrutural, muitas 

vezes velada, que historicamente tem delineado as relações educacionais e também trabalhistas 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005; KUENZER, 2007; MOURA, 2013). 

A questão da dualidade estrutural ocupa posição central nesse debate, apresentando-se 

como o cerne das discussões que opõem os segmentos conservadores, os quais compreendem 

a formação profissional como ferramenta para a competitividade e o desenvolvimento 

econômico (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2013; ROCHA-VIDIGAL; 

VIDIGAL, 2012), e os partidários do desenvolvimento de relações sociais mais justas, que 

vêem na Educação integrada e que se define tendo o trabalho como princípio educativo, a 

possibilidade de enfrentamento ao sistema econômico capitalista e seus efeitos degradantes 

(FRIGOTTO, 2010; MOURA, 2013) 

A seguir, são apresentados, por sequência cronológica, os principais acontecimentos ao 

longo da história de constituição da Educação Profissional. A análise, que se inicia nos tempos 

do Brasil Colônia e desenvolve-se até o período de realização dessa pesquisa, busca ressaltar 

as políticas públicas que impactaram a modalidade de ensino em cada período histórico, bem 

como aspectos do contexto socioeconômico que conduziram à formulação dessas políticas.  

A respeito do período colonial, as pesquisas apontam o caráter extremamente dualista 

tanto da Educação quanto do trabalho, visto que, nessa época, com o advento da escravidão, o 

trabalho manual, de responsabilidade de negros e índios, era considerado desonroso para 

homens fora dessa condição. Após analisar um trecho de uma carta escrita por um observador 

da vida colonial, Cunha (2000, p. 90) conclui que “a rejeição era menos diante do trabalho 

manual do que à condição social daqueles que o exerciam – os escravos e seus descendentes –

, que não tinham o mesmo sinal étnico da liberdade e da dignidade – a cor da pele. ” 

 No que respeita à formação da mão de obra no Brasil Colônia, esta se dava na própria 

prática laboral, sem que houvesse, portanto, práticas sistematizadas de ensino (CAIRES; 

OLIVEIRA, 2013). O que existia até então era uma educação de caráter acadêmico e 

propedêutico destinada às classes sociais privilegiadas (BRASIL, 2007; SALES; OLIVEIRA, 

2010). Somente em 1809, após a chegada da família real ao Brasil e a consequente permissão 

para a implantação de indústrias, foi criada a primeira instituição, administrada pelo poder 
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público, destinada à educação dos artistas e aprendizes - o Colégio das Fábricas (CASTANHO, 

2006). 

 É importante ressaltar que a educação profissional se originou a partir de uma 

perspectiva estritamente assistencialista, cujo fundamento residia no “amparo a órfãos e 

desvalidos da sorte” (BRASIL, 2007; ESCOTT; MORAES, 2012). Essa concepção embasou 

não apenas a criação do Colégio das Fábricas, mas todo um conjunto de iniciativas semelhantes 

que se sucederam, tais como a implantação das Casas de Educandos Artífices, entre 1840 e 

1856; a organização da Sociedade Propagadora de Belas-Artes, em 1857 e a criação do Asilo 

dos Meninos Desvalidos, em 1875. A respeito das iniciativas que abrangem o período do 

Império, enfatiza-se que estavam pautadas nas seguintes pretensões: 

a) imprimir a motivação para o trabalho; b) evitar o desenvolvimento de ideias 

contrárias à ordem política, de modo a não se repetirem no Brasil as agitações que 

ocorriam na Europa; c) propiciar a instalação de fábricas que se beneficiariam da 

existência de uma oferta de força de trabalho qualificada, motivada e ordeira; e d) 

favorecer os próprios trabalhadores, que passariam a receber salários mais elevados, 

na medida dos ganhos de qualificação (CUNHA, 2000, p. 92). 

A Lei Áurea, sancionada em 1888, constituiu um importante marco na história da 

formação profissional. Com a extinção da escravidão, chegou ao fim o período de quase quatro 

séculos sob a cultura da servidão passiva, que submeteu seres humanos às mais degradantes 

condições. Não se pode afirmar, contudo, que a ideologia que embasou as ações trabalhistas e 

educacionais no Brasil Colônia e que perdurou durante o Império, tenha se extinguido. A 

discriminação quanto aos ofícios manufatureiros, historicamente vinculados às políticas de 

cunho assistencialista, constitui o legado do Brasil escravocrata (CAIRES; OLIVEIRA, 2013, 

p. 4). 

Iniciado o regime republicano, algumas mudanças importantes ocorreram. Em 1891 foi 

promulgada, sob influência do positivismo, a Constituição que estabeleceu o Sistema 

Federativo de Governo. A Carta Magna consagrou a já instituída descentralização do ensino 

(CAIRES; OLIVEIRA, 2013, p. 5), estabelecendo o que Vieira (2007) chamou de “dualidade 

dos sistemas”. Segundo a autora, 

A “dualidade dos sistemas”, traduzida na configuração de um sistema federal 

integrado pelo ensino secundário e superior, ao lado de sistemas estaduais, com 

escolas de todos os tipos e graus, estimularia a reprodução de um sistema escolar 

organizado em moldes tradicionais e de base livresca (VIEIRA, 2007, p. 295-296). 

Outro acontecimento importante nesse período foi a criação das dezenove Escolas de 

Aprendizes Artífices por meio do Decreto nº 7566 de 23 de setembro de 1909. Nilo Peçanha, 

então presidente do Brasil, deu início, com esse ato, à Rede Federal de Educação Profissional 
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e Tecnológica. Essas escolas, cuja oferta estava voltada ao ensino profissional - primário e 

gratuito - foram vinculadas, inicialmente, ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria 

e Comércio (CAIRES; OLIVEIRA, 2013; CUNHA, 2000; MEC, 2009). A respeito de sua 

estrutura e funcionamento, é possível afirmar que 

Essas escolas formavam, desde sua criação, todo um sistema escolar, pois estavam 

submetidas a uma legislação específica que as distinguia das demais instituições de 

ensino profissional mantidas por particulares (fossem congregações religiosas ou 

sociedades laicas), por governos estaduais, e diferenciava-se até mesmo de 

instituições mantidas pelo próprio governo federal. [...] as escolas de aprendizes 

artífices tinham prédios, currículos e metodologia didática próprios; alunos, condições 

de ingresso e destinação esperada dos egressos que as distinguiam das demais 

instituições de ensino elementar (CUNHA, 2000, p. 94). 

A Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, criada em 1917, por meio do 

decreto nº 1.880, tornou-se parte importante desse sistema. Seu objetivo, dadas as demandas de 

desenvolvimento do ensino profissional, era “formar professores, mestres e contramestres para 

os institutos e escolas profissionais do então Distrito Federal e, também, professores de 

trabalhos manuais para as escolas primárias municipais” (CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA. Centro de Memória do 

CEFET/RJ, 2007, p. 14). No entanto, mesmo possuindo todo o aparato e estrutura necessária à 

formação industrial, a Escola não apresentou resultados satisfatórios e suas atividades foram 

encerradas em abril de 1937 (ibidem, p. 16). 

 As décadas de 30 e 40, de acordo com Brasil (2007, p. 11), constituem um período de 

profundas mudanças nos campos da Economia, da Política e da Educação. A industrialização 

crescente fortalece a nova burguesia e impõe medidas relativas à formação dos trabalhadores, 

sobretudo no âmbito da Educação Profissional. A Constituição de 1937 destaca-se por ter sido 

“a primeira a tratar especificamente de ensino técnico, profissional e industrial” (MEC, 2009, 

p. 4). Em seu artigo 129 lemos o seguinte: 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em 

matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse 

dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos 

Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais.  

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 

especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de 

seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão 

ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes 

serem concedidos pelo poder público (BRASIL, 1937). 

De acordo com Piletti e Piletti (2012, p. 187-188), o ensino técnico-profissional, a 

despeito de sua menção “privilegiada” na Constituição, permanece, durante o Estado Novo e 

anos subsequentes, marcado por limitações quando comparado ao ensino secundário. O último 
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tinha a finalidade de garantir, às elites, o acesso ao Ensino Superior, ao passo que, o primeiro, 

tendo em vista a continuidade dos estudos, nenhuma utilidade possuía para os segmentos aos 

quais se destinava. Os alunos que desejassem ingressar na Universidade deveriam concluir 

também o curso secundário. 

A Reforma Capanema, que instituiu, por meio de um conjunto de decretos, as Leis 

Orgânicas da Educação Nacional, constituiu um marco na história da Educação Profissional. 

Destacam-se, nesse contexto, a Lei Orgânica do Ensino Industrial (1942), a Lei Orgânica do 

Ensino Comercial (1943) e a Lei Orgânica do Ensino Agrícola (1946). Além disso, datam do 

mesmo período, a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, 

e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), em 1946 (PILETTI; PILETTI, 

2012, p. 188). É importante ressaltar que o SENAI deu origem ao atual sistema “S”. 

A Reforma instituída por Gustavo Capanema, então Ministro da Educação, tornou o 

ensino profissional de nível médio e organizou os cursos em dois níveis: o primeiro englobava 

os cursos básico industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria, e, o segundo, o técnico 

industrial, com especialidades diversas (MEC, 2009, p. 4). Para os egressos dos cursos técnicos 

não havia a possibilidade de ingresso no ensino superior. Essa situação perdurou até 1953, 

quando a aprovação da Lei nº 1.821 facultou as matrículas desses alunos na Universidade sob 

a condição de que a carreira pretendida estivesse vinculada à formação adquirida (PEREIRA, 

2009, p. 12). 

No entanto, é possível afirmar que a dualidade do ensino foi formalmente superada 

apenas em 1961, com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN). A Lei nº 4.024 “estabeleceu a equivalência plena entre os cursos técnicos 

e os demais cursos do 2º ciclo do secundário (clássico e científico). A partir daquele momento, 

todas as modalidades davam direito à continuidade no nível de ensino superior” (PEREIRA, 

2009, p. 12). Conforme destaca Brasil (2007, p. 13-14), é importante ressaltar, entretanto, 

[...] que essa dualidade só acabava formalmente já que os currículos se encarregavam 

de mantê-la, uma vez que a vertente do ensino voltada para a continuidade de estudos 

em nível superior e, portanto, destinada às elites, continuava privilegiando os 

conteúdos que eram exigidos nos processos seletivos de acesso à educação superior, 

ou seja, as ciências, as letras e as artes. Enquanto isso, nos cursos profissionalizantes, 

esses conteúdos eram reduzidos em favor das necessidades imediatas do mundo do 

trabalho. 

A partir da implantação do Regime Militar, em 1964, a educação assume um novo papel. 

De cunho tecnicista e vinculada ao mercado de trabalho, ela passa a ser considerada 

imprescindível ao desenvolvimento do País (CAIRES; OLIVEIRA, 2013, p. 7). A Lei nº 5.692, 
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publicada nesse contexto, institui a profissionalização compulsória, estratégia política que, 

segundo Brasil (2007, p. 14), ao mesmo tempo em que respondia ao clamor popular por acesso 

a patamares mais elevados de escolarização, se adequava às demandas da Economia em 

expansão, garantindo a colocação dos jovens no mercado de trabalho. 

Ainda de acordo com Brasil (2007, p. 14-15), a profissionalização compulsória, na 

prática, não apresentou os resultados esperados. Em primeiro lugar, restringiu-se ao sistema 

público de ensino, já que, no âmbito privado, as escolas mantiveram seus currículos de caráter 

propedêutico. Em segundo lugar, a implementação problemática da proposta, nos sistemas 

estaduais, em virtude da concepção legislativa empobrecida, ocasionou a transferência de 

diversos estudantes de classe média para as escolas privadas, os quais buscavam uma educação 

que lhes favorecesse o acesso ao ensino superior. 

Com o passar do tempo, a Lei nº 5.692 foi sofrendo diversas alterações e a proposta da 

profissionalização obrigatória foi sendo, aos poucos, deixada de lado. Em 1988, é promulgada 

a nova Constituição Brasileira e, em 1996 a nova LDBEN. Ambos os documentos foram 

gerados em meio a polêmicas de diferentes grupos sociais, os quais buscavam defender suas 

visões distintas de sociedade. Com a ascensão do neoliberalismo, a visão mercantilista da 

Educação prevaleceu sobre as demais e abriu espaço para a livre atuação da iniciativa privada. 

(BRASIL, 2007, p. 16).  

A Lei nº 9.394/96 dedica um capítulo inteiro à educação profissional, que passa a ter 

como finalidades, dentro da perspectiva do mercado de trabalho, “a formação de técnicos de 

nível médio, [...] a qualificação, a requalificação, a reprofissionalização de trabalhadores de 

qualquer nível de escolaridade, a atualização tecnológica permanente e a habilitação nos níveis 

médio e superior (CHRISTOPHE, 2005, p. 7). Essa Lei, de caráter acentuadamente genérico e 

flexível, necessitou de vários dispositivos regulamentadores. (ibidem, p. 6) 

O Decreto 2.208/97, tratado extensamente na literatura, constitui um ponto importante 

dessa análise. Esse dispositivo gerou diversas polêmicas e elevou o ânimo das forças 

progressistas quando, dentre outras mudanças, inviabilizou a integração entre ensino médio e 

técnico. Em 2004, com a mudança de governo, o instrumento legal foi revogado pelo Decreto 

nº 5.154, que manteve as formas concomitante e subsequente praticadas anteriormente, mas 

reestabeleceu a oferta de ensino médio e técnico integrados. Paralelamente a esse processo, 

foram atualizadas, em 2005, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) definidas para a 

educação profissional (CAIRES; OLIVEIRA, 2013, p. 10). 
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É importante ressaltar que a formulação do Decreto 5.154/2004 não ocorreu conforme 

o esperado. De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 1095) “o relator, de forma 

inteligente e competente, por conhecer bem o pensamento do governo passado e dos 

empresários, acomodou o Decreto n. 5.154/2004 aos interesses conservadores, anulando o 

potencial que está em sua origem”. Os autores apontam, ainda, contradições ao longo do seu 

processo de implementação, as quais frustraram as expectativas dos setores progressistas. 

Uma contradição relevante seria o fato do governo, logo após a publicação do referido 

Decreto, ter anunciado o Programa Escola de Fábrica. Esse foi, a exemplo de outros, um 

programa focal que, ao contrário do esperado, apenas reforçava a separação entre o ensino 

médio e o técnico. Além disso, a ausência de uma revisão aprofundada da LDBEN e das DCN’s 

em vigor, a deliberação equivocada da proposta de integração, a atribuição das 

responsabilidades pelos níveis de ensino a diferentes Secretarias foram outras medidas que 

contribuíram para acentuar as contradições (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

A respeito da divisão das Secretarias, Moura (2012, p. 58), observa o seguinte:  

[...] justamente quando, no plano legal, o decreto n. 5154/2004 possibilitou a 

integração do ensino médio aos cursos técnicos, a Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica (Semtec) foi dividida, criando-se a Secretaria de Educação Básica (SEB) 

e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). Dessa forma, enquanto 

no plano legal e na produção teórica se avançava para a integração, a estrutura apontou 

para a separação entre educação básica e educação profissional. 

É relevante enfatizar, no contexto dessa discussão, que muitos autores defendem a 

proposta de integração entre o ensino médio e técnico como via para a formação integral do 

indivíduo, uma formação capaz de não apenas instrumentalizar, mas emancipar. De acordo com 

Frigotto (2010, p. 30), cabe  

[...] afirmar uma concepção de educação básica (fundamental e média) pública, laica, 

unitária, gratuita e universal, centrada na ideia de direito subjetivo de cada ser 

humano. Uma educação plurilateral, tecnológica ou politécnica, formadora de sujeitos 

autônomos e protagonistas da emancipação humana. 

Seguindo o curso da história, em 2005, as DCNs definidas para a educação profissional 

de nível técnico sofreram alterações. A resolução CNE/CEB nº 01/2005 atualizou seu conteúdo 

às disposições do Decreto nº 5.154/2004. Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 1093), 

todavia, essa atualização se deu “nos termos adequados à manutenção das concepções que 

orientaram a reforma realizada no governo anterior por meio do Decreto nº 2.208/97” e, 

portanto, revelou-se mais uma atitude contraditória. 

Em 2008, algumas mudanças importantes ocorreram. A educação profissional técnica 

de nível médio, com a possibilidade de integração ao ensino médio, foi inserida na 
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LDBEN/1996; foi implantado, por intermédio da Resolução CNE/CEB nº 3 de 9 de julho, o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, que organizou os cursos por eixos 

tecnológicos; e, por fim, foi instituída a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cuja estruturação reordenou as instituições federais de educação tecnológicas já 

existentes (CAIRES; OLIVEIRA, 2013, p. 9-10). 

Por fim, os anos de 2011 e 2012 também foram marcados por políticas no campo da 

educação profissional. No ano de 2011, destaca-se o lançamento do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), ainda vigente. Essa política, 

implementada no primeiro ano do governo Dilma, objetiva expandir a oferta de educação 

profissional e tecnológica. No ano de 2012, a Resolução CNE/CEB nº 6 de 20 de setembro, 

instituiu as novas DCNs. Segundo Caires e Oliveira (2013, p. 10), o documento enfatiza “a 

organização dos cursos técnicos por eixos tecnológicos e a construção de itinerários formativos 

flexíveis, diversificados e atualizados”, além de tratar com destaque o tema da integração entre 

ensino médio e educação profissional técnica de nível médio. 

É importante ressaltar, analisados alguns dos principais acontecimentos da história da 

educação profissional, que a luta de classes, reveladora de interesses distintos quanto aos 

objetivos da formação profissional, parece sobreviver às estratégias políticas implementadas ao 

longo do tempo. Embora muito se discuta a respeito de uma educação que realmente integre 

conhecimentos de “cunho geral” aos conhecimentos de “cunho profissional”, numa tentativa de 

formar para a emancipação humana, o que se alcançou até hoje, em termos práticos, está longe 

de atender às expectativas dos grupos progressistas.  

Como exposto no título desse tópico, a educação profissional vive um processo de 

reconstrução de sua identidade e, sendo objeto de disputa política, sofre, invariavelmente, os 

efeitos de uma sociedade antagônica, orientada por interesses nem sempre muito claros. Cabe 

se perguntar, nesse contexto, se o modelo de formação que hoje se apresenta, sobretudo no 

âmbito público, atende aos interesses de seus protagonistas, daqueles que, abraçando a 

oportunidade que lhes é oferecida, esforçam-se para lograr êxito, sem se dar conta de que, 

muitas vezes, o sistema ao qual são submetidos é fragmentado em sua essência e, portanto, 

incapaz de gerar a transformação social que desejam. 

2.3. EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: NA CONTRAMÃO DAS 

POLÍTICAS EXPANSIONISTAS 

Como já apontado anteriormente nesse estudo, o governo federal tem realizado vultosos 

investimentos na expansão da oferta de Educação Profissional em todo o país. Novas 
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instituições, programas e ações compõem um conjunto de políticas orientadas para a elevação 

dos índices de qualificação profissional entre os trabalhadores e o consequente 

desenvolvimento da economia. Esse último guarda relação, conforme Rocha-Vidigal e Vidigal 

(2012, p. 42), com o aumento da produtividade e eficiência das empresas.  

Em que pese a dimensão econômica motivadora dessa expansão, é também necessário 

destacar sua relevância social, refletida nos debates cada vez mais fecundos acerca das 

finalidades da formação profissional. Em suas reflexões a esse respeito, Silva (2012, p. 179), 

coloca: 

[...] é preciso pensar o que vem sendo feito política e ideologicamente dos 

investimentos dos governos progressistas, principalmente no que se refere ao ensino 

profissionalizante, no sentido de promover uma acumulação de forças realmente 

transformadora. O crescimento da rede federal de ensino profissionalizante e das 

universidades federais é uma oportunidade histórica para oxigenar o debate 

acadêmico e político, mobilizando professores, alunos e sociedade para a construção 

de alternativas verdadeiramente emancipatórias e, por isso mesmo, para além do 

capital. 

Não há como negar, portanto, a importância do movimento que tem impulsionado a 

Educação Profissional no Brasil, cujo momento histórico registra um processo de 

democratização, pelo menos em parte, de proporções acentuadas. É preciso ressaltar, contudo, 

as implicações advindas desse processo. É urgente colocar em pauta, por exemplo, a questão 

dos índices alarmantes de evasão, problemática que ameaça pôr em risco o projeto de nação 

sustentado pelo governo e por muitos segmentos da sociedade brasileira.  

Antes de qualquer argumentação, no entanto, é importante proceder à análise da 

legislação brasileira no tocante à questão que será abordada. A Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 205, estabelece a educação como direito de todos. 

Em seguida, no artigo 206, enfatiza que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, 

entre os quais figura a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 

1988). O princípio é reiterado na LDBEN em seu artigo terceiro (BRASIL, 1996). 

Quando se trata especificamente da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

objeto desse estudo, o respaldo legal encontra-se no capítulo III da Resolução nº 6, de 20 de 

setembro de 2012. As Diretrizes Curriculares Nacionais garantem a promoção de avaliação 

periódica na formulação e no desenvolvimento de política pública para essa modalidade de 

ensino. Uma das finalidades desse processo é “promover a melhoria da qualidade pedagógica 

e efetividade social, com ênfase no acesso, na permanência e no êxito no percurso formativo e 

na inserção socioprofissional” (BRASIL, 2012). 

Silva, Pelissari e Steimbach (2013, p. 415), a esse respeito, observam: 
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A conjuntura econômica coloca a expansão na ordem do dia e os avanços nesse 

sentido são fundamentais. Porém, os níveis alarmantes de abandono se impõem como 

uma realidade que precisa ser transformada para que a expansão da educação 

profissional ocorra com qualidade social. 

Como se pode verificar, portanto, a questão da permanência na escola é, antes de tudo, 

uma questão legal. Resguardado o mérito das políticas expansionistas, cujo impacto se observa 

diretamente no maior acesso das camadas populares à formação profissional, é necessário 

promover uma reflexão aprofundada a respeito dos caminhos tomados por essas políticas, que 

ainda têm se mostrado incapazes de solucionar problemas antigos e persistentes como a evasão.  

2.3.1. DAS PESQUISAS SOBRE EVASÃO: LIMITAÇÕES E DEFINIÇÕES 

De acordo com Machado e Moreira (2012, p. 2), estando a evasão relacionada aos 

fatores que motivam os estudantes a não permanecer nos estudos, ela se constitui, sobretudo, 

uma questão vinculada ao próprio processo de democratização do ensino profissionalizante no 

país. Outra forma de análise, apontada pelas pesquisadoras, seria abordar a evasão do ponto de 

vista da exclusão. Por ambas as perspectivas, tem se tornado claro que as investigações 

precisam ser aprofundadas. 

A escassez de informações sobre o tema é algo de notável relevância no 

desenvolvimento das pesquisas. Ao contrário do que ocorre nos níveis fundamental e médio, o 

ensino técnico não conta com uma quantidade expressiva de estudos sobre evasão, o que 

dificulta tanto a construção de um referencial teórico sólido quanto o levantamento de 

indicadores a serem utilizados nas pesquisas empíricas (DORE; LÜSCHER, 2011; 

MACHADO; MOREIRA, 2012; SALES; CASTRO; DORE, 2013).  

Além das dificuldades inerentes à escassez de estudos, podem instituir-se outras de 

caráter conceitual. É importante considerar que, além de fazer referência a diversas situações, 

a evasão pode ser abordada do ponto de vista de diferentes atores e a partir de níveis distintos 

de ensino. Nas palavras de Sales, Castro e Dore (2013, p. 6), trata-se de um “[...] fenômeno 

complexo, multifacetado e multicausal, atrelado a fatores pessoais, sociais e institucionais [...]”.  

Três dimensões conceituais têm sido consideradas importantes nos estudos sobre 

evasão: 

1) níveis de escolaridade em que ela ocorre, como a educação obrigatória, a educação 

média ou a superior; 2) tipos de evasão, como a descontinuidade, o retorno, a não 

conclusão definitiva, dentre outras; 3) razões que motivam a evasão como, por 

exemplo, a escolha de outra escola, um trabalho, o desinteresse pela continuidade de 

estudos, problemas na escola, problemas pessoais ou problemas sociais (DORE; 

LÜSCHER, 2011, p. 775). 
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Acrescenta-se a essas dimensões a questão da perspectiva adotada na investigação do 

problema, que pode ser a do indivíduo, a da escola ou a do sistema de ensino (DORE; 

LÜSCHER, 2011, p. 775). É importante ressaltar que a ótica sob a qual se investiga o fenômeno 

pode alterar significativamente os resultados da pesquisa, uma vez que diferentes atores 

atribuem diferentes significados às experiências. Isso demanda um cuidado especial por parte 

do pesquisador, que deve estar atento à coerência entre os objetivos estabelecidos e o percurso 

definido. 

 Dentre as concepções identificadas na literatura a respeito de evasão, é interessante 

enfatizar o entendimento de que o abandono escolar constitui a última etapa de um processo 

dinâmico e cumulativo de desengajamento do estudante da vida escolar (RUMBERGER, 1995). 

Nos Estados Unidos, essa premissa tem pautado o desenvolvimento de diversos modelos que 

buscam se antecipar ao problema, identificando o risco de evasão associado a fatores de toda 

ordem (BOWERS; SPROTT, 2012; FALL; ROBERTS, 2012; RUMBERGER, 1995). 

No que diz respeito à dimensão conceitual que busca analisar as razões que motivam a 

evasão, é imprescindível fazer duas observações importantes. A primeira tem relação com a 

urgência desse tipo de levantamento. Sendo a evasão um problema que apresenta consequências 

não apenas para os próprios indivíduos evadidos, mas para a sociedade como um todo, deve ser 

interesse coletivo combatê-la, o que só pode ser feito, primeiramente, por intermédio do esforço 

de compreensão de suas causas. Grande parte das pesquisas realizadas nos Estados Unidos a 

respeito de abandono escolar se dá sob esse enfoque (RUMBERGER, 1995, p. 585). 

A segunda observação remete à complexidade associada aos levantamentos que buscam 

identificar causas de evasão. Essa complexidade envolve, pelo menos, três fatores: a propensão 

dos alunos evadidos a não responder as pesquisas (MURNANE, 2013, p. 8) que, muitas vezes, 

está associada à própria dificuldade de localizá-los e ao constrangimento ocasionado pela 

situação (SILVA; DORE, 2011, p. 89); a falta de precisão das respostas, por vezes inconsciente, 

as quais nem sempre remetem à verdadeira causa do problema (FREDENHAGEM et al., 2012); 

e as deficiências inerentes às bases de dados (SALES; CASTRO; DORE, 2013). 

A seção a seguir reúne causas de evasão apresentadas em estudos de âmbito nacional e 

internacional. Haja vista não serem muitos os estudos sobre abandono escolar associados ao 

ensino técnico, optou-se por realizar o levantamento em material referente, principalmente, ao 

Ensino Médio e, em tópico distinto, tratar o material específico. Alguns estudos que tratam do 

assunto sem especificações de nível também foram contemplados. É importante ressaltar, a esse 

respeito, que essa também foi a solução adotada por Dore e Lüscher (2011) ao selecionar o 
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conjunto de indicadores para a construção de seus instrumentos de coleta de dados utilizados 

na pesquisa sobre permanência e evasão na educação técnica de nível médio em Minas Gerais. 

2.3.2. FATORES MOTIVADORES DE EVASÃO 

Embora a busca por soluções para a problemática da evasão passe, necessariamente, 

pela investigação de suas causas, um levantamento desse tipo pode ser algo extremamente 

desafiador. Rumberger (2011) afirma que uma grande variedade de fatores, dentre eles os 

relacionados à escola, família e trabalho, pode contribuir para o fenômeno da evasão e a 

interação entre esses fatores ao longo do tempo torna praticamente impossível demonstrar uma 

relação causal entre um fator isolado e a decisão de abandonar a escola. 

No entanto, o referido autor aponta que uma série de estudos empíricos, oriundos de 

disciplinas das ciências sociais, têm distinguido dois tipos de fatores: os individuais, 

relacionados aos próprios alunos, suas atitudes, comportamentos, desempenho escolar e 

experiências anteriores; e os contextuais, que se associam às famílias dos estudantes, às escolas 

e às comunidades em que vivem. 

No tocante aos fatores individuais, o autor prossegue sua análise afirmando que as taxas 

de abandono são mais elevadas entre os alunos pouco motivados em termos educacionais e 

ocupacionais. Outros fatores como absenteísmo, mau comportamento, gravidez e desempenho 

escolar insatisfatório também entram na relação. Uma observação interessante relativa a esses 

fatores diz respeito à sua vinculação com o contexto em que vive o estudante. De acordo com 

paradigma sustentado pela Psicologia do Desenvolvimento, aspectos referentes às famílias, 

escolas e comunidades moldam atitudes, comportamentos e experiências.  

Do ponto de vista dos fatores contextuais, o autor concede destaque às famílias. A 

condição socioeconômica, geralmente medida por índices de renda familiar e escolaridade dos 

pais, pode incidir significativamente sobre o desempenho e comportamento do estudante, 

determinando desde suas aspirações e o quanto ele vai obter de apoio, até os serviços de que 

vai dispor na busca por uma aprendizagem mais eficaz. O autor chama a atenção também para 

a estrutura familiar. Quando filho adotivo ou oriundo de família monoparental, o estudante tem 

mais probabilidade de fracassar.  

Ainda segundo Rumberger (2011), outros dois fatores podem ser enquadrados na 

perspectiva que analisa a influência do contexto sobre a probabilidade de abandono: a escola e 

as comunidades e grupos de amigos. Na análise da influência escolar, quatro características são 

ressaltadas: composição do corpo discente; características estruturais; recursos escolares e 
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políticas e práticas. Sobre as comunidades e grupos de amigos, o autor chama atenção para as 

diferenças nas características dos bairros que podem ajudar a explicar os contrastes nas taxas 

de evasão e ressalta o fato de que estudantes que vivem em comunidades pobres tendem a ter 

desistentes como amigos, o que aumenta a probabilidade de também tornarem-se evadidos.  

Outros autores também refletiram acerca dos fatores escolares e sobre a influência de 

amigos no processo de evasão. Lee e Burkam (2003) demonstraram que as escolas, por 

intermédio de sua estrutura e da maneira como se organizam acadêmica e socialmente, podem 

exercer grande influência sobre a decisão dos estudantes de permanecerem ou abandonarem os 

estudos. Em termos de estrutura da escola, os autores destacaram aspectos como tamanho e 

forma de controle (pública, privada ou católica). No tocante aos elementos organizacionais, 

ressaltaram o papel do currículo e das relações entre professores e alunos.  

Dentre os resultados de Lee e Burkam (2003) destaca-se o fato de que os alunos são 

menos propensos à evasão nas escolas de pequeno porte e nas instituições em que os cursos 

acadêmicos suplantam os não acadêmicos. Além disso, estudantes tendem a permanecer quando 

as relações que mantém com os professores são positivas. Entretanto, conforme colocado pelos 

autores, o impacto das relações positivas depende das características organizacionais e 

estruturais da escola. Em suma, é possível afirmar que nenhum dos fatores age isoladamente. 

Segundo Lee e Burkam (2003), características estruturais e organizacionais tendem a interagir 

na tomada de decisão do aluno de abandonar a escola. 

Outro elemento demasiado relevante em termos de atuação escolar e com alto impacto 

sobre a evasão diz respeito às práticas de avaliação, por vezes classificatórias e excludentes. 

Hoffmann (2013), muito referenciada em estudos da área, denuncia o uso abusivo das notas 

pelos docentes e afirma que isso implica no reducionismo do significado da avaliação. A autora 

defende uma prática avaliativa que seja pautada no princípio da investigação, permitindo ao 

educador, realizar o acompanhamento do aluno ao longo do tempo.  

Ainda sobre o impacto dos fatores escolares, é importante mencionar a pesquisa de 

Marin (1998). A autora apresenta um panorama das condições de trabalho dos docentes nas 

escolas públicas e lista elementos que considera como desafios fundamentais a serem 

superados. Dentre eles, dada a sua relevância para o desenvolvimento desta pesquisa, destacam-

se: 

 fragilidade, rigidez e restrição nos procedimentos e recursos didáticos, com 

destaque para a escolha e a utilização do livro didático; 

 inalteração nos baixos níveis de aproveitamento escolar dos alunos; 
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 conflitos e dilemas enfrentados pelos professores no que se refere à relação 

entre seu saber fazer e as características dos alunos "fracos" e/ou das camadas 

populares; 

 indisciplina na sala de aula; 

 dificuldades no processo de reflexão e raciocínio dos professores e seus 

desdobramentos para a concretização das práticas educativas; 

 referencial restrito dos professores em relação a experiências bem-sucedidas, 

sejam de ensino, sejam de escolas. (MARIN, 1998, p 15) 

Por fim, analisando o impacto da Reforma do Ensino Profissional na educação 

tecnológica ministrada pelo CEFET-X, Oliveira (2001), relaciona causas de evasão apontadas 

em um evento promovido pela Instituição, a saber: dificuldades discentes relativas ao 

acompanhamento das disciplinas de cunho profissional; interesse insuficiente, por parte de 

alguns docentes, no auxílio a estudantes em situação de defasagem; frustrações dos alunos no 

que tange aos Cursos Técnicos, dificuldades de conciliar os horários do Ensino Médio com os 

do Curso Técnico, o que ocorre na modalidade de concomitância externa, e razões financeiras. 

Sobre a influência de amigos, destaca-se o estudo desenvolvido por Carbonaro e 

Workman (2013). Ao analisar os efeitos das amizades próximas e distantes sobre o 

comportamento de evasão no Ensino Médio, os autores chegaram a uma interessante conclusão: 

os amigos distantes tendem a exercer maior influência sobre os estudantes. Segundo Carbonaro 

e Workman (2013), isso se explica pelas referências que pautam essas distintas relações de 

amizade. A identidade social dos alunos e sua convicção sobre aquilo que é “normativo” 

encontra respaldo nos amigos distantes, a respeito dos quais os estudantes não têm muitas 

referências, ao passo que, o comportamento dos amigos próximos, na visão dos estudantes, tem 

relação com suas características de personalidade e com as circunstâncias em que vivem. 

Stearns e Glennie (2006) analisaram as causas de evasão a partir das diferenças de idade, 

série, gênero e etnia. As autoras fizeram uso de teorias que distinguem dois tipos de fatores de 

evasão: os “pull-out” e os “push-out”. O primeiro representa o grupo de fatores de evasão 

externos às escolas, tais como família e oportunidades de emprego. Esses fatores, que atraem 

os estudantes para fora das escolas, incidem de maneira distinta sobre os alunos. De acordo com 

as autoras, estudantes do sexo feminino e estudantes não pertencentes à raça branca, tem maior 

tendência a deixar a escola por responsabilidades familiares, ao passo que estudantes do sexo 

masculino, em especial os mais velhos, tendem a abandonar os estudos por razões de emprego. 

Os fatores “push-out”, por sua vez, dizem respeito aos elementos escolares que 

desestimulam os alunos a prosseguirem com seus estudos. Envolvem, por exemplo, questões 

relativas à estrutura e às políticas escolares. Segundo Stearns e Glennie (2006), estudantes do 

sexo masculino, bem como os mais jovens, são mais propensos a deixarem a escola por razões 
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disciplinares. No que diz respeito à etapa de ensino, as autoras destacam que os maiores índices 

de evasão se encontram entre estudantes da nona série, padrão que persiste para os indivíduos 

do sexo masculino e entre os negros, latinos e americanos nativos. 

Outro grupo de fatores foi mencionado na pesquisa de Doll, Eslami e Walters (2013): 

“falling out”. O grupo identifica elementos relacionados à dificuldade dos estudantes em 

demonstrarem progresso acadêmico significativo, o que resulta em apatia ou desilusão a 

respeito da possibilidade de conclusão dos estudos. Conforme elucidado pelos autores, não se 

trata de uma decisão ativa do estudante. “Falling out” constitui o efeito da insuficiência de apoio 

pessoal e educacional. Trata-se de um processo de abandono em que o aluno, gradualmente, 

manifesta desejos e comportamento de desengajamento. Aqui não há “agente motivador” da 

evasão. Nem escola, nem aluno são responsáveis por esse tipo de fracasso, mas circunstâncias.  

A pesquisa desenvolvida por Doll, Eslami e Walters teve por objetivo realizar uma 

análise comparativa entre sete estudos com representatividade nacional para determinar quais 

seriam os fatores de maior impacto sobre a evasão: “pull-out”, “push-out” ou “falling out”. Os 

resultados demonstraram que, ao contrário do que, historicamente, as pesquisas costumavam 

apontar, são os elementos “push-out” e não os “pull-out” que têm exercido maior influência 

sobre a decisão dos alunos de abandonarem a escola. 

Trazendo a discussão acerca dos motivos da evasão escolar para o âmbito das pesquisas 

nacionais, é possível avaliar o contexto no qual essa pesquisa se insere. Neri (2010) 

fundamenta-se em um modelo de decisões baseado em capital humano3, para explicar as 

motivações dos “sem escola”. De acordo com o autor, 

[...] não basta enxergar as boas propriedades da política educacional, como o potencial 

de equidade e de retorno privado ou social exercido. É preciso entender como as 

informações chegam às pessoas e como elas transformam as informações recebidas 

em decisões (NERI, 2010, p. 21) 

O autor aplica o modelo à decisão de escolaridade na adolescência e afirma que os pais 

ou os próprios estudantes têm que escolher a respeito da frequência à escola ou ao trabalho ou, 

ainda, a ambos. A decisão requer ponderação sobre “custo de oportunidade trabalhista presente 

do tempo da criança versus o valor que se pode antecipar em relação ao novo fluxo de 

rendimentos futuros que decorrerão da acumulação de mais capital humano” (NERI, 2010, p. 

24). Ainda segundo o autor, se os pais enfrentam dificuldades relativas à restrições de renda, a 

                                                 
3 “[...] conjunto de habilidades e conhecimentos que se acumulam e aumentam a capacidade do                              

indivíduo de desempenhar funções laborais” (NERI, 2010, p. 23). 
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trajetória de longo prazo prevista pelo modelo poderá sofrer desvios, já que esse tipo de 

restrição aumenta a probabilidade de abandono escolar. 

Neri (2010) toma como base os micro dados da PNAD 2006/IBGE para mostrar a 

evolução da frequência à escola e das taxas de trabalho da primeira infância até os 30 anos de 

idade. De acordo com a análise, aos 13 anos de idade, 97% dos pesquisados frequentam a escola 

e 10% trabalham. Aos 18 anos, a taxa de frequência escolar passa a ser de 53% e a de trabalho 

54%. Aos 30 anos, enquanto 10% dos pesquisados estudam, 74% trabalham.  

Uma extensa análise dos benefícios decorrentes de uma maior escolaridade é realizada 

por Neri (2010). O autor investiga o impacto da decisão de frequentar ou não a escola sobre as 

possibilidades de inserção trabalhista do indivíduo e sobre a geração de renda. Além das 

variáveis econômicas, às quais ele concede destaque, o autor faz menção aos efeitos da 

escolaridade sobre a saúde percebida dos indivíduos e lança o seguinte questionamento: “se a 

educação gera um retorno privado tão alto, por que os brasileiros investem tão pouco nela? ” 

(NERI, 2010, p. 33).  

A partir dos suplementos de educação da PNAD de 2004 e 2006, Neri (2010) identifica 

quatro grandes grupos de fatores que motivam evasão até os 17 anos de idade: dificuldade de 

acesso à escola, que responde por 10,9% dos abandonos; necessidade de trabalho e geração de 

renda, associado à 27,1% das evasões; falta intrínseca de interesse, responsável pelo abandono 

de 40,3% dos alunos; e outros motivos, expressos na taxa de 21,7%. A respeito da elevada 

proporção de estudantes que deixaram de frequentar a escola por motivo de “falta de interesse”, 

o autor argumenta que, talvez, isso ocorra em função do “desconhecimento dos potenciais 

prêmios oferecidos pela educação” (NERI, 2010, p. 36). 

Essa visão é criticamente analisada por Setúbal (2010). Segundo a autora, “falta de 

interesse” remete a uma ideia ampla e vaga, que deve ser observada a partir de significados que 

extrapolam a simples falta de informação.  Setúbal (2010) propõe a discussão de outros aspectos 

que circundam a realidade de nossos estudantes, o que implica, necessariamente, reflexão 

acerca do cenário de marginalidade social e econômica em que boa parte deles vive. A 

pesquisadora menciona elementos como trabalho precário, tráfico de drogas, energia elétrica 

clandestina, terrenos sem documentação e outros que, tomados do ponto de vista do 

desempenho escolar, vão contribuir para a produção do fracasso. 

É importante ressaltar a forte atuação da escola na produção desse fracasso, que Setúbal 

(2010, p. 357-358), exprimiu da seguinte forma: 
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Nesse caleidoscópio da sociedade contemporânea, instala-se na escola uma violência 

simbólica, muitas vezes camuflada, perpassando as interações sociais ali construídas 

por meio de diferentes atitudes e regras invisíveis. Alguns exemplos: criação de 

obstáculos ao acolhimento de alunos que retornam à escola, geralmente oriundos de 

famílias de alta vulnerabilidade; distância entre o currículo formal e a realidade do 

mundo desses discentes; desvalorização da história e das vivências desses alunos e de 

suas famílias; culpabilização da família pelo malogro escolar dos filhos; dificuldade 

da escola em aceitar e lidar com a diversidade, a diferença e o preconceito. Essas 

atitudes, embora de difícil medição, são muitas vezes determinantes nos baixos 

resultados de aprendizagem e na evasão e abandono da escola. De um lado, escolas 

não conhecem o território do seu entorno e as condições socioculturais dos seus 

alunos, assumindo posições preconceituosas e desistindo do papel de garantir a 

aprendizagem de todos os discentes. Assiste-se à própria instituição de ensino atuar 

como legitimadora da evasão, como se abandonar a escola fosse “um bom negócio”, 

uma vez que permitiria que o jovem trabalhasse e melhorasse a condição social da 

família. De outro lado, encontram-se pais que não têm modelo de referência de como 

apoiar os filhos na sua trajetória escolar, sentindo-se distantes e excluídos da escola 

de seus filhos. 

Outros autores compartilharam visões semelhantes. Em suas ponderações acerca da 

evasão enquanto reflexo do sistema capitalista, Fornari (2010) afirma que ela é um fenômeno 

decorrente de dois fatores: organização escolar, que inclui a maneira como os professores se 

portam diante do aluno e sua história de vida e herança cultural, social e econômica, que, em 

última instância, condiciona o desempenho intelectual do aluno. A autora sugere que a busca 

de soluções para a evasão, bem como para diversas outras problemáticas que caracterizam nosso 

sistema educacional, passa, antes de tudo, pela superação das formas de organização social e 

econômica pautadas no capitalismo, que encontram na escola uma via de reprodução e 

manutenção de relações contraditórias. 

Para Costa (2000, p. 13), “a evasão é, sobretudo, um gesto de resistência ao discurso 

pedagógico, para além das causas concretas que a explicam [...]”. A partir da análise dos 

resultados de sua pesquisa, a autora ressalta a contradição existente na problemática da evasão, 

que aponta para o fato da escola pretender ser democrática, garantindo o acesso de todos à 

educação e, simultaneamente, não assumir sua identidade de espaço efetivamente público, 

deixando de suprir, em virtude disso, as necessidades do trabalhador no que diz respeito aos 

saberes escolares. 

No que tange à especificidade da evasão na Educação Profissional, a literatura ainda é 

reduzida. No entanto, verifica-se um esforço, por parte de alguns autores, de fazer emergir no 

meio acadêmico pesquisas a esse respeito, estimuladas, em parte, pelo processo de expansão 

desse tipo de formação no país. Dentre esses esforços, destaca-se o de Rosemary Dore, autora 

de diversos trabalhos (DORE; LÜSCHER, 2011; SALES; CASTRO; DORE, 2013; SILVA; 

DORE, 2011) sobre permanência e evasão na educação técnica de nível médio em Minas 

Gerais.  
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A autora, com apoio da CAPES e do CNPq, coordena o projeto intitulado “Educação 

Profissional no Brasil e evasão escolar”, cujos objetivos são: 

[...] integrar um grupo de pesquisa internacional que se organizou para pesquisar a 

educação profissional e o problema da evasão escolar entre jovens de 15 a 20 anos, 

nos países participantes; identicar e quantificar a evasão escolar no Brasil a partir de 

1996, nos cursos de formação profissional, na faixa etária de 15 a 20 anos, bem como 

as suas causas, classificando-as de acordo com o contexto mais amplo das diferenças 

nacionais; cooperar na realização de estudos comparativos entre os dados da evasão 

no Brasil e aqueles dos demais países integrantes do grupo de pesquisa internacional; 

desenvolver, em comum com os países participantes, proposições que possam 

subsidiar a formulação de políticas educacionais para a educação profissional, com o 

intento de reduzir o número de jovens que abandonam esse tipo de ensino (INEP, 

2014). 

Em Silva e Dore (2011) identificam-se fatores de evasão relativos ao Programa de 

Educação Profissional de Minas Gerais (PEP-MG). Por intermédio desse programa, o governo 

do Estado realiza a compra de vagas em escolas da rede privada e as destina às seguintes 

categorias de estudantes: matriculados no 2º ou 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas 

estaduais; matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), correspondente ao Ensino 

Médio e na modalidade presencial; e concluintes do Ensino Médio, oriundos tanto da rede 

pública quanto da privada e que não estejam cursando o Ensino Superior. 

Embora o instrumento de pesquisa utilizado pelo PEP-MG para monitorar as causas de 

evasão dos cursos seja limitado por conter fatores imprecisos (SILVA; DORE, 2011) e por 

restringir-se à ótica individual no tratamento do problema, deixando de contemplar elementos 

institucionais e sociais (DORE; LÜSCHER, 2011), é possível afirmar que os resultados 

oriundos dessa investigação constituem material relevante para pesquisas a respeito do tema, 

visto que, conforme assinalado por Dore e Lüscher (2011), tratam-se das únicas indicações 

precisas a que tiveram acesso.  

A tabela 01 registra os motivos de evasão apontados pelo Programa. Segundo os dados 

recolhidos, os alunos deixam a escola, em primeiro lugar, por motivos de emprego (36,56%). 

Em seguida, destaca-se a proporção de discentes (20,91%) que não fornecem qualquer 

justificativa para o abandono. Obviamente, como sinalizado por Dore e Lüscher (2011, p. 784) 

“é uma frequência muito alta para uma razão tão imprecisa”. 

 
Tabela 1 - Causas de evasão no PEP 

Causas do Abandono (PEP) % 

1. Emprego 36,56 

2. Desistente sem justificativa 20,91 

3. Horário incompatível 9,15 
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4. Estudos 8,91 

5. Ingresso no curso superior 7,4 

6. Mudança de município 4,23 

7. Saúde 3,01 

8. Transporte 2,95 

9. Gravidez 1,85 

10. Achou muito difícil 1,85 

11. Não se identificou com o curso 1,75 

12. Filhos 1,43 

Fonte: SEE-MG (2009) apud Sales, Castro e Dore (2013, p. 5) 

 

Ainda no âmbito da Educação Profissional, foram identificados outros trabalhos que 

tiveram por objetivo analisar causas de evasão. O quadro 1 compila alguns dados importantes 

apresentados por esses autores. 

 

Autor (a) Proposta Fatores de abandono 

Araújo 

(2012) 

Investigar as causas de evasão, durante o 

período de 2007 a 2010, no curso técnico 

integrado de Química de Alimentos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão (campus Monte 

Castelo/ São Luís ), ofertado pelo 

Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA). 

Coincidência com horário de trabalho, ausência 

de relação entre o currículo e as expectativas do 

discente, falta de afinidade, falta de conhecimento 

base, falta de professor, custeio de transporte e o 

fato de alguns alunos já possuírem o Ensino 

Médio. 

Azevedo e 

Lima (2011) 

Abordar a evasão escolar no âmbito do 

PROEJA, implantado no Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Mato Grosso 

(CEFET-MT) em outubro de 2007. 

 

Trabalho (incluindo o doméstico), família e 

déficit de cultura escolar. 

Cravo 

(2012) 

Investigar as causas de evasão no curso 

técnico de Informática de uma faculdade 

de tecnologia de Florianópolis. 

Não identificação com o curso, horário 

incompatível, dificuldades de aprendizagem,  

mudança de curso,  mudança de cidade, doença e 

outros. 

Machado 

(2009) 

Analisar os fatores motivadores de evasão 

nos cursos de Agropecuária e Informática 

da Escola Agrotécnica Federal de 

Inconfidentes - Minas Gerais, abrangendo 

o período de 2002 a 2006. 

Afastamento da família, não identificação com o 

curso escolhido, drogas, excesso de atividades 

propostas pela escola, dificuldades relativas ao 

processo ensino-aprendizagem, desmotivação, 

deficiência na formação escolar, distanciamento 

cultural entre escola e aluno, práticas pedagógicas 

e aspectos institucionais. 

Marconatto 

(2009) 

Pesquisar aspectos da evasão escolar no 

Curso Técnico Agrícola (modalidade EJA) 

da Escola Agrotécnica Federal de Rio do 

Sul - Santa Catarina. 

Dificuldade em conciliar horário de estudo com o 

trabalho, desejo ou necessidade de trabalhar e 

dificuldade de adaptação à escola. 

Moreira 

(2012) 

Identificar fatores que influenciam a 

evasão escolar nos cursos técnicos do 

PROEJA na Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica de  

Dificuldade de conciliar o horário de estudo e 

trabalho, necessidade de trabalhar, o fato de a 

escola ser distante de casa e/ou do trabalho, 

dificuldades financeiras, falta de motivação para 
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Minas Gerais. continuar os estudos, falta de flexibilidade nos 

horários para cursar as matérias , excesso de 

matérias  no curso e professores muito exigentes. 

Silva, 

Pelissari e 

Steimbach 

(2013) 

Discutir as razões de permanência e 

abandono na educação profissional técnica 

de nível médio. 

Preferência pelo ensino médio regular, falta de 

gosto pelo curso e dificuldade nas disciplinas. 

Quadro 1 - Motivações para abandono escolar na Educação Profissional 

Fonte: a autora (2014) 

 

Acrescenta-se ainda o trabalho de Araújo e Santos (2012) que, embora não tenham se dedicado 

ao estudo empírico da questão, levantaram, por intermédio de pesquisa bibliográfica, causas de evasão 

no âmbito da Educação Profissional de nível médio, distinguindo fatores internos e externos às 

instituições escolares. Os primeiros, de acordo com a autora, estão relacionados à questão da escola não 

atrativa: 

[...] de currículos desatualizados, da falta de apresentação do perfil do curso e de sua 

importância para o mercado, da falta de apresentação da demanda em 

empregabilidade na área do aluno, da falta de ações pedagógicas em disciplinas com 

altas taxas de retenção, da falta de apresentação coerente dos critérios e do sistema de 

avaliação do desempenho do aluno, da falta de formação didático pedagógica dos 

professores, de professor desmotivado, de poucas visitas técnicas, de pouca ou 

nenhuma aula prática, de pouca divulgação de vagas de estágio, da falta de parcerias 

e convênios com empresas para o estímulo da aprendizagem contextualizada, da falta 

de estágios e empregos aos alunos, da falta de adequação de plano de carreira do 

professor, da falta de estrutura na escola, da 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. 

Os fatores externos, por sua vez, remetem, principalmente, às questões vinculadas ao 

trabalho e envolvem desde os elementos relacionados à escolha da profissão e posicionamento 

no mercado até as dificuldades relativas à incompatibilidade de horários. Outro fator 

mencionado pelas autoras nesse grupo trata da ausência de políticas públicas consistentes e 

dificuldades na efetivação das políticas já existentes. 

Para encerrar a análise aqui desenvolvida a respeito de abandono escolar na Educação 

Profissional, é imprescindível ressaltar um aspecto que, de maneira reflexiva ou não, permeia 

boa parte das pesquisas: o fato de ser esse um fenômeno quase sempre vinculado à trajetória de 

estudantes economicamente desfavorecidos e pertencentes a grupos étnicos ainda 

discriminados. Muitos autores discorreram a respeito dessa questão e suas análises, de certo 

modo, coincidem com a visão de Arroyo (2012) quando discute o direito à escola presentes nas 

lutas das classes populares. O autor se exprime da seguinte forma: 

Os movimentos sociais mostram que pouco sabemos sobre essas relações tão 

determinantes entre o direito ao lugar e à escola como garantia desse direito primeiro 

de todo ser humano: a vida boa, digna e justa. Como estão ausentes essas relações tão 
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estreitas nas análises pedagógicas tão ilustradas. A escola na cultura popular é mais 

do que escola ou mais do que a concepção reducionista, ilustrada de escola, de ensino 

de qualidade. Vincular o direito à escola com o direito ao lugar que está nas trajetórias 

das crianças e adolescentes, dos jovens e adultos dos coletivos que chegam às escolas 

públicas das periferias e dos campos poderá dar maior centralidade social e política 

ao direito à escola/lugar de viver justo e digno (ARROYO, 2012, p. 249) 

O “viver justo e digno”, ressaltado pelo autor, deve nortear as práticas escolares e 

possibilitar a construção de escola enquanto espaço de acolhimento aos sujeitos e suas 

identidades. Evasão nada mais é que do que um processo de exclusão, estejam ou não os 

excluídos cientes disso. Ela representa a negação não apenas das histórias de vida, mas das 

possibilidades reveladas pela aquisição do saber. Importante é estar ciente, no entanto, que 

enquanto a escola não for lugar de humanização, de aceitação do outro, problemáticas 

relacionadas ao fracasso escolar, tal como a evasão, estarão sempre na pauta de discussões que, 

embora relevantes, carregam consigo apenas o mérito da repetição e o alento da utopia. 
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3  METODOLOGIA 

Esse capítulo caracteriza a pesquisa desenvolvida, bem como explicita os meios 

empregados na coleta, análise e interpretação de dados, apresentando conceitos e descrevendo 

o trajeto percorrido na investigação das questões do estudo. Ademais, aponta aspectos 

referentes à população estudada e ressalta as principais limitações das estratégias selecionadas. 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Vergara (2009) fornece uma classificação bastante pertinente a respeito dos tipos de 

pesquisa possíveis de serem realizadas. A autora propõe que os estudos sejam avaliados quanto 

aos fins e quanto aos meios. No que diz respeito aos fins, Vergara reconhece que uma pesquisa 

pode ser conceituada como: exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e 

intervencionista. Do ponto de vista dos meios, distingue: pesquisa de campo, pesquisa de 

laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação 

e estudo de caso.  

Dados os objetivos desse estudo, é possível afirmar que ele se enquadrou, no que se 

refere aos fins, nas categorias descritiva e explicativa. A pesquisa explicativa, como o próprio 

nome sugere, busca explicar por quais razões um fenômeno ocorre. Ela busca reforços nas 

investigações descritivas que, por sua vez, delineiam uma forma de estudo que permite a 

caracterização de populações e fenômenos. Como se pode verificar, portanto, ambas as 

propostas se complementam, fornecendo o aporte necessário para pesquisas com objetivos 

semelhantes aos traçados nesse documento. 

Da perspectiva dos meios, essa investigação constituiu um estudo de caso, coadunando-

se, ainda, com os princípios das pesquisas de campo e documental. A primeira classificação, 

conforme Vergara (2009), sugere uma pesquisa limitada a uma ou poucas unidades e apresenta 

certo nível de detalhamento, o que exemplifica adequadamente a proposta dessa análise. A 

segunda classificação implica investigação de cunho empírico, realizada no ambiente que 

mantém relação com o fenômeno de análise. Tendo em vista que esse estudo se desenvolveu 

no local de ocorrência do problema pesquisado, não há dúvidas de que possa ser enquadrado 

nessa categoria. 

A terceira classificação, por sua vez, diz respeito às investigações que se valem de “[...] 

documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou 

com pessoas [...]” (VERGARA, 2009, p. 43). Embora não esteja explícito no texto, é possível 

inferir que esse tipo de análise engloba documentos que não são de domínio público, mas que, 
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de algum modo, agregam valor à pesquisa. Relatórios emitidos pela Secretaria Acadêmica da 

Unidade, pautados tanto em informações geradas pelo sistema informatizado de dados como 

constantes do arquivo físico da Instituição, foram incorporados a essa investigação. Dessa 

forma, é possível afirmar que se trata, também, de um estudo de cunho documental. 

Outra classificação possível situa as pesquisas quanto à natureza dos seus dados e o 

modo como são tratados. Sob esse ponto de vista, elas podem definir-se como quantitativas ou 

qualitativas. Enquanto as quantitativas têm seu foco na mensuração de fenômenos (COLLIS; 

HUSSEY, 2005), as qualitativas analisam “os mecanismos subjacentes aos comportamentos e 

a interpretação que os atores elaboram sobre seus próprios comportamentos” (ALAMI; 

DESJEUX; GARABUAU-MOUSSAOUI, 2010). Longe de desqualificar as abordagens do tipo 

quantitativo, cujo mérito reside na possibilidade ampliada de manipulação dos dados e na 

representatividade inerente ao uso de procedimentos estatísticos, é preciso ressaltar que os 

métodos qualitativos, quando aplicados na investigação de fenômenos como o proposto por 

esse estudo, gozam da prerrogativa de revelar elementos que passariam despercebidos por uma 

análise de cunho meramente quantitativo, elementos situados, sobretudo, no âmbito da lógica 

social dos indivíduos. 

Como bem ressaltam Alami, Desjeux e Garabuau-Moussaoui (2010), é possível, 

qualitativamente, descobrir “elementos por vezes marginais em termos quantitativos, mas que 

se revelam decisivos em termos operacionais, prospectivos e estratégicos” (p. 23-24). Levando-

se em consideração, portanto, os pressupostos teóricos que definem a evasão enquanto 

fenômeno multifacetado e de conclusões pouco óbvias, os benefícios de uma análise que 

busque, de algum modo, captar a amplitude das interações entre os diversos fatores, tornam-se 

particularmente superiores. A abordagem limitada a aspectos quantitativos, nesse caso, que 

tenderia ao isolamento das variáveis, ocasionaria um possível reducionismo da análise.  

3.2. PRIMEIRA FASE DE COLETA DE DADOS 

O levantamento inicial dos dados acerca da população alvo do estudo foi solicitado à 

Secretaria Acadêmica da Unidade, que providenciou listagens nominais das turmas, 

distinguindo alunos aprovados, retidos e evadidos, bem como dados específicos a respeito dos 

estudantes evadidos. Esses dados incluíram: data da efetivação da matrícula na Instituição; 

telefones e e-mail (caso estivesse disponível). É importante evidenciar que esse foi um 

momento marcado por obstáculos, que apontou diversas falhas na sistematização e disposição 

das informações necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. 
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A primeira delas diz respeito à ausência de registros de frequência dos alunos no 

sistema, o que impossibilitou, por exemplo, saber se os alunos teriam participado das aulas 

durante algum tempo antes de abandonar a Instituição. Os diários de classe, que também seriam 

úteis nesse sentido, não estavam disponíveis para consulta no período selecionado para a 

análise. Outra dificuldade se referiu ao procedimento de renovação automática da matrícula 

que, já há algum tempo, vem sendo realizado pelo sistema acadêmico. Esse procedimento 

transfere para o período subsequente alunos que se desligaram da Instituição e não realizaram 

qualquer tipo de comunicação formal, o que acaba gerando dados não verdadeiros acerca da 

situação dos estudantes. 

Um terceiro problema esteve relacionado à situação dos alunos tidos pelo sistema 

acadêmico como reprovados. Identificou-se que muitos desses eram, na verdade, alunos 

infrequentes e que não estavam registrados como evadidos no sistema por conta da ausência do 

registro de frequência. À medida que o professor, ao final do semestre, em vez de lançar a 

infrequência do estudante, optava por zerar sua nota final, o sistema classificava o aluno como 

reprovado, mas não distinguia o fato de que, na realidade, essa reprovação havia sido causada 

por infrequência. Esse foi um dos maiores obstáculos nessa fase de levantamento inicial. A fim 

de saber que alunos, dentre os reprovados, eram evadidos, foi preciso realizar consultas 

individuais e exaustivas a partir dos registros de notas. Aqueles que não haviam realizado ou 

haviam realizado poucas avaliações, foram enquadrados no âmbito dessa pesquisa. 

É importante ressaltar, no entanto, que dificuldades desse tipo não são exclusivas da 

Instituição abordada por esse estudo. Sales, Castro e Dore (2013) enfatizaram, em sua pesquisa 

acerca da evasão escolar na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica de Minas 

Gerais, que fatores relacionados à falta de sistematização das informações dos estudantes 

evadidos, implicaram em trabalho adicional bastante exaustivo nos arquivos físicos das escolas. 

As autoras alertaram quanto à necessidade de implantação de sistemas mais eficientes no que 

tange à organização dos dados dos alunos. 

3.3. O UNIVERSO DA PESQUISA 

Antes de descrever a população abarcada por esse estudo, é importante ressaltar que 

informações relevantes a esse respeito foram apresentadas na seção 1.3., cujo conteúdo delimita 

as circunstâncias da pesquisa. A despeito das possíveis redundâncias, é necessário conceder 

ênfase a dois pontos principais: 1) o grupo compreendido por essa análise foi composto por 

alunos evadidos durante o primeiro período do Curso Técnico em Telecomunicações do 

CEFET/RJ - UnED Petrópolis nos anos de 2010, 2011 e 2012; 2) A definição de evadido aqui 



50 

 

adotada remete para os casos de alunos que, conforme registro na Secretaria Acadêmica da 

Unidade: abandonaram a instituição; cancelaram suas matrículas; foram jubilados ou 

reprovados por infrequência. Esse grupo, que compõe, portanto, o universo da pesquisa, é 

composto por 89 indivíduos, distribuídos conforme a tabela 2: 

 

Tabela 2 - Distribuição absoluta de alunos evadidos por ano e semestre 

Período Total 

2010 
1o sem. 18 

2o sem. 12 

2011 
1o sem. 15 

2o sem. 16 

2012 
1o sem. 13 

2o sem. 15 

Total   89 

                                                           Fonte: A autora (2014) 

 

Como se pode observar, o número de evadidos por semestre, com exceção do 

quantitativo exibido no primeiro semestre de 2010, tem demonstrado certa regularidade. 

Turmas que iniciam o semestre com uma média de 40 alunos são drasticamente reduzidas por 

conta do fenômeno da evasão, o que ocorre, geralmente, logo no início das aulas. É importante 

destacar ainda, embora não seja essa a temática dessa pesquisa, que a reprovação também tem 

sido uma problemática presente no cotidiano do Curso, o que nos leva a concluir que poucos 

alunos conseguem ser efetivamente aprovados e ingressar no período subsequente.  

A figura 1 apresenta uma visão evolutiva dessas quantidades e reforça o que pôde ser 

observado anteriormente, ou seja, a regularidade nos índices de evasão dentro do contexto da 

realidade abordada. Não se pode esquecer que esses cálculos se referem apenas às turmas de 

primeiro período do Curso. Caso o material considerado incluísse todas as turmas do Curso, 

que se finaliza após o cumprimento de cinco períodos de disciplinas e mais um destinado ao 

estágio, é certo que os dados seriam ainda mais preocupantes, uma vez que uma quantidade 

razoável de alunos desiste em períodos posteriores ao considerado pela pesquisa. 
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Figura 1 - Distribuição gráfica de alunos evadidos por ano e semestre  

Fonte: A autora (2014) 

 

Em termos percentuais, a perspectiva do fenômeno se amplia ainda mais. Considere, 

para esse cálculo, a equação fornecida por Marconatto (2009, p. 5): 

 

Sua lógica consiste em subtrair, do total de estudantes de uma população, os diplomados 

e os retidos. Em seguida, dividir o resultado pelo número de ingressantes e dividir por 100. 

Como esse estudo abrange apenas turmas de primeiro período, não sendo possível, portanto, 

falar em “diplomados”, o termo será substituído por “aprovados”, que se encaixa mais 

adequadamente na proposta. Dessa forma, obtém-se o seguinte: 

 

 

A tabela 3 registra os dados oriundos da aplicação da equação, apresentando o 

percentual de evasão por ano e semestre de funcionamento do Curso. Como é possível verificar, 

no conjunto dos três anos englobados pela pesquisa, 38,36% dos alunos das turmas de primeiro 

período evadiram, taxa, sem dúvida, bastante significativa. 
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𝐸𝑣𝑎𝑠ã𝑜 = {1 − (𝑑𝑖𝑝𝑙𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠)  ÷  𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 } × 100 (1) 

𝐸𝑣𝑎𝑠ã𝑜 = {1 − (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠)  ÷  𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 } × 100 (2) 
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Tabela 3 - Distribuição percentual de alunos evadidos por ano e semestre (%) 

Período Total 

2010 
1o sem. 46,15 

2o sem. 32,43 

2011 
1o sem. 39,47 

2o sem. 38,10 

2012 
1o sem. 31,71 

2o sem. 42,86 

Total   38,36 

                                                          Fonte: A autora (2014)  

 

3.4. DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

Para fins de aplicação do instrumento de pesquisa e análise dos dados, esse estudo se 

valeu de apenas uma parte da população, ou seja, de uma amostra. Segundo definição de 

Vergara (2009), é possível distinguir dois tipos de amostra: probabilística, que toma por base 

procedimentos estatísticos, e não probabilística. A autora destaca, no que tange à primeira 

possibilidade, três possíveis abordagens: aleatória simples, estratificada e por conglomerados. 

No que se refere à segunda possibilidade, concede ênfase a amostras selecionadas por 

acessibilidade e por tipicidade. Haja vista estar se tratando de um estudo qualitativo, em que a 

representatividade, entendida em termos numéricos, não constitui o objetivo da autora, a 

amostra foi definida por critérios de acessibilidade e conveniência. 

Portanto, dentre os oitenta e nove indivíduos que integram a população dessa pesquisa, 

doze foram selecionados. É importante mencionar que essa seleção derivou da disponibilidade 

prévia dos contatados para a realização das entrevistas e seguiu uma lógica de distribuição. 

Como a pesquisa abrangeu três anos de funcionamento do Curso, foram separados quatro 

estudantes por ano, sendo dois por semestre. Além disso, a seleção não deixou de contemplar 

as categorias de evasão delimitadas por essa pesquisa. Sendo assim, os respondentes foram 

alunos evadidos tanto por abandono propriamente dito, quanto por cancelamento da matrícula, 

jubilamento ou reprovação por infrequência. 

3.5. SEGUNDA FASE DE COLETA DOS DADOS 

A primeira fase de levantamento dos dados4 necessários a essa investigação envolveu a 

pesquisa de cunho documental realizada junto à Secretaria Acadêmica da Unidade. Esse 

                                                 
4 As descrições a esse respeito se encontram na seção 3.2 desse estudo. 
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levantamento gerou os dados iniciais que serviram de base para a definição do universo e 

amostra da pesquisa. Essa seção, portanto, será destinada à descrição dos procedimentos e 

instrumentos envolvidos na segunda fase de coleta dos dados, cujo desenvolvimento envolveu 

a participação direta dos estudantes evadidos. 

O principal instrumento utilizado nessa fase foi a entrevista, realizada nas dependências 

da própria Instituição. De acordo com Vergara (2012a, p. 2), “quando adequadamente 

planejada, executada e interpretada pelo pesquisador, a entrevista, certamente, alimenta a 

investigação com informações coerentes e consistentes que têm grandes chances de conduzir o 

pesquisador a conclusões adequadas”.  A autora classifica as entrevistas segundo dois critérios: 

quanto ao número de pessoas e quanto à estrutura. Quanto ao número de pessoas, uma entrevista 

pode ser individual ou coletiva. A estrutura estará condicionada à opção por uma dessas 

modalidades. 

Para o caso de entrevistas do tipo individual, Vergara (2012a) apresenta três estruturas 

possíveis: fechada, semiaberta e aberta. A estrutura fechada ordena perguntas ou tópicos de 

modo que não sejam possíveis alterações. A estrutura semiaberta, por seu turno, possui caráter 

mais flexível, conferindo abertura no sentido de necessárias alterações ou explicações. Por fim, 

a estrutura aberta faz uma exploração ampla do diálogo que se estabelece, sendo introduzida, 

geralmente, não pela lógica de pergunta-resposta, mas por um tópico que estimula a narrativa.  

Dados os fins desse estudo, considerou-se que a estrutura semiaberta de entrevista seria 

a mais adequada, já que, mesmo se desenvolvendo a partir de um roteiro focalizado, permite o 

enriquecimento do diálogo pela incorporação de aspectos não previstos na ocasião do 

desenvolvimento do documento base. É importante estar ciente, no entanto, que o sucesso de 

uma entrevista semiaberta está atrelado a uma série de fatores que envolvem, sobretudo, o 

cuidado na elaboração das questões. Triviños5 (1987 apud VERGARA, 2012a) fornece uma 

classificação de perguntas capazes de produzir respostas. Segundo o autor, as questões podem 

ser: descritivas, explicativas ou causais, avaliativas, hipotéticas ou categoriais.  

Todas as possibilidades apresentadas, de algum modo, podem ser interessantes no 

desenvolvimento de uma entrevista. As descritivas, que podem ser gerais ou específicas, 

descrevem objetos e situações; as explicativas ou causais, bem propícias a essa investigação, 

indicam razões atreladas a um dado fenômeno social; as avaliativas instigam julgamentos de 

valor; as hipotéticas exploram situações que, a priori, não constituem a realidade; e as 

categoriais induzem classificações. Tendo em vista a especificidade e a relevância de cada um 

                                                 
5 TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1987. 
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desses tipos de questões, as entrevistas desenvolvidas com a amostra de alunos evadidos 

valeram-se dessa diversidade, não se restringindo, portanto, a um único tipo de questão.  

No que diz respeito à condução das entrevistas, não se pode deixar de mencionar que 

foram gravadas, sendo o respondente informado de que esse procedimento seria adotado. Longe 

de abrir mão da tomada de notas durante o diálogo, o que foi realizado com o auxílio de um 

computador, o que se pretendeu, com a gravação, foi garantir a veracidade das informações. 

Segundo Silverman (2009), as gravações, quando comparadas com outros tipos de dados 

qualitativos, apresentam algumas vantagens, como o fato de permitir a reprodução do diálogo 

a fim de melhorar as transcrições e a possibilidade de se terem preservadas as sequências da 

conversa. 

3.6. PRÉ-TESTE DO INSTRUMENTO 

O pré-teste do instrumento de pesquisa tem por objetivo validá-lo para a fase de coleta 

dos dados propriamente dita. Em casos de entrevistas conduzidas por um roteiro, torna-se 

necessária a realização de entrevistas-piloto que possam nortear o entrevistador quanto aos 

seguintes aspectos: 

a) clareza e precisão dos termos. Os termos adequados são os que não necessitam de 

explicação. Quando os pesquisados necessitarem de explicações adicionais, será 

necessário procurar, com eles, termos mais adequados; 

b) quantidade de perguntas. Se os entrevistados derem mostra de cansaço ou de 

impaciência, é provável que o número de perguntas seja excessivo, cabendo reduzi-

lo; 

c) forma das perguntas. Pode ser conveniente fazer a mesma pergunta sob duas formas 

diferentes, com o objetivo de sondar a reação dos pesquisados a cada uma delas; 

d) ordem das perguntas. No pré-teste pode-se ter uma ideia do possível contágio que 

uma pergunta exerce sobre outra, bem como acerca do local mais conveniente para 

incluir uma pergunta delicada etc.; 

e) introdução. Mediante a análise das indagações feitas pelo entrevistado, de suas 

inquietações e de suas resistências, seleciona-se a melhor fórmula de introdução a ser 

utilizada quando ocorrer a aplicação do instrumento. (GIL, 2010, p. 108-109) 

No que diz respeito a esta pesquisa, foi realizada uma entrevista-piloto. O entrevistado 

fazia parte da amostra e trouxe suas impressões acerca das perguntas realizadas, bem como do 

modo como a entrevista foi conduzida. Questionado quanto à clareza das perguntas, o 

interlocutor respondeu afirmativamente, alegando não ter tido qualquer tipo de dificuldade no 

que tange ao entendimento de seu significado ou utilização de certas expressões. Quanto à 

quantidade de perguntas e tempo disponível, o respondente afirmou terem sido adequados, 

ressaltando o fato dos questionamentos terem sido “precisos”. O respondente se manifestou 

também quanto ao ambiente preparado para recebê-lo. Agradeceu o fato de ter sido bem 
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recebido, inclusive pelo auxiliar de transcrição, e destacou ter se sentido bastante à vontade 

durante a condução da entrevista. 

As respostas concedidas pelo entrevistado uniram-se ao material analisado, tendo em 

vista o fato de não ter havido alterações. Importante destacar que o instrumento já havia passado 

por uma reformulação, o que ocorreu a partir de observações realizadas pela orientadora da 

pesquisa. Após a realização da entrevista-piloto, embora não tenha sido mencionado pelo 

entrevistado a necessidade de qualquer tipo de alteração, considerou-se pertinente modificar o 

modo como a entrevista foi iniciada. As informações referentes à pesquisa, as considerações 

quanto ao anonimato do respondente, sua autorização para utilização dos dados, e outras 

questões constantes do documento assinado pelo respondente foram lidas pela entrevistadora. 

Notou-se, entretanto, que o processo poderia ser dinamizado se algumas questões importantes, 

ao invés de serem lidas, fossem apenas pontuadas verbalmente. A leitura integral do documento, 

nas entrevistas posteriores, ficou a critério do respondente. 

3.7. ORGANIZAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

O momento de organização, análise e interpretação dos dados constitui um momento 

crucial no desenvolvimento de pesquisas qualitativas. Segundo Alami, Desjeux e Garabuau-

Moussaoui (2010, p. 121), “conduz o pesquisador a enfrentar a massa de informações 

coletadas”. Quando se fala em interpretar dados, refere-se, basicamente, ao ato de “estabelecer 

a ligação entre os resultados obtidos com outros já conhecidos, quer sejam derivados de teorias, 

quer sejam de estudos realizados anteriormente” (GIL, 2010, p. 113). No entanto, a 

interpretação seria apenas o terceiro momento desse conjunto de etapas referentes à 

manipulação dos dados. 

Dentre a variedade de métodos existentes para a organização, análise e interpretação de 

dados oriundos de pesquisas qualitativas, optou-se por definir um que, sendo difundido entre 

pesquisadores de temáticas semelhantes, atendesse ao propósito de responder adequadamente 

à questão geral estabelecida por esse estudo. Partindo do pressuposto de que a evasão apresenta 

causas múltiplas e intrincadas, não perceptíveis facilmente por intermédio de uma percepção 

puramente objetiva, considerou-se que a técnica de análise qualitativa de conteúdo poderia 

contribuir de modo mais eficaz. 

A análise de conteúdo é um método de investigação de material textual que tem como 

uma de suas características fundamentais a definição de categorias (FLICK, 2009). Embora 

tenha sua origem na prática da quantificação, a técnica pode definir-se tanto por abordagens 

quantitativas quanto qualitativas, sendo exigíveis, em ambos os casos, o estabelecimento de 
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categorias (VERGARA, 2012b). Laville e Dionne (1999, p. 214) afirmam que a análise de 

conteúdo “[...] permite abordar uma grande diversidade de objetos de investigação: atitudes, 

valores, representações, mentalidades, ideologias, etc.”.  

De acordo com Bardin (2011), é possível distinguir três etapas gerais no processo de 

análise de conteúdo: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. A primeira etapa envolve selecionar os documentos 

que serão analisados, formular hipóteses ou objetivos (caso seja essa a proposta do pesquisador) 

e elaborar indicadores que permitam a interpretação dos dados, sendo uma etapa de organização 

e definição de procedimentos. A segunda etapa, por sua vez, promove a implementação das 

decisões e procedimentos definidos na primeira, enquanto a terceira etapa permite a geração de 

inferências a partir do tratamento dos resultados brutos. 

Retornando à questão da categorização, procedimento necessário tanto para análises de 

conteúdo quantitativas quanto qualitativas, é importante ressaltar os caminhos possíveis, que, 

segundo Vergara (2012b), envolvem a definição do tipo de grade que se considera adequada ao 

estudo: fechada, aberta ou mista. A grade fechada apoia-se na demarcação prévia das categorias, 

o que conduz o pesquisador à seleção de elementos que possam ser enquadrados única e 

exclusivamente nessas categorias. A grade aberta, por sua vez, pressupõe um processo 

gradativo, que procede à identificação e ao rearranjo de categorias até o ponto em que sejam 

consideradas adequadas. O terceiro tipo, a grade mista, implica na definição de categorias a 

priori, a exemplo da grade fechada, mas permite alterações ao longo do processo. 

Dada a pertinência dos estudos já desenvolvidos sobre evasão, cujo conteúdo não se 

pode deixar de considerar, e também a importância dos elementos ressaltados no âmbito da 

pesquisa de campo, essenciais aos resultados desse estudo, considerou-se a grade mista a mais 

adequada, já que permitiu estabelecer, preliminarmente, uma base sólida de categorias que 

pautariam a análise do material e, por outro lado, subsidiou as correções que foram necessárias 

por meio da flexibilidade que lhe é característica. 

A despeito do tipo de grade escolhida, é importante atentar-se às características que 

definem boas categorias, que, segundo Bardin (2011), são: exclusão mútua, ou impossibilidade 

de enquadrar um mesmo elemento em mais de uma categoria; homogeneidade, que diz respeito 

ao processo de categorização governado por um único princípio de classificação; pertinência, 

que julga a relação da categoria com o quadro teórico definido e o material analisado; 

objetividade e fidelidade, referente à sistematização rigorosa no processo de codificação, 
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independentemente da parte do material que se analisa; e produtividade, que avalia se existe 

fertilidade nos resultados gerados a partir da definição das categorias. 

Outra etapa importante do processo de análise de conteúdo diz respeito à escolha das 

unidades de registro e de contexto, procedimento que, segundo Bardin (2011), auxilia o 

pesquisador a recortar o texto em elementos completos de análise. A unidade de registro, 

conforme a autora, “é a unidade de significação codificada e corresponde ao segmento de 

conteúdo considerado unidade de base [...]” (BARDIN, 2011, p. 134). Uma das possibilidades 

para a escolha da unidade de registro é o tema, sendo essa a opção selecionada nessa pesquisa. 

Conforme a autora referida, trata-se de uma escolha usual em estudos desse tipo, em que o 

material deriva de entrevistas semiestruturadas e o conteúdo envolve motivações de atitudes. 

A unidade de contexto, ainda segundo Bardin (2011), constitui um segmento da 

mensagem que, sendo superior à unidade de registro em termos de dimensão, auxilia na 

compreensão do seu significado. Em análises avaliativas, unidades de contexto maiores são 

capazes de fornecer um grau maior de significação às atitudes e valores. Por vezes, as 

dimensões das unidades de contexto podem, inclusive, influir na variação dos resultados. Esse 

estudo, que se valeu do tema enquanto unidade de registro, tomou o parágrafo como unidade 

de contexto.  

Como mencionado anteriormente, as análises de conteúdo podem moldar-se tanto por 

parâmetros quantitativos quanto qualitativos, sendo possível, ainda, uma combinação de ambos 

os métodos. A opção por um dos caminhos pode estar relacionada a diversos fatores, tais como: 

o tipo de pesquisa, os objetivos que se pretende atingir, a posição do pesquisador frente ao 

embasamento teórico das estratégias, dentre outros. Não se trata, obviamente, de desqualificar 

qualquer das abordagens, uma vez que cumprem finalidades diferentes. Conforme bem colocam 

Laville e Dionne (1999, p. 224), “o recurso ao número para extrair o sentido de uma mensagem 

não é desprovido de sentido [...] desde que não se espere mais do que o número pode dar”. 

Em termos operacionais, é possível afirmar que a diferença entre as abordagens reside, 

sobretudo, no fato de que a quantitativa toma por base a frequência de aparição dos elementos 

dentro do material analisado, enquanto a qualitativa realiza inferências a partir de indicadores 

como a presença ou mesmo ausência desses elementos no contexto de análise (BARDIN, 2011). 

Ambas buscam significados no conteúdo textual. Diferem, entretanto, na forma como 

conceituam e buscam essa significação. Tendo em vista o fato de que esse estudo se 

desenvolveu por intermédio de técnicas qualitativas, torna-se necessário ressaltar alguns pontos 

que, de certo modo, justificaram a opção.  
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O primeiro deles alerta para a relação existente entre as possibilidades da abordagem 

selecionada, as limitações do método alternativo e o objetivo geral da pesquisa. Dada a intenção 

de analisar causas de evasão em suas especificidades, percebendo a relação entre elas, e não 

apenas enumerá-las, destacando a frequência com que ocorrem, a abordagem qualitativa 

demonstrou-se a mais adequada. Se, por um lado, como colocam Laville e Dionne (1999), os 

números revelam uma parte daquilo que há de significativo em uma mensagem, por outro, 

existe a possibilidade de deixarem escapar elementos que não podem ser apreendidos pelos 

mesmos processos. Os procedimentos qualitativos emergem, então, como uma maneira de 

captar esses elementos por intermédio da análise dos dados em sua forma literal. 

É importante ressaltar que, embora a utilização de métodos qualitativos de análise de 

conteúdo implique em uma redução dos processos de codificação dos dados, esse trajeto não 

deve ser tomado como algo subjetivo ou aleatório. A estruturação sistemática, rigorosa do 

processo deve ser perseguida e manifesta, sobretudo, no esforço de tornar transparente o 

caminho percorrido. A objetivação, desse modo, guarda relação com a explicitação das decisões 

tomadas em cada uma das etapas do percurso, tem a ver com justificativas que revelam os 

porquês de um determinado procedimento em detrimento do outro (LAVILLE; DIONNE, 

1999). 

Dando sequência, portanto, aos pressupostos que justificaram a escolha por métodos 

qualitativos de análise nesse estudo, é relevante, ainda, enfatizar que a investigação está pautada 

em uma amostra reduzida, de cunho não probabilístico. Desse modo, entende-se que a 

contabilização das frequências tornar-se-ia algo desprovido de sentido, o que, logicamente, não 

é verdadeiro para toda e qualquer realidade. Bardin (2011, p. 145) afirma que a análise 

qualitativa  

É válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento 

ou uma variável de inferência precisa, e não em inferências gerais. Pode funcionar 

sobre corpus reduzidos e estabelecer categorias mais descriminantes, por não estar 

ligada, enquanto análise quantitativa, a categorias que deem lugar a frequências 

suficientemente elevadas para que os cálculos se tornem possíveis. 

No que tange aos processos de análise e interpretação, enquanto a abordagem 

quantitativa baseia-se em métodos estatísticos, a qualitativa possui estratégias próprias. Laville 

e Dionne (1999) distinguiram três, a saber: emparelhamento ou pattern-matching, análise 

histórica e construção iterativa de uma explicação. A primeira implica em verificar 

correspondências entre um determinado arcabouço teórico e os dados resultantes da 

investigação; a segunda guarda a característica de tomar por base um referencial teórico, mas o 

faz no sentido de estabelecer um roteiro pensando a evolução do fenômeno e, mais tarde, 
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comparar esse roteiro com seus dados; a terceira estratégia elabora uma explicação a partir dos 

dados, sem ancoragem teórica. Por sua adequação a esse estudo, o emparelhamento foi a 

estratégia adotada. 

A figura 2 fornece uma síntese do percurso da análise de conteúdo estabelecido nesse 

estudo: 

 

Figura 2 - Processo de análise de conteúdo 

Fonte: A autora (2014) 

 

3.8. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Qualquer procedimento metodológico adotado na investigação de um problema 

apresenta algum tipo de limitação (VERGARA, 2009). No que concerne às entrevistas 

semiabertas, que foram utilizadas na segunda fase de coleta dos dados, devem ser destacadas 

algumas limitações próprias de qualquer tipo de entrevista. Vergara (2012a) menciona: 

dificuldades de comunicação oriundas tanto do entrevistador quanto do entrevistado; 

interferências ocasionadas pelo aspecto físico e comunicacional do entrevistador; questões 

relativas ao tempo a ser despendido na realização da entrevista; problemas de narrativa, tais 

como adoção de posicionamentos questionáveis; resistência à cooperação; preconceitos, 

esquecimentos e articulações imprecisas, além de informações retidas ou distorcidas por parte 

do entrevistado e perda de oportunidades por parte do entrevistador. 

Quanto à metodologia da análise de conteúdo, que se fundamenta, sobretudo, na 

definição de categorias, é possível afirmar que uma das principais limitações está na 

possibilidade da geração de resultados banais, o que pode ocorrer em função de negligências 

durante o processo de construção da grade. Elementos relevantes não categorizados podem ser 

determinantes no tocante à qualidade dos achados (SILVERMAN, 2009). Quando se trata de 

análises qualitativas, que se valem da técnica de emparelhamento, por exemplo, essa situação 
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pode ser ainda mais preocupante, já que a grade de categorias constitui a base não apenas para 

a classificação dos elementos, mas para todo o processo de análise e interpretação que se segue 

(LAVILLE e DIONNE, 1999). 

Ainda a respeito das técnicas qualitativas de análise de conteúdo, Bardin (2011) destaca 

algumas questões importantes: uma delas diz respeito à possibilidade de erro associada a não 

consideração da frequência de aparição dos elementos, que deve ser mitigada pela exploração 

acentuada do contexto, tanto o da própria mensagem, quanto o relativo às condições de 

produção da mensagem. Outra questão envolve o que a autora denomina “perigo de 

circularidade”, ou possibilidade de que as hipóteses (inexistentes nesse estudo), sofram 

influência da compreensão que o analista desenvolve acerca dos significados da mensagem. 

Nesse caso, Bardin (2011) recomenda sucessivas releituras do material e o questionamento 

daquilo que parece ser evidente. 

Não se pode deixar de considerar, ainda, uma limitação importante relacionada à 

perspectiva sobre causas de evasão adotada nesse estudo. A investigação considera apenas a 

ótica do estudante no que concerne à decisão do abandono, deixando de explorar a percepção 

dos docentes, familiares e de outros atores importantes no processo. Como ressaltado na revisão 

da literatura aqui efetuada, mudanças relacionadas à perspectiva de investigação do problema 

têm o potencial de alterar os resultados da pesquisa, uma vez que a atribuição de significados, 

atrelada às experiências dos indivíduos, constituem algo muito particular. De qualquer modo, 

isso não desqualifica os achados dessa pesquisa já que, o importante, em última instância, é a 

busca de coerência entre o posicionamento metodológico e os objetivos estabelecidos. 

4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados coletados por intermédio da 

pesquisa de campo realizada pela autora, analisando-os conforme estratégias anteriormente 

definidas. Antes, porém, de proceder à exposição dos resultados e à análise propriamente dita, 

torna-se importante ressaltar alguns elementos que envolveram o contexto de realização da 

pesquisa, os quais são particularmente úteis para o conhecimento do percurso até o momento 

de coleta dos dados e do modo como esse momento se desenvolveu. 

4.1. ASPECTOS GERAIS 

Inicialmente, destaca-se a dificuldade de contato com os ex-alunos, o que se constituiu 

um primeiro desafio à realização das entrevistas. Números de telefone inexistentes ou de 

propriedade de terceiros foi, conforme previsto e já sinalizado em outros estudos semelhantes, 
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um obstáculo comum. Como muitos dos ex-alunos selecionados, ou mesmo alguns de seus 

amigos, mantinham perfis em redes sociais como o Facebook, considerou-se necessário valer-

se também dessas formas de contato. Dessa maneira foi possível agendar encontros que, de 

outro modo, seriam inviáveis. 

Somadas às dificuldades de contato e agendamento, as faltas, com ou sem justificativa, 

e a consequente remarcação das entrevistas, constituiu-se um obstáculo à parte. Alguns 

respondentes foram remarcados mais de uma vez e, ainda assim, não compareceram na data e 

horário acordados. A expectativa inicial era entrevistar doze ex-alunos no prazo de dois dias. 

No entanto, apenas dez participaram da pesquisa e esse procedimento levou duas semanas para 

ser concluído. É importante ressaltar, entretanto, que isso não prejudicou a distribuição dos 

evadidos ao longo dos anos englobados pela pesquisa. Os dois ex-alunos que não compareceram 

às entrevistas pertenciam a períodos já contemplados por outros respondentes. 

 No que diz respeito aos momentos de realização das entrevistas, não se pode deixar de 

destacar que foram especialmente ricos, tanto para a pesquisadora quanto para os respondentes. 

Os alunos evadidos foram recebidos de modo que pudessem se sentir acolhidos pela instituição. 

Assim, antes de responderem a qualquer questão, eles eram convidados a servir-se de um lanche 

preparado exclusivamente para esse fim. Julgou-se que esse seria um procedimento importante 

para criar o clima de descontração necessário e estimular a espontaneidade dos respondentes. 

 Sobre a participação de terceiros no momento de condução da entrevista, é importante 

ressaltar que foi considerado necessário o auxílio de alguém que pudesse digitar as respostas 

enquanto a pesquisadora interagia com o respondente. Esse recurso, adicional à gravação, foi 

particularmente útil no momento posterior de transcrição das entrevistas. Enfatiza-se, no 

entanto, que essa pessoa se manteve fisicamente à parte do espaço em que se dava o diálogo e 

que sua presença foi autorizada pelos respondentes. 

4.2. PERFIL DOS RESPONDENTES 

Tendo em vista a complementação das informações que virão a seguir, essa seção 

apresenta algumas informações básicas a respeito do perfil dos indivíduos entrevistados. No 

sentido de facilitar a visualização dos dados, os mesmos serão expostos de forma gráfica. O 

primeiro elemento diz respeito ao sexo dos participantes da pesquisa e está ilustrado na figura 

3, enquanto o segundo, representado na figura 4, distingue a idade dos entrevistados. 
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Figura 3 - Sexo dos Entrevistados 

Fonte: A autora (2014) 

          
 

Figura 4 - Idade dos entrevistados 

Fonte: A autora (2014) 

 

 

Como se pode observar, a maioria dos participantes pertence ao sexo feminino e se 

insere na faixa dos 17 aos 19 anos. São indivíduos que ingressaram no Curso abordado próximo 

dos 15 anos, geralmente encaminhados pela escola onde cursaram o Ensino Fundamental. Essa 

forma de ingresso está vinculada a um extinto convênio entre a Unidade do CEFET e a 

Prefeitura Municipal, que tinha por objetivo selecionar os melhores alunos das escolas públicas 

e encaminhá-los ao Curso por intermédio de vagas específicas. Ainda em termos de perfil, cabe 

ressaltar que todos os respondentes são solteiros e não possuem filhos. 

4.3. CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 

Tendo em vista a utilização da estratégia de análise de conteúdo, um dos procedimentos 

iniciais na exploração dos dados consistiu na categorização dos elementos que dizem respeito 

aos motivos pelos quais os alunos evadem.  Esses elementos foram organizados, conforme 

previsto anteriormente, sob os princípios da grade mista, mesclando categorias apontadas pela 

revisão da literatura com aquelas encontradas no material de campo. É importante ressaltar que 

esse processo seguiu as etapas previstas na literatura, ou seja, as entrevistas foram transcritas, 

recortadas por temas (unidade de registro escolhida) e reagrupadas por semelhanças entre os 

elementos. O quadro 2 apresenta o resultado final desse procedimento, elencando as categorias 

e subcategorias que apontam as razões de evasão no Curso abordado. 

LACUNAS NA ESCOLHA DO CURSO 
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FATORES ESCOLARES 

 

 Coincidência do período de provas (Curso 

Técnico e Ensino Médio) e critérios de 

avaliação pouco flexíveis 

 Método pedagógico pouco dinâmico 

 Professores pouco incentivadores 

 Ausência de flexibilidade de horários 

 

DIFICULDADES PESSOAIS 

 

 Falta de conhecimento ou habilidade base 

 Conciliação do Curso com o trabalho e/ou 

outros estudos 

 Sentimento de incapacidade e frustração 

 

INFLUÊNCIA DE AMIGOS  
 

 Antecipação de experiências negativas 

 

OPORTUNIDADES  Oferta de trabalho e/ou outros estudos 

DESINTERESSE INSTITUCIONAL E/OU 

GOVERNAMENTAL 

 Ausência de ações e/ou políticas de apoio à 

permanência 

Quadro 2 - Categorização dos motivos de evasão no Curso Técnico em Telecomunicações  

Fonte: A autora (2014) 

 

A análise a seguir está estruturada por conjunto de categoria e subcategorias conforme 

apresentado no quadro 2. Os alunos evadidos estão identificados por códigos: A1 refere-se a 

aluno evadido 01, A2 refere-se a aluno evadido 02 e assim por diante. 

4.3.1. ESCOLHA DO CURSO 

Os fatores relacionados a essa categoria se vinculam às lacunas no processo de ingresso 

do aluno na Instituição que vão repercutir, associados a outros fatores, no abandono do Curso. 

A associação a outros fatores é algo que deve ser destacado não apenas na análise dos elementos 

dessa categoria, mas em qualquer outra. O que se pôde verificar, a partir dos diálogos 

aprofundados com os alunos evadidos é que, embora exista uma causa que eles classificam 

como central e que, muitas vezes, apontam como a única causa de abandono, outros elementos 

convergem no momento da decisão. 

Ausência de informações 

Quase todos os entrevistados declararam não dispor de informações ou possuir 

informações insuficientes até o momento de seu ingresso no Curso. Essa falta de informações 

estava vinculada tanto às disciplinas que seriam cursadas quanto às possibilidades de atuação 

profissional e esteve presente, principalmente, nos discursos dos ex-alunos que tiveram suas 
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matrículas efetuadas por convênio, ou seja, foram encaminhados por suas escolas sem que 

precisassem passar por concurso.  

Muitos respondentes admitiram ter recebido algumas informações oriundas do CEFET 

logo nos primeiros contatos com a Instituição, seja por intermédio de palestras, folhetos de 

divulgação ou encontros de integração. Tais respondentes afirmaram que só a partir daí foram 

construir ideias iniciais sobre o que seria o Curso. No entanto, em boa parte dos casos, esses 

procedimentos se revelaram insuficientes para que os candidatos obtivessem um conhecimento 

sólido sobre a área. As colocações seguintes expressam o problema da falta de informação: 

 

A2 
 

Só depois que eu fui conhecer... pouco tempo depois que eu fiquei sabendo mais ou menos. 

A3 

 

A primeira ideia sobre o Curso que eu fui ter foi quando a gente teve... acho que uma palestra de 

integração aqui. 

A5 
 

Só tinha ideia que ia ter algumas matérias que eu gosto. 

A9 Ah, Telecomunicações! Deve ser legal. E entrei, não tinha nem noção de nada. 

 

A ausência de informações sobre o curso foi mencionada na pesquisa de Araújo e Santos 

(2012) enquanto um dos fatores internos motivadores de evasão. De acordo com as autoras, a 

falta de apresentação do perfil do curso e de sua relevância em termos de mercado agrega-se a 

um conjunto de fatores relacionados à não atratividade da escola. Embora, no contexto desse 

estudo de caso, não se possa afirmar que não são prestadas informações a respeito do Curso, o 

que se nota, conforme enfatizado anteriormente, é que as ações até então desenvolvidas ainda 

carecem de eficácia. Um dos ex-alunos, supondo uma situação em que as informações fossem 

apresentadas ao aluno de maneira clara, antes do ingresso na Instituição, exprimiu-se da 

seguinte forma: 

Eu acho que isso, de repente, influenciaria em menos gente abandonando o Curso. 

Porque eu acredito que se começaria, só entraria mesmo, aquelas pessoas que se 

identificassem ou que já tivessem mais ideia, mais noção. Porque realmente... quando 

eu vim, eu não fazia a menor ideia do que era. (A6) 
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Decisão de ingresso vinculada à experimentação 

Esse item tem relação direta com o anterior. A decisão de ingresso dos respondentes no 

Curso, em uma situação em que não dispunham das informações necessárias à compreensão do 

seu perfil, esteve vinculada, em quase todos os casos, à possibilidade de experimentação, 

conforme se verifica nas falas seguintes: 

 

A1 

 

Eu queria arriscar para ver se eu ia gostar da área e, quem sabe, me tornar assim uma profissional [...] 

caso eu gostasse. 

A2 
 

[...] eu quis conhecer. 

A3 
 

[...] ah, vou tentar! Vou ver se eu gosto [...] não conhecia a área. 

 

A decisão de ingresso tomada sob o critério da experimentação nada mais é do que uma 

consequência da ausência de informação e, nesses termos, pode ser entendida a partir dos 

mesmos pressupostos teóricos. Ela revela a disposição do aluno no sentido do aproveitamento 

das “oportunidades” que se colocam, ao mesmo tempo que pode evidenciar falhas institucionais 

no processo de seleção dos candidatos.   

É importante refletir, entretanto, a respeito das razões que conduziram os alunos à 

decisão de “experimentar” o Curso. Diversos depoimentos colhidos nessa pesquisa reforçaram 

a ideia de que, muitas vezes, a decisão de fazer um curso está associada à instituição que o 

oferece, à imagem projetada dessa instituição na sociedade. Alguns entrevistados admitiram, 

por exemplo, que o fato do Curso ser oferecido pelo CEFET, cuja imagem é a de uma Instituição 

estabelecida, os motivou a efetuarem suas matrículas.  

[...] é uma oportunidade muito boa. É um curso técnico, numa instituição de renome. 

[...] Se fosse um curso técnico, às vezes, numa outra escola, que eu não conhecesse, 

talvez eu teria até preferido, lá atrás, ter ficado em uma escola particular. Mas como 

eu soube que era do CEFET, eu preferi vir pra cá. (A3) 

Outros alunos, embora não estivessem inteirados a respeito da formação, se viram 

atraídos pela possibilidade de inserção no mercado, proporcionada pela aquisição de diploma 

em um curso técnico. O desejo relacionado à conquista de uma formação técnica, capaz de 

“garantir” uma colocação no mercado de trabalho, muitas vezes está associado à necessidade 

de geração de renda familiar. A respondente 04, que ajuda a mãe em um pequeno negócio, 
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desenvolvido nas dependências da própria residência da família, afirmou ter visto na 

oportunidade oferecida pelo CEFET a possibilidade de crescimento profissional, vinculado, 

sobretudo, à possibilidade de ingresso no mercado. 

É interessante observar, embora essa não seja a discussão central aqui, que percepções 

como essa podem resultar de uma concepção culturalmente instituída de educação profissional 

estritamente mercadológica, cujas possibilidades reduzem-se à perspectiva do aumento de 

ganhos financeiros. Essa concepção é, na verdade, um dos pilares do sistema econômico em 

que nossa sociedade se insere e acaba sendo assimilada por aqueles que a ele estão submetidos. 

Trata-se da presença acentuada de uma racionalidade do tipo instrumental em 

detrimento de uma racionalidade crítica, conforme Santana (2007), ou de uma noção de 

educação permeada por aspectos de uma qualidade puramente formal, negando-se a 

importância da qualidade política, segundo Demo (2010).  Projeta a imagem de uma escola 

desprovida de função social, destinada, tão somente, à instrumentação reprodutora. 

Ausência de maturidade 

Em boa parte dos discursos analisados, o elemento ausência de maturidade esteve 

presente de forma bastante reflexiva. Diversos ex-alunos, solicitados a fazerem análises do 

percurso que os conduziu à decisão de abandono, alegaram serem “novos demais” no momento 

da decisão de ingresso no Curso. O fator idade estava vinculado ao fato de não saberem, com 

precisão, o que desejavam para seu futuro e, embora ninguém tenha mencionado esse elemento 

como causa principal do abandono, ele apareceu em diversos momentos.  

A1 
 

Como eu não tive contato com a área, como eu ainda era muito nova [...] 

A4 

 

Se eu não me engano, eu tinha 15 anos. Nem sabia o que eu queria de faculdade. 

[...] conversei com a minha mãe. Minha mãe também falou pra mim: você tá muito nova, tem que  

amadurecer suas ideias, o que você quer seguir, qual faculdade... e eu fui florescendo isso na minha 

cabeça. 

Eu acho que por eu estar muito nova, 15 anos... Telecomunicações, uma coisa diferente, uma coisa que 

eu nunca tinha escutado falar. Eu acho que também pesou um pouco. 

 

A idade, associada aos processos de evasão, foi objeto de estudo de Stearns e Glennie 

(2006), embora não sob a perspectiva apontada por esses resultados. As autoras fizeram 

proposições a respeito das causas de abandono vinculadas a diferenças de idade, série, gênero 

e etnia, apontando probabilidades segundo as características de cada grupo. Elas chegaram à 
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conclusão, por exemplo, de que estudantes mais jovens são mais propensos a deixarem a escola 

por razões disciplinares. A abordagem adotada nesse estudo de caso difere da utilizada pelas 

autoras. Desse modo, os resultados são, logicamente, diferentes. Os aqui apresentados podem 

sugerir a relação entre o fator idade e o abandono por não identificação com o Curso. 

Não identificação com o Curso 

A não identificação com o Curso foi um dos fatores mais mencionados nos discursos 

dos entrevistados. Ela se relacionava ora com a falta de afinidade no que diz respeito às 

disciplinas cursadas, ora com a desilusão frente às possibilidades de atuação profissional, tendo 

assumido ainda outros significados. O que se pôde observar é que a não identificação assumiu 

um status conclusivo nas falas dos respondentes, ou seja, eles se valiam desse elemento para 

dar justificativas diretas quanto à decisão do abandono. No entanto, assim como outros 

elementos, a não identificação com o Curso quase nunca era algo que aparecia isoladamente. 

A1 

 

[...] conforme eu fui estudando as matérias, eu fui pensando assim: será que aquele tipo de matéria, 

aquele tipo de exercício, eu ia querer seguir pra minha vida? Se eu ia, por exemplo, terminar o curso e 

ia querer partir pra fazer uma faculdade de telecomunicação [...]. Eu percebi que não ia querer [...] 

[...] eu achei a área muito interessante, mas pra mim... eu não trabalharia. 

A2 

 

[...] eu não conseguia me encontrar ali [...]. No início, foi até melhor, mas depois, quando eu fui 

conhecendo mais... não era o que eu queria! 

[...] foi assim: juntou o cansaço, porque eu já não tava aguentando mais e porque também não era [...] 

aquela área que eu queria mesmo. 

A3 

 

[...] eu já pensei que eu ia ficar reprovado e não é a área que eu me interessei. Eu não me interessei pela 

área do curso. 

A4 
 

[...] eu não me via uma técnica em telecomunicações. 

A6 

 

[...] no desenvolver do curso [..] eu fui vendo que, tipo, não tinha muito a ver comigo. [...] eu nunca, 

realmente, [...] gostei muito dessa área de exatas. 

 

A não identificação, que, em muitos casos, está associada à falta de informação, figurou 

em algumas pesquisas apontadas por esse estudo. O levantamento efetuado pelo Programa de 

Educação Profissional de Minas Gerais (PEP-MG), apresentado em Silva e Dore (2011), por 

exemplo, incluiu o fator como uma das causas do abandono, embora tenha registrado uma 

frequência pouco significativa associada ao problema. A não identificação com o curso 
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apareceu também na pesquisa de Cravo (2012), cujo objetivo foi investigar causas de evasão 

em um curso técnico de informática.  

A não identificação com o Curso, embora aparente constituir-se uma questão de caráter 

marcadamente objetivo, pode conduzir a reflexões mais aprofundadas se analisada do ponto de 

vista de seus múltiplos significados ou relações. Quando um aluno afirma não ter se identificado 

com o Curso, ele pode estar se referindo a determinadas preferências em termos de áreas do 

conhecimento, pode estar antecipando suas frustrações futuras quando à atuação profissional, 

pode estar evidenciando a falta de afinidade com o método de ensino ou mesmo manifestando 

aversão à forma com que se estabelecem os relacionamentos no ambiente escolar. São diversas 

as possibilidades e as entrevistas realizadas apontaram algumas delas. 

Um exemplo bastante interessante nesse sentido é o do entrevistado 07, evadido em 

2012/01. O ex-aluno tem 27 anos e trouxe, em seu discurso, aspectos diferenciados no que tange 

à não identificação com o Curso. Na contramão da maioria dos respondentes, o entrevistado 

ingressou no Curso sabendo exatamente do que se tratava. Isso ficou evidenciado na seguinte 

fala: 

Eu tô sempre lendo. [...] eu sabia que ia chegar. [...] Eu já tinha pego toda a grade 

anteriormente e eu tomei interesse pelo Curso [...]. (A7) 

No entanto, apesar de mostrar-se afeito às possibilidades que lhes seriam oferecidas, o 

respondente afirmou não ter se identificado ou se enquadrado no perfil do Curso. No decorrer 

de seu discurso, vai se tornando claro que essa não identificação possuía um caráter de aversão 

tanto à forma de relacionamento entre professores e alunos quanto ao método de ensino. No 

que diz respeito à forma de relacionamento, ele se expressou da seguinte forma: 

Então, quando eu me deparei com a situação de ter um monte de gente com 15, 16 

anos e o tempo todo sendo chamado à atenção pelo professor, eu já não me senti à 

vontade [...] poxa, às vezes, você quer aprender e, assim... o professor [...] acaba 

confundindo as coisas. Ele acha que tá todo mundo ali, nem sempre ele diferencia. 

Então quando eu vi essa situação [...] foi o que foi me desanimando. (A7)  

 

Por entrar muita gente nova e achar que tá todo mundo naquele ritmo, alguns 

professores você via que já deixavam um pouco de lado. Passavam a matéria, mas não 

estavam naquela preocupação se o aluno realmente entendeu, não estavam naquela 

paciência [...].(A7) 

 

Mas tudo isso está ligado. Porque você vê... entra uma pessoa muito jovem, começa a 

brincar dentro da Instituição. Então ele se vê obrigado também a educar, mudar a 

postura dele aqui. (A7) 

A respeito do modo como eram conduzidas as aulas, o respondente ressaltou, em 

diversos momentos, sentir dificuldades relativas ao nível de exigência, que, de acordo com sua 

compreensão, não era adequado a alunos que já estavam inseridos no mercado de trabalho.  
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Eu entendi que o Curso [...] a ideia dele é pegar as pessoas que estão saindo do Ensino 

Médio e vindo para cá [...] dando uma profissão a eles. Então não é pra pegar quem já 

tá no mercado, entendeu? Até pelo nível de exigência. (A7) 

 

[...] é outro nível de exigência. Você não pode chegar pro professor e: ah, professor, 

to com uma certa dificuldade. Tem como me passar um trabalho? Não, o professor 

não vai fazer isso, entendeu? Ah, não foi tão bem naquela prova, você faz isso... não, 

entendeu? Então você fica pensando... realmente eu tenho que estudar bem mais. (A7) 

 

 [...] você vai ver a condição que o aluno tá, ele tem condições de estudar e render 

aquilo ali. Então eu vi [...] aquela carga, eu falei: é, realmente... vou procurar um curso 

que se adeque melhor. (A7) 

As colocações remetem a um modo de não identificação com o Curso que está muito 

mais vinculado à perspectiva escolar do que às questões de cunho individual. Nesse sentido, a 

evasão desse estudante trabalhador pode ser compreendida a partir da seguinte reflexão: 

[...] o fracasso escolar não é somente um problema técnico do interior da escola; é 

consequência do desreconhecimento dos trabalhadores como sujeitos de direitos na 

instituição escolar, na medida em que, por vezes, sua estrutura e funcionamento 

transformam-se em barreiras para a conciliação entre trabalho e estudos, culminando 

em episódios de repetência e evasão [...]. (COSTA, 2000, p. 8-9) 

4.3.2. FATORES ESCOLARES 

Os fatores escolares aparecem de forma bastante acentuada em muitos estudos sobre 

evasão. Embora, nessa pesquisa, tenha sido formulada apenas uma questão direta sobre o tema, 

as ocorrências foram registradas ao longo de diversos momentos dos discursos. Os fatores 

escolares envolvem desde questões estruturais e institucionais até as que dizem respeito aos 

métodos pedagógicos e aos relacionamentos.  

Coincidência do período de provas e critérios de avaliação pouco flexíveis 

Algumas das queixas que permearam as colocações dos ex-alunos ao descreverem sua 

trajetória de abandono dizem respeito aos processos de avaliação. A primeira dessas queixas 

aponta para o fato da coincidência do período das provas do CEFET com o da escola de Ensino 

Médio. Ter que realizar, por vezes, quatro ou mais provas em um único dia, trazia como 

consequência muito mais do que esgotamento.  

A4 

 

Na mesma época da escola. [...] duas provas na escola e, no caso, eu teria mais uma aqui. E não 

tinha como estudar pra tudo isso. [...] minha cabeça, nossa!... Misturou tudo! Todos os conteúdos. 

A5 

 

Com as provas no CEFET quase que junto do colégio... no colégio [...] não é uma prova por dia. 

Normalmente quatro provas por dia [...]. E acabava ficando pesado para estudar. 

A10 
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[...] as provas do CEFET eram na mesma data das provas do colégio e ficava uma coisa muito 

sobrecarregada. Eu falava assim: eu estudo pra que? [...] Eu estudo pro CEFET ou estudo pra 

escola? 

 

A outra queixa referente às avaliações diz respeito aos critérios pouco flexíveis. Um dos 

entrevistados, supondo situações que teriam favorecido sua permanência na Instituição, 

imaginou um sistema de avaliação em que outros elementos, além da prova, pudessem ser 

considerados na composição da nota final. Ele se expressou da seguinte forma: 

[...] talvez o sistema de prova também mudasse um pouco, não fosse só: ah, você fez, 

você passou, você foi aprovado. Eu acho que se essas coisas tivessem uma facilidade 

maior [...] trabalho, comportamento... provas, que isso não tem como fugir. (A7) 

Fica claro, na fala do entrevistado 07, a necessidade de ser avaliado a partir de 

perspectivas que vão além daquelas englobadas pela prova, de ser observado e compreendido 

na totalidade de suas potencialidades. É interessante ressaltar que esse respondente é justamente 

o que foi referido no tópico que tratou a respeito da não identificação com o Curso por motivos 

que extrapolam simples afinidades. Trata-se de um ex-aluno de 27 anos, trabalhador, que havia 

concluído o Ensino Médio há muitos anos e se sentia deslocado em meio ao grupo em que foi 

inserido, constituído, principalmente, por adolescentes. Apesar de possuir uma noção clara a 

respeito de seus objetivos profissionais, o estudante sentia que era impossível acompanhar o 

ritmo de um Curso que não atendia às suas necessidades específicas de aprendizagem. 

Mais uma vez se fazem pertinentes as reflexões de Costa acerca do tratamento 

dispensado pela escola a um determinado perfil de estudante.  Conforme apontado na revisão 

da literatura realizada nesse estudo, embora a escola brasileira pretenda, por intermédio da 

garantia de instrução básica a todos, alcançar o status de democrática, encontra obstáculos na 

própria incapacidade de constituir-se espaço efetivamente público, já que se revela incapaz de 

atender às necessidades de um aluno trabalhador em seu processo de aquisição do saberes. 

(COSTA, 2000) 

Método pedagógico pouco dinâmico 

Ao se referirem ao problema do método pedagógico pouco dinâmico, os respondentes 

evidenciaram situações que permitem compreender o impacto dessa questão tanto em seu 

desempenho acadêmico quanto na decisão do abandono. É importante ressaltar que, como 

ocorreu com outros fatores já abordados, o método não figurou, nos discursos dos alunos, como 

razão precípua da evasão. No entanto, o que se pôde compreender, por intermédio de uma 

análise mais detalhada das transcrições, é que a maneira como se conduziam as aulas, incluindo 
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o material didático adotado pelo professor, era uma questão a que os respondentes atribuíam 

enorme peso. 

A3 

 

[...] Redes, assim... os materiais que o professor passava pra gente estudar eram livros muito grandes e, 

fazendo junto com a escola - eu tava estudando à noite - [...] era muita matéria. 

A4 

 

[...] o material didático [...] tem uns professores que falavam muito e eles colocavam slide e tal... que 

eles tavam falando... só escrito. A gente não tinha, ali, a noção do que a gente tava mexendo, a 

proporção daquilo. Então era só mais falado e [...] esse método de ensino eu não gosto. [...] era questão, 

assim, de muita leitura. Eu acho que fica mais interessante ter ali a coisa, no caso. [...] Porque eu, por 

exemplo, aprendo muito com a prática. Eu prefiro, se eu pudesse dizer, mil vezes a prática do que a 

aula teórica. 

 

No que diz respeito à respondente 04, é importante ressaltar a amplitude que assumiu a 

questão do método pedagógico em seu discurso. O fator foi associado, em suas colocações, à 

dificuldade de concentração durante as aulas e ao conflito de conteúdos em seus pensamentos, 

muitas vezes responsável pela troca de respostas em avaliações. Ter que conciliar o Curso com 

os estudos de Ensino Médio e, portanto, administrar o cansaço, era algo que conferia ainda mais 

importância à questão do método.  

[...] o método de ensino. Porque eu também tava cursando o primeiro ano. Então, eu 

não tava conseguindo conciliar o estudo do primeiro ano com o daqui. Tava entrando 

muito em conflito. (A4) 

 

Foi o método de ensino. Eu acho que foi o que mais pesou. Porque, na hora ali, que o 

professor ficava falando, eu já tava pensando na escola. E, quando eu chegava na 

escola, eu ficava pensando o que o professor tinha falado, se eu tinha pegado tudo. 

Era isso que tava mais assim... pesando. (A4) 

A fim de obter uma compreensão mais aprofundada sobre o impacto do método na 

aprendizagem dos alunos, é interessante analisar também as reflexões da respondente 09. A ex-

aluna, quando questionada sobre as dificuldades acadêmicas que possuía enquanto esteve 

matriculada no Curso, descreveu obstáculos com relação à disciplina de Redes. Ela foi levada 

a refletir sobre as razões dessa dificuldade e a atribuiu à própria falta de base. No entanto, ao 

final da entrevista, quando lhe foi solicitado que acrescentasse algo que ainda não havia sido 

mencionado, ela esbarrou na questão do método. 

[...] as aulas não eram muito dinâmicas, aquela coisa que você consegue participar e 

você dá ideia. É aquela coisa tipo: é isso, ponto e acabou! Entendeu, né? [...] Era mais 

teórica, não tinha assim [...] um exemplo, ou alguma coisa assim que consiga [...] 

inteirar no assunto. Quem vem de fora, tinha muito assunto que não entendia de nada... 

e não tinha um exemplo, não tinha assim quase nada [...] acho que tinha que ter um 

método que te prendesse mais na matéria [...] eu acho que tinha que prender mais os 

alunos no Curso. (A9) 
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Interessante observar que a respondente falou acerca do método tanto do ponto de vista 

de sua atratividade, ou seja, o método deveria ser capaz de “prender” os alunos nas matérias e, 

consequentemente, no Curso, quanto do ponto de vista da aprendizagem, dificultada pela 

utilização de um método pouco dinâmico. A expressão “quem vem de fora” pode estar se 

referindo ao fato, mencionado em outro trecho da entrevista, de que ela não possuía 

conhecimentos anteriores em redes de computadores. A respondente afirmou possuir noções 

muito básicas a respeito. 

É importante notar, para além das questões de caráter prático, a forma como o método, 

por vezes, representava a exclusão do aluno do processo de aprendizagem. A respondente 09 

sentia, conforme já mencionado, que não conseguia participar das aulas, não se sentia apta, de 

alguma forma, a produzir. E quando foi questionada, no decorrer da entrevista, acerca da 

influência do método pedagógico sobre a evasão, ela se expressou da seguinte forma: 

Influencia também... porque você se sente um pouco por fora. Aí tinha alunos que já 

sabiam do assunto, já se inteiravam do assunto e ficavam mais na frente. Então a gente 

ficava [...] meio perdida. (A9 - evadida em 2012/01) 

As dificuldades relativas ao método também foram sentidas, em grau maior ou menor, 

por outros respondentes. Elas, juntamente, com outros fatores, eram responsáveis por fazer com 

que os alunos não se inserissem no grupo, concluindo que estavam muito aquém da capacidade 

dos demais estudantes. Marin (1998) aponta para o despreparo profissional docente no que 

tange à organização de conteúdos e procedimentos didáticos, afirmando que esse se constitui 

um dos elementos que concorrem para a produção do fracasso escolar. Diga-se de passagem, o 

fracasso escolar, na literatura, diz respeito tanto à evasão como à retenção de alunos.  

Professores pouco incentivadores 

Esse fator vinculou-se, nos discursos, à incapacidade de alguns professores de estimular 

os alunos no que tange tanto à permanência na Instituição quanto à aprendizagem. Revelou-se 

um problema de indiferença docente quanto às dificuldades manifestas pelos alunos, estivessem 

elas explícitas ou camufladas. A falta de incentivo não se constituiu, nas falas dos ex-alunos, a 

razão que os conduziu ao abandono da escola, mas se configurou como um elemento que, 

talvez, tivesse assegurado sua permanência. 
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A7 

 

Bom, acredito que... não sei se todas são assim... você costuma ver isso muito na faculdade, né? Que o 

aluno estando ali, estando ou não, tanto faz como tanto fez. Então eu acho que, no técnico, o professor 

podia acreditar um pouco mais no aluno, eu acho que nem sempre isso acontece. 

[...] eu acho que faltou uma preocupação [...] porque teve situações que [...] você via que podia ter feito 

algo mais por aquele aluno, mas o professor meio que ele se anulou. Ah, não! Ele tirou isso aqui... é 

problema dele. 

[...] tinha professores que eu via que chegavam a ser um pouco rude [...] porque já estavam tão 

saturados de tá sempre chegando e chamando à atenção [...] você vai vendo isso, você acaba se 

desmotivando. 

A10 

 

É, eu teria pensado em continuar [...] porque quando a pessoa é incentivada ajuda, né? Fala: “Não [...] 

faz ano que vem sim que tu vai conseguir.” Isso ajuda. 

 

A postura pouco incentivadora assumida por alguns docentes também já havia sido 

apontada em outras pesquisas acerca da evasão escolar. Oliveira (2001) mencionou o interesse 

insuficiente, por parte de alguns docentes, no auxílio aos alunos em situação de defasagem. A 

questão pode se tornar mais abrangente, no entanto, se observada do ponto de vista do 

relacionamento entre professores e alunos, contemplando aspectos que extrapolam a simples 

ótica do incentivo. Os fatores associados às questões de relacionamento nem sempre são 

considerados no cotidiano escolar. Entretanto, eles apareceram de forma bastante acentuada nos 

discursos de alguns entrevistados. 

Um professor muito bom que, de primeira eu não gostei muito dele por causa da 

matéria, mas depois, conversando, comecei a gostar muito... foi o professor que eu 

mais gostei no CEFET [...] ele dava Matemática e acho que Palestra para 

Telecomunicações. [...] E ele era muito bom. Eu gostava bastante. [...] ele brincava, 

mas ele sabia quem tava já com... até mesmo na aplicação das provas. Às vezes 

demorava mais, mas ele via que estava fazendo ali e eu gostava daquilo. Por mais que 

a matéria dele não era muito a que eu gosto, mas eu gostava. Um professor também 

que eu gostava [...] era o [...] de Informática, que passava binários, essas coisas. Ele 

também era muito engraçado e, por incrível que pareça, os professores que são mais 

engraçados são os que mais eu absorvo deles normalmente. Já os professores [...] que 

chega, é aula e tchau, explica a matéria assim... esse daí já é mais difícil. Eu acho que 

não só para mim, para a maioria. “Ah, não vou perguntar para ele senão ele me dá 

uma bronca”. É tipo assim... (A5) 

Embora o respondente tenha mencionado a característica “engraçado” enquanto 

característica desejável para um bom professor, a palavra-chave aqui é relacionamento. O aluno 

5 sentia que o bom relacionamento que ele estabelecia com alguns professores facilitava seu 

processo de aprendizagem, ao passo que dificuldades surgiam nos casos em que esse 

relacionamento era impossibilitado. O entrevistado menciona, inclusive, o receio de fazer 

questionamentos aos professores cujas posturas não favoreciam o desenvolvimento de bons 

relacionamentos. Esse aspecto foi ressaltado em Lee e Burkam (2003). Os autores afirmaram 
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que os estudantes tendem a permanecer na instituição quando mantém relações positivas com 

seus professores, fator que, obviamente, não age isoladamente. 

Outro aspecto do relacionamento que se estabelece entre professores e alunos tem a ver 

com o que se pode compreender como distanciamento cultural, que remete às práticas 

pedagógicas que desconsideram o contexto de vida do aluno, bem como sua trajetória. A 

entrevistada 10, que trabalha como babá, não estava inserida no contexto das novas tecnologias 

até o momento de seu ingresso no CEFET. Conforme relatou, todos os seus trabalhos escolares 

no Ensino Fundamental eram realizados com apoio de livros. Quando se deparou, então, com 

uma realidade em que deveria demonstrar conhecimentos relativos à redes de computadores, a 

ex-aluna demonstrou desespero. 

Nossa, foi o pior pra mim! [...] eu era “bicho do mato”, eu não lidava com a internet. 

Era ela pra lá e eu pra cá. E aqui era bem avançado já, era informática avançada. Então 

eu cheguei assim... hã? Ficava perdida... tipo assim... o que era uma rede? [...] eu não 

entendia! Pra falar a verdade, eu não entendia nada do que o professor explicava. 

(A10) 

 

[...] porque eu não tinha noção mesmo. Ó, tanto que todo mundo na sala já tinha 

facebook... era facebook? Era, facebook... eu não tinha nada disso. Eu não mexia 

mesmo com a internet. Eu não sabia nem o que era uma rede, eu fiquei perdida! Assim, 

ele lá falando [...] rede isso, isso e aquilo, tem vários tipos de rede... eu: “ô professor, 

eu sei que tem vários tipos de rede, mas, primeiramente, o que é uma rede? Ele não 

deve ter acreditado muito naquela pergunta, mas eu tive que fazer. [...] ele não tava 

esperando que eu fizesse aquela pergunta, ele estava esperando que eu perguntasse 

uma coisa muito mais avançada. Mas eu não podia perguntar uma coisa que eu nem... 

entendeu? (A10) 

Setúbal (2010) discorreu a respeito dessa questão. A autora destacou a atuação da escola 

na produção do fracasso escolar descrevendo diversas situações em que as interações sociais 

são marcadas pelo que ela chama de “violência simbólica”. Setúbal alerta para o fato de que 

essa violência acontece sob a invisibilidade de determinadas regras e atitudes, sendo, muitas 

vezes, camuflada. A distância entre o currículo formal e a realidade do mundo dos estudantes, 

bem como a desvalorização de sua história e vivências é um exemplo de violência simbólica.  

Ausência de flexibilidade de horários 

Alguns respondentes encontraram dificuldades no que diz respeito ao horário em que o 

Curso é oferecido. Sendo o turno da tarde a única opção disponível, eles chegaram a afirmar 

que se trata de uma formação pensada para quem não precisa trabalhar. Um entrevistado 

argumentou que deveria existir uma turma noturna que contemplasse, inclusive, outro perfil de 

alunado. 

A7 
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[...] acredito que teria que ter turmas à tarde pra pegar essas pessoas [o aluno referiu-se aos estudantes 

adolescentes] e à noite pra, talvez... porque você vê que eu entendi que a ideia do Curso é pra quem tá 

no Ensino Médio, não pra quem já tá no mercado de trabalho, pelo menos foi o que eu entendi. 

A9 
 

Porque o horário, realmente, é só pra quem não tem intenção de trabalhar [...] 

 

É importante ressaltar que esse fator de abandono está vinculado, quase sempre, às 

necessidades de alunos que já estão inseridos no mercado de trabalho ou que pretendem se 

inserir. Moreira (2012), que examinou o abandono de alunos no Programa Nacional de 

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

Jovens e Adultos (Proeja), cujo perfil corresponde ao do aluno trabalhador e que precisa, 

portanto, conciliar suas atividades profissionais com os estudos, também obteve a 

inflexibilidade de horários como um de seus resultados. 

4.3.3. DIFICULDADES PESSOAIS 

As dificuldades pessoais, ao contrário do que se possa imaginar em um primeiro 

momento, não dizem respeito aos obstáculos cuja responsabilidade se possa atribuir aos 

estudantes evadidos. O enquadramento de alguns fatores sob essa denominação é um recurso 

meramente metodológico, que permite abranger elementos que não poderiam constar 

diretamente em outros grupos de análise. 

Falta de conhecimento ou habilidade base  

Trata-se de um resultado típico em pesquisas sobre evasão escolar. A falta de 

conhecimento base diz respeito a lacunas em estudos anteriores que dificultam, sobremaneira, 

o aprendizado do aluno. Também pode referir-se às situações em que o estudante ainda vai 

passar por um determinado conteúdo no Ensino Médio e ele já está sendo ministrado no curso 

técnico, o que é próprio da modalidade de concomitância externa, em que o aluno realiza o 

Ensino Médio em uma instituição desvinculada daquela que oferece o técnico. A expressão 

falta de base também pode ser usada para se referir à ausência de habilidades que são 

importantes para a construção de conhecimentos em uma determinada área. 

A3 

 

[...] no caso, no ensino fundamental, a gente não tem muito... a gente não tem uma divisão assim... de 

física, de química. Aí, quando a gente chegou aqui [...] a gente já entrou direto na matéria de elétrica, 

que é uma matéria bem mais complicada, de física [...] praticamente uma matéria de 2º ou 3º ano. 

Nessa matéria, eu tive muita dificuldade. Eu lembro que eu tive nota baixa na P1, na P2... 
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A9 

 

[...] era falta de base mesmo minha, nunca fui de mexer muito em redes de computadores. Só o 

básico. 

A10 

 

[...] falta de base... muito... totalmente. Porque eu não mexia na internet até então, os meus trabalhos 

eu fazia tudo em livros, entendeu? 

 

A falta de base, associada às deficiências na formação escolar, também foi sinalizada 

como uma causa de abandono em Machado (2009), que analisou fatores motivadores de evasão 

nos cursos de Agropecuária e Informática da Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes. O 

que é importante ser discutido a esse respeito, entretanto, não é tratado em muitas pesquisas. 

Tem a ver com o fato de que falta de base, em uma análise mais ampla, é também questão de 

política pública. Se os alunos não dispõem dos conhecimentos básicos necessários ao 

acompanhamento das aulas, é porque, em muitos casos, são oriundos de escolas precarizadas, 

em que convivem com problemas que vão desde a ausência de infraestrutura básica para o 

aprendizado, até a falta de professor ou de um ensino que possa lhes garantir condições mínimas 

de participação. 

Conciliação do Curso com o trabalho e/ou outros estudos 

A dificuldade de conciliação entre as diversas atividades desenvolvidas pelos estudantes 

tem sido relatada nas pesquisas como uma das principais causas de evasão. Esse fator, 

geralmente associado ao extremo cansaço e ao desempenho insatisfatório do estudante no Curso 

e à queda das notas no Ensino Médio, encontra agravantes no ritmo corrido das aulas e na carga 

horária do Curso, que alguns consideraram exaustiva. 

 

A2 

 

[...] eu estudava de manhã, fazia aqui à tarde e eu fazia curso de informática. Então... 

[...] eu ia em casa, almoçava, descia... aí vinha pra cá. Não dava tempo de ajudar minha mãe em casa. 

Aí saía daqui, ia para casa. Aí tinha que fazer os trabalhos da escola, tinha que estudar se tivesse prova 

e se aqui tivesse alguma coisa assim pra fazer... tinha que ajudar minha mãe em casa. Então, pra mim, 

ficava muito difícil.  

 

[...] se não fosse o cansaço, se eu tivesse só aqui, eu continuaria. 
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A3 

 

[...] o ritmo das aulas era um pouco corrido [...] era um ritmo muito acelerado pra quem tá fazendo o 

curso junto com a escola. [...] às vezes a gente chegava a ter assim... uma matéria nova por dia [...] não 

tinha assimilado o conteúdo anterior... aí acumulava dúvida pro próximo conteúdo. 

[...] a parte da manhã, geralmente, eu tirava pra... às vezes eu dormia até mais tarde. Porque, como eu 

estudava à noite, eu chegava tarde em casa. [...] depois eu acordava e tentava conciliar entre, nos dias 

que eu não tinha inglês, estudar os conteúdos da escola e estudar os conteúdos aqui, do Curso Técnico. 

Às vezes, até no caminho pra cá, no ônibus, eu vinha estudando também, principalmente em dia de 

prova. 

A4 

 

[...] Nos testes da escola [a aluna referiu-se ao Ensino Médio], eu não tava mais me dando tão bem 

como eu tava. 

A7 

 

[...] Eu trabalho à noite. Então eu tinha que ficar a tarde inteira acordado e o ritmo [...] que é a 

Instituição [...] 

A8 
 

Eu achava a carga horária daqui um pouco pesada. 

A9 
 

[...] O horário também era puxado, era a tarde toda [...] 

 

Embora a literatura aponte, quase sempre, a dificuldade de conciliação vinculada apenas 

à questão do trabalho (MARCONATTO, 2009; MOREIRA, 2012), nesse estudo, dado o perfil 

dos estudantes, normalmente adolescentes na faixa dos 15 aos 17 anos, ela voltou-se para as 

atribuições relativas ao Ensino Médio, embora também não deixasse de se associar, nos casos 

de alunos mais velhos, às demandas de emprego. É importante destacar, em ambas as situações, 

os aspectos que permeiam as decisões dos alunos quando eles decidem abandonar o Curso.  

No caso daqueles que já trabalham, trata-se de uma questão de sobrevivência. Os alunos 

optam por permanecer ou ingressar no mercado de trabalho por conta da necessidade de geração 

de renda e evadem, muitas vezes, por não sentirem-se capazes de conciliar tantas atribuições. 

Costa (2000, p. 11) traz aspectos interessantes dessa discussão: 

No dia-a-dia, o estudante trabalhador enfrenta barreiras para sustentar a dupla jornada 

escola/trabalho, como a incompatibilidade parcial de horários, a fadiga física, os 

custos com transporte, a dificuldade de encontrar horários para cumprir os deveres 

escolares. Portanto, a opção pessoal é permeada por todas essas esferas da vida, de 

modo que não é uma decisão solitária como aparenta num primeiro momento. Ao 

analisar as histórias de evasão, depreendemos que o aluno abandona os estudos para 

fugir do conflito que representa a conciliação entre trabalho e escola, resistindo às 

injunções da disciplina do trabalho na escola, já que ao trabalho não pode deixar de 

ir. Acaba por aceitar o discurso de que ele próprio é o responsável solitário pelo seu 

fracasso escolar. 
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No que diz respeito aos alunos que enfrentam obstáculos na conciliação entre o Curso 

Técnico e o Médio, a decisão parece óbvia: além do fato de que eles não poderiam cursar apenas 

o técnico, já que o diploma do Ensino Médio é requisito para a conclusão dessa modalidade, o 

Ensino Médio é obrigatório, sendo também, na percepção dos alunos, mais relevante. Mesmo 

quando a decisão envolvia apenas saber para que provas estudar, priorizando o que teria maior 

peso, os estudantes optavam pelo Ensino Médio. 

[...] Se eu for reprovada, eu prefiro ser reprovada no Curso, não na escola [...]. Na 

escola não.  (A10) 

Ainda um último aspecto deve ser destacado no que tange à dificuldade dos alunos de 

ter que conciliar múltiplas atividades. Conforme o entrevistado 03 ressaltou, a questão do ritmo 

corrido das aulas, entendida como a introdução diária de conteúdos novos quando os alunos 

ainda não haviam assimilado os anteriores, também era um fator dificultador. A esse respeito, 

Machado (2009, p. 95) ressalta: 

Outra questão crucial, que surge nas pesquisas nacionais, refere-se ao excesso de 

conteúdo e à escassez de tempo para executá-los com a devida qualidade. As pressões 

para que os professores executem na totalidade os conteúdos planejados para aquela 

série leva-os, muitas vezes, a priorizar a quantidade em detrimento da qualidade [...]  

Sentimento de incapacidade e frustração 

Essa categoria de abandono, diferente das anteriores, trata questões mais íntimas, mas 

que, ainda assim, não se desvinculam de outras mais pontuais.  O sentimento de incapacidade 

e a frustração surgem quando os estudantes se veem diante de dificuldades que parecem 

intransponíveis. Não raro, tais dificuldades estão associadas aos resultados insatisfatórios 

obtidos nas provas e às sucessivas reprovações. Falas como as seguintes não são infrequentes 

no cotidiano de um aluno evadido. 

A3 

 

É, eu teria repensado... porque é uma oportunidade muito boa. É um curso técnico, numa instituição de 

renome. Se eu tivesse conseguido desempenho suficiente, eu teria.. eu acho que eu teria continuado. 

A7 

 

Só que aí você vê o resultado assim, você junta todas as suas coisas e aí fala: realmente tem que trocar, 

um curso que dá pra se adaptar melhor, né? 

[...] Mas assim, você vê que, pro nível de exigência, eu não estava suficiente pra continuar 

acompanhando. 

A10 

 

[...] a gente aprende, a gente tenta, corre atrás, mas eu não estava conseguindo. 

[...] eu estava mesmo com a convicção de que...  não adianta! Mesmo se eu fizesse a segunda vez eu ia 

repetir em Informática e Redes. 
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Ah, já falei! Não ia adiantar! Eu ia repetir de novo. Ia ser mais uma desilusão. 

 

Essa percepção sobre evasão pode ser enquadrada nos achados de Doll, Eslami e Walters 

(2013) quando discorreram a respeito de um grupo de fatores responsáveis pelo abandono 

escolar denominado “falling out”. Conforme explicitado na revisão da literatura efetuada no 

capítulo 2 desta pesquisa, trata-se da dificuldade dos estudantes na demonstração de 

desempenho acadêmico satisfatório, o que poderia explicar atitudes de apatia e o sentimento de 

desilusão frente à possibilidade de conclusão dos estudos. Gradualmente, o aluno vai se 

desvinculando da escola, dando sinais de evasão iminente. Os autores são enfáticos em afirmar 

que, nesses casos, não há agente motivador da evasão. Apenas circunstâncias influem sobre a 

decisão do aluno. No entanto, considerando que essa apatia ou desilusão, conforme expresso 

nos discursos dos alunos, relaciona-se, quase sempre, às avaliações, é importante considerar o 

posicionamento de Hoffmann (2013, p. 25-26), quando afirma: 

O grau, nota, conceito são conferidos ao aluno sem interpretação ou questionamento 

quanto ao seu significado e poder. Essas sentenças periódicas, terminais, obstaculizam 

na escola a compreensão do erro construtivo e de sua dimensão na busca de verdades. 

Impedem que professores e alunos estabeleçam uma relação de interação a partir da 

reflexão conjunta, do questionamento, sobre hipóteses formuladas pelo educando em 

sua descoberta do mundo. Resulta daí, da mesma forma, uma relação de antagonismo 

(professor e aluno) que leva a sofridos episódios de avaliação. Sentenças irrevogáveis. 

Juízes inflexíveis. Réus, em sua maioria culpados. O professor cumpre penosamente 

uma exigência burocrática, e o aluno, por sua vez, sofre o processo avaliativo. Ambos 

perdem nesse momento e descaracterizam a avaliação de seu significado básico de 

investigação e dinamização do processo de conhecimento. 

4.3.4. INFLUÊNCIA DE AMIGOS 

Essa categoria de abandono está relacionada ao maior ou menor grau de impacto das 

amizades na decisão do aluno de abandonar a escola. A influência de amigos é, frequentemente, 

imperceptível ao evadido, ou seja, quando solicitado a relatar as causas do seu abandono, esse 

fator dificilmente constará de sua análise. No entanto, o que se pôde observar é que, ainda que 

indiretamente, os amigos são sim capazes de reforçar a decisão de evasão. 

Antecipação de experiências negativas 

A influência de amigos, no contexto desta pesquisa, apareceu sob a forma de 

desestímulo, ocasionado, sobretudo, pelos comentários e atitudes inconscientes de amigos que 

cursavam períodos mais avançados do Curso em questão.  Alguns evadidos relataram se 

sentirem aflitos quanto aos obstáculos que enfrentariam a partir da conclusão do primeiro 

período. Esse sentimento provinha dos relatos de seus amigos que já cursavam o período 
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subsequente e expressavam-se, constantemente, a respeito das dificuldades por eles 

vivenciadas. Os seguintes trechos de falas favorecem essa análise: 

A4 

 

Eu tava no primeiro e tinha amigos que tavam no segundo. Eles também falavam que era bem puxado, 

muito puxado mesmo. Se você não conseguisse conciliar os dois... 

Apavorou. Porque eu os via com um monte de folha e mais folha estudando pra prova... e eu... meu 

Deus do Céu, aonde que... 

A5 

 

Tanto é que o pessoal do segundo período estava reclamando que Eletrônica é um pouco puxado [...] 

[...] Eletricidade até que estava conseguindo ir. O problema é que, como eu estava escutando que a 

tendência era ficar mais complicada a disciplina, eu comecei a ficar meio ressentido, eu comecei a ficar 

um pouco pra trás. 

 

Na análise da influência de amigos, cabem as reflexões de Carbonaro e Workman 

(2013). Os autores investigaram os efeitos das amizades próximas e distantes no 

comportamento de evasão e concluíram sobre a maior influência dos últimos. Esse fato curioso, 

segundo os autores, pode ser explicado pela constatação de que amizades distantes se tornam 

referência na construção da identidade social dos indivíduos, ditando aquilo que se constitui 

norma. Embora, talvez, não se possa enquadrar os amigos dos respondentes no âmbito das 

amizades distantes, é razoável pensar sobre o fato de que, sempre que se referiam aos amigos 

da turma na qual estavam inseridos (mais próximos), os evadidos remetiam-se à questões como 

apoio e trabalho cooperativo. 

4.3.5. OPORTUNIDADES 

Os fatores aqui enquadrados dizem respeito à atratividade de elementos externos na 

decisão do estudante de abandonar a Instituição. 

Oferta de trabalho e/ou outros estudos 

Causa de abandono bastante frequente nas pesquisas sobre evasão, a oferta de trabalho 

e/ou outros estudos conduzem os estudantes a tomar decisões aparentemente impensadas, quase 

sempre pautadas na possibilidade de vantagens imediatas. Ainda que essa aparente ser uma 

razão bastante razoável para determinar, sozinha, a evasão do estudante, está associada a alguns 

outros fatores que se desdobraram ao longo da trajetória do aluno na Instituição. No momento 

em que a oportunidade aparece, os alunos refletem sobre uma série de razões que favorecem a 

sua não permanência e optam, certos de que fizeram a melhor escolha. 
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A8 

 

[...] eu já estava em lista de espera pela Casa do Alemão pra conseguir uma bolsa no Senai, que aí eu 

recebia o auxílio e tudo mais e fazia o curso. Aí eu acabei sendo chamada [...] quando eles me 

chamaram eu dei preferência pra fazer o Senai porque eu recebia. [...] como eu ficava o dia inteiro fora 

de casa, eu precisava de dinheiro. 

A9 

 

Na época, minha irmã já estudava aqui fazendo Turismo à noite. Então ela ficou sabendo do Curso e 

me avisou. Eu estudava só à noite e não trabalhava. Então eu me interessei [...] Eu me inscrevi no 

Curso. Só que depois tive que parar porque comecei a trabalhar. 

 

A respondente 9 alegou, inicialmente, que havia abandonado o Curso apenas pela 

proposta de emprego. Ao longo da entrevista, no entanto, foi pontuando diversos problemas 

que permearam sua trajetória na Instituição, tais como: não identificação com o Curso, aulas 

pouco dinâmicas, dificuldades associadas à falta de conhecimento base, carga horária “puxada” 

e salas calorentas. Portanto, se for realizada uma análise mais criteriosa a respeito dos motivos 

que a conduziram ao abandono, será possível concluir que eles foram além do surgimento uma 

oportunidade mais “vantajosa”. 

Entretanto, deixada de lado, por um momento, essa análise, é importante registrar que o 

surgimento de oportunidades, enquanto elemento motivador de evasão, foi enquadrado por 

Stearns e Glennie (2006) em uma categoria que elas denominaram fatores “pull-out”, que 

representam as razões de abandono externas às escolas. Esses fatores funcionam como 

elementos de atração dos alunos para fora das instituições e incidem de maneira distinta sobre 

diferentes perfis de estudantes. 

4.3.6. DESINTERESSE INSTITUCIONAL E/OU GOVERNAMENTAL 

Trata-se de razões para o abandono que destacam a negligência da Instituição escolar e 

do próprio governo no resgate de alunos evadidos. À semelhança de outros fatores, não foram 

apontados pelos estudantes como causas diretas do abandono, mas perpassaram seus discursos 

de modo bastante reflexivo. 

Ausência de ações e/ou políticas de apoio à permanência 

A respondente 02 discorreu a esse respeito quando foi solicitada a refletir acerca das 

circunstâncias que caracterizam o atual processo de expansão da Educação Profissional no país. 

Ao mesmo tempo em que considerou o surgimento de oportunidades como algo benéfico aos 
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estudantes, a entrevistada salientou a ausência de empenho do governo nas ações relativas aos 

alunos evadidos. 

[...] porque eu vejo, igual eu mesma... eu podia não estar fazendo nada agora, eu podia 

estar trabalhando, não fazendo faculdade. Então eu ia ter perdido uma oportunidade. 

Então eu acho assim: que o governo deveria correr atrás dessas pessoas e ver o porquê 

elas desistiram. De repente, dar uma ajuda pra ver... porque tem pessoas que não têm 

condições. [...] às vezes, a pessoa não tem condições de bancar... [...] por exemplo, 

passagem [...] algumas coisinhas... tem gente que não tem condições. [...] lá mesmo, 

na faculdade, tem várias pessoas que desistiram porque não têm como bancar 

passagem. E ninguém vai... eles deixam, não se importam, acham que não precisa. 

(A2) 

Em outro momento desse discurso, a entrevistada admitiu ter sentido falta de ser 

procurada quando abandonou a Instituição e revelou que, de alguma forma, essa atitude poderia 

ter impactado na sua decisão ou, pelo menos, no modo como se sentiu quando se viu forçada a 

deixar o Curso. 

[...] de repente, eu teria pensado. Eu não sei se eu voltaria por conta do cansaço, mas 

eu acho, assim, que eu me sentiria bem melhor, sabe. (A2) 

A ex-aluna foi questionada se ela considerava que esse seria mesmo um papel do 

governo, conforme ela havia pontuado logo no início de seu discurso, ou se ele caberia, nas 

circunstâncias que ela havia colocado, à Instituição, ao que ela respondeu: 

Ah, não sei... eu acho que deveria ter alguém assim, especializado pra isso, sabe... pra 

ir atrás dessas pessoas, mas não sei se isso é papel do governo ou da Instituição. (A2) 

Outros respondentes também elencaram questões relacionadas ao papel institucional 

e/ou governamental no combate à evasão, enfatizando, sobretudo, a relevância dos auxílios 

financeiros, tais como os oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), e dos investimentos na qualidade da educação básica. Alguns entenderam 

que, devido à precariedade das escolas públicas, as vagas em escolas particulares seriam uma 

alternativa.  

A1 

 

[...] Eu acho que devia aumentar essa questão de bolsas [...] bolsas mesmo em colégios melhores, 

porque, infelizmente, colégio público... minha mãe sempre me falou que quem faz o colégio são os 

alunos, mas mesmo assim... tem colégio que não dá uma base muito boa pro aluno chegar num curso, 

por exemplo, no CEFET, e conseguir acompanhar, conseguir entender as aulas. [...] eu estudei em 

colégio público, mas eu tive uma educação decente num colégio público. 

A5 

 

O governo não só poderia investir na graduação e pós-graduações [...] poderia investir melhor no 

fundamental e no médio, tanto é que escolas públicas municipais e estaduais tem aquele declínio em 

comparação com as particulares. Poderia investir mais na educação de base. 

A8  
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[...] Eu acho que... não sei se hoje em dia tem... se o CEFET agisse como o Pronatec age seria bem 

vantajoso. [...] A questão do lanche, a questão da passagem, entendeu? Eles dão tudo isso lá. 

 

As colocações dos respondentes não são desprovidas de sentido. Algumas dessas 

reflexões foram feitas por pesquisadores que buscaram também compreender os motivos pelos 

quais os alunos não concluem seus estudos nos cursos técnicos. Araújo e Santos (2012) 

ressaltaram a ausência de políticas públicas consistentes e a efetivação das políticas já existentes 

como um fator externo de evasão escolar na educação profissional de nível médio, alertando 

quanto ao número reduzido de projetos que tem por objetivo favorecer a permanência dos 

alunos nas instituições. 

Interessante notar, adicionalmente, algumas das muitas concepções internalizadas pelos 

estudantes e reveladas em seus discursos, cujo fundamento converge para o caráter 

aparentemente vantajoso de políticas e programas focalizados, para as ações que, quase sempre, 

tentam camuflar ou remediar os efeitos do descaso governamental no que tange à educação 

básica pública e suas finalidades. Tomados pelo imperativo de suprir suas necessidades mais 

imediatas (o que, sem dúvida, é um argumento totalmente válido), os estudantes tomam suas 

decisões e defendem posições sem se dar conta de que, muitas vezes, tornam-se vítimas das 

circunstâncias. Em muitos casos, surge até mesmo um sentimento de gratidão por aquilo que 

eles consideram uma verdadeira oportunidade. 

[...] às vezes tem uma pessoa que tem uma condição pior que a minha. Ela não 

consegue se manter. Ela vai vir pro curso, vai assistir a aula com fome? Ela não vai 

ficar, ela vai desistir. É o meu ponto de vista com relação a isso. Mas de uma certa 

forma, melhorou muito né? A questão deles  abrirem o Pronatec [...] (A8) 

Frigotto (2012, p. 72) alerta para a importância da educação em seus níveis fundamental 

e médio, alertando para o modo como a educação básica pode contribuir no projeto de 

emancipação dos sujeitos: 

A educação escolar básica - ensino fundamental e médio - tem uma função estratégica 

central dentro da construção de uma nação no seu âmbito cultural, social, político e 

econômico e é condição para uma relação soberana e, portanto, não subalterna e 

colonizada com as demais nações. Antes disso, porém, trata-se de concebê-la como 

direito subjetivo de todos e o espaço social de organização, produção e apropriação 

dos conhecimentos mais avançados produzidos pela humanidade. 

Com o objetivo de finalizar a análise dos dados trazidos por essa pesquisa, é importante, 

ainda, apresentar alguns dados a respeito da trajetória percorrida pelos ex-alunos após a decisão 

do abandono. É importante ressaltar, por exemplo, que muitos alunos buscaram outros cursos 

de formação profissional quando saíram da Instituição. Em muitos casos, as oportunidades se 
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deram por intermédio de programas como o Pronatec e o Jovem Aprendiz. A relevância dos 

auxílios financeiros vinculados a essas propostas foi muito enfatizada pelos entrevistados. 

Alguns ex-alunos, no entanto, abriram mão da formação técnica e ingressaram nas 

universidades, escolhendo cursos que julgaram estarem mais adequados aos seus perfis. A 

respeito dos sentimentos que restaram após a decisão do abandono, falas como essa instigam 

reflexão: 

[...] Entrar num colégio importante desse aqui e, de repente, você precisa [...] sair do 

colégio assim... É complicado, né? [...] com o tempo, você vê que tem outros cursos 

que podem ser feitos, mas na hora, assim, dá aquele certo ressentimento, né? Poxa, 

você sair de uma instituição boa, mas... (A7) 

É importante lembrar que o estudante teve sua saída da Instituição motivada, 

principalmente, pela percepção de inadequação ao perfil do Curso, mas que outros fatores, nem 

sempre muito claros em sua análise, agregaram-se no momento da decisão. Cabe-nos, enquanto 

profissionais da educação, realizar-nos alguns questionamentos, sendo, talvez, os mais 

importantes, aqueles que dizem respeito aos reais limites da nossa atuação: será que realmente 

fizemos tudo o que poderíamos fazer? Será que lançamos mão de todos os recursos e assumimos 

a postura mais favorável diante das dificuldades desse aluno? São indagações que servem não 

apenas ao propósito de identificar possíveis falhas nesse e em outros casos apresentados por 

esse estudo, mas têm o potencial de agir sobre medidas futuras, minimizando as consequências 

de prováveis omissões no ato de educar. 

5  CONCLUSÃO 

O objetivo principal dessa pesquisa consistiu em analisar as causas pelas quais os alunos 

abandonam o primeiro período do Curso Técnico em Telecomunicações ofertado pela Unidade 

do CEFET/RJ situada em Petrópolis, tendo em vista tratar-se de um quantitativo expressivo de 

estudantes. Essa análise perpassou aspectos qualitativos relacionados aos motivos de evasão, 

não tendo sido meta da autora, portanto, enumerar ou classificar as razões do abandono segundo 

a quantidade de estudantes que as mencionaram. Buscou-se, por intermédio de uma perspectiva 

mais reflexiva, captar os significados atribuídos pelos respondentes aos mais diversos 

elementos de seu percurso, investigando de que modo cada um dos fatores de evasão alegados 

se enquadrava no contexto. 

A partir da extensa revisão de literatura efetuada pela autora e dos resultados coletados 

em campo, foi possível identificar seis categorias de fatores relacionados à evasão no Curso 

abordado: lacunas na escolha do Curso, fatores escolares, dificuldades pessoais, influência de 

amigos, oportunidades e desinteresse institucional e/ou governamental. Cada uma dessas 
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categorias englobou diversos elementos, os quais foram enquadrados no âmbito de 

subcategorias, posteriormente descritas e analisadas, uma a uma, em suas particularidades. 

Antes de explicitar conclusões referentes a cada uma das categorias de análise, torna-se 

relevante enfatizar aspectos de fundamental importância revelados durante as entrevistas e que 

já haviam sido sinalizados por alguns estudiosos da área. 

O primeiro deles diz respeito ao fato de que nenhuma causa de evasão, por mais objetiva 

que aparente ser, impacta isoladamente na decisão do estudante de abandonar uma determinada 

formação. Diversos fatores interagem no sentido de fazer com que o aluno conclua que sua 

permanência em um curso não lhe trará os resultados almejados, sendo mais interessante, 

portanto, deixá-lo. Obviamente, algumas causas adquirem maior importância no discurso do 

estudante, ao passo que outras, em contexto mais amplo de análise, assumem um status 

periférico. Rumberger (2011), tendo concluído que uma grande variedade de fatores contribui 

para o fenômeno da evasão, afirmou que a interação entre esses fatores ao longo do tempo torna 

praticamente impossível a tarefa de apontar uma relação causal entre um elemento isolado e a 

decisão do abandono. 

Um segundo aspecto importante de ser ressaltado remete ao entendimento de que o 

abandono, como afirmou Rumberger (1995), constitui a etapa final de um processo dinâmico e 

cumulativo de desengajamento do estudante da vida escolar. Essa premissa se tornou clara ao 

longo das entrevistas realizadas, momento em que foi possível perceber que os estudantes, já a 

partir do seu ingresso na Instituição, colecionam ocorrências que, mais adiante, vão determinar 

sua evasão. Em seus relatos, o caráter acentuadamente cumulativo do abandono revelou-se por 

intermédio de expressões como: “foi a gota d’água!”, que deixa transparecer o fato de que outras 

coisas, ocorridas anteriormente, contribuíram para a decisão. 

No âmbito dos fatores de evasão vinculados à escolha do Curso, ocorreram as seguintes 

subcategorias: ausência de informações, decisão de ingresso vinculada à experimentação, 

ausência de maturidade e não identificação, as quais remetem, respectivamente: ao ingresso do 

aluno na Instituição sem noções claras a respeito do Curso, tanto em termos de grade curricular, 

quanto em termos de possibilidades de atuação profissional; à decisão de ingresso pautada na 

lógica da experimentação, o que, obviamente, decorre da ausência de informações; à percepção 

dos alunos de que, por serem novos demais no momento da escolha, não tinham condições de 

saber o que desejavam para seu futuro profissional; e ao fato de terem descoberto, ao longo de 

sua trajetória, não possuir interesse suficiente pela formação oferecida. 
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Dentro dos fatores escolares, as seguintes subcategorias de abandono puderam ser 

identificadas: coincidência do período de provas (Curso Técnico e Ensino Médio) e critérios de 

avaliação pouco flexíveis, método pedagógico pouco dinâmico, professores pouco 

incentivadores e ausência de flexibilidade de horários. Os fatores escolares, embora tenham 

sido mencionados por poucos respondentes enquanto causas diretas do abandono do Curso, 

tiveram presença acentuada em seus discursos, sendo enfatizados ao longo de diversas 

reflexões. De um modo geral, essa categoria de fatores foi responsável por dificultar a trajetória 

do estudante na Instituição, tanto no que diz respeito às questões de ordem mais prática 

(ausência de flexibilidade de horários), quanto no que diz respeito às questões relativas ao 

processo de aprendizagem. 

No que concerne à categoria que relacionou as dificuldades de âmbito pessoal, foi 

possível averiguar a existência de alguns elementos bastante significativos, a saber: falta de 

conhecimento ou habilidade base, conciliação do Curso com o trabalho e/ou outros estudos e 

sentimento de incapacidade e frustração. Embora constituam elementos que, por razões 

pragmáticas, sejam enquadrados no âmbito do indivíduo, conforme se verifica, inclusive, em 

outras pesquisas semelhantes, não podem ser compreendidos sob a ótica da responsabilização 

do estudante evadido pelo seu fracasso, sobretudo porque envolvem circunstâncias que, não 

raro, derivam da história de vida do aluno e da própria rigidez escolar na instituição de suas 

normas e práticas. Remetem a discussões, por exemplo, sobre a precariedade de estudos 

anteriores, os processos excludentes de avaliação e o excesso de conteúdos ministrados pela 

Instituição. 

Sobre a influência de amigos, o que se verificou foi o impacto de comentários e atitudes 

de alunos de períodos subsequentes sobre a decisão do estudante de abandonar a Instituição.  

Os comentários sobre as dificuldades a serem enfrentadas no próximo período, bem como a 

antecipação de experiências negativas, foram responsáveis por atemorizar os estudantes, que 

terminavam por associar a essas informações suas reflexões acerca do que já estavam 

vivenciando no primeiro período do Curso. A influência desse fator não foi evidenciada pelos 

respondentes na análise daquilo que poderia, de algum modo, ter contribuído para sua decisão 

de evadir-se. O elemento surgia espontaneamente enquanto discorriam a respeito de suas 

dificuldades. 

A categoria denominada oportunidades relacionou-se aos elementos que, de algum 

modo, atraíram os estudantes para fora da Instituição, tal como a oportunidade de um emprego 

ou outro curso de seu interesse. Embora esses elementos estivessem, em muitos casos, 
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vinculados à questão do aumento da renda familiar e ao suprimento das necessidades mais 

imediatas dos estudantes, é importante sinalizar que não foram capazes de determinar, por si 

só, o abandono. Houve um caso, por exemplo, em que a respondente admitiu que poderia ter 

permanecido na Instituição caso tivesse realmente se identificado com a área de atuação do 

Curso, o que a faria tentar uma oportunidade de emprego que oferecesse flexibilidade de 

horários. 

Por fim, a categoria desinteresse institucional e/ou governamental definiu a falta de 

apoio sentida pelos estudantes no que tange às ações e políticas de incentivo à permanência. 

Englobou desde a frustração dos respondentes por não terem sido procurados ou apoiados na 

ocasião da evasão, até as críticas quanto à ausência de subsídios que favoreçam a permanência 

dos estudantes na Instituição, tais como os vinculados ao transporte e à alimentação. Os 

respondentes, em alguns momentos, não souberam diferenciar aquilo que consideravam papel 

do governo daquilo que poderia remeter às funções do CEFET no combate à evasão. 

Enfim, essas categorias representam os fatores de evasão revelados por essa pesquisa. 

De um modo geral, retratam aquilo que já vem sendo apontado pela literatura a respeito do 

tema, mas não perdem importância dentro das especificidades do contexto analisado. Em 

termos de abandono escolar, é sempre importante enfatizar que, quando se deixa de atribuir a 

devida importância à investigação de suas causas e, consequentemente, às possibilidades 

institucionais no resgate dos alunos, corre-se o risco de perder de vista aquilo que confere 

significado às práticas educativas, o compromisso da escola no que diz respeito à sua função 

precípua de assegurar a todos os estudantes as condições de acesso ao saber sistematizado. 

Conforme demonstrado nessa pesquisa, a perda de alunos remete a aspectos que vão 

muito além daqueles considerados por uma análise de cunho meramente economicista. Evasão 

diz sim respeito aos prejuízos financeiros advindos da impossibilidade de manter os alunos em 

um determinado curso. Antes disso, porém, a temática insere-se no âmbito das discussões que 

nos levam a questionar o tipo de formação que vem sendo oferecida pelas escolas, sobretudo 

aquelas voltadas à formação do jovem trabalhador. Consta do Plano de Desenvolvimento 

Institucional do CEFET/RJ, enquanto um dos princípios norteadores da filosofia institucional, 

o seguinte: “defesa das condições garantidoras de qualidade social para a educação pública 

viabilizada pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em sua 

diversidade institucional”. (CEFET/RJ, 2010a, p. 10) 

Deve-se ter em mente que a expressão qualidade social, no que se refere às práticas 

próprias de uma instituição escolar, confere um sentido à formação que extrapola aspectos 
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facilmente quantificáveis, situando a educação em termos de sua ação política na sociedade. 

Entende-se, em um sentido amplo, que uma orientação de cunho emancipatório, capaz de 

fornecer aos alunos uma concepção verdadeiramente transformadora, tanto a nível individual 

quanto coletivo, torna-se não só desejável como necessária, sendo esse o princípio que deve 

nortear todas as ações que se desenvolvem no interior da escola. No entanto, só é possível 

defender as “condições garantidoras de qualidade social” se, em primeiro lugar, estivermos 

sensivelmente atentos à trajetória dos estudantes que ingressam na Instituição, o que implica 

um olhar cuidadoso sobre os alunos em risco iminente de evasão. 

Os resultados não apenas dessa pesquisa, como os de muitas outras a respeito da 

temática, têm revelado a insuficiência de esforços, oriundos das mais diversas esferas de 

atuação, no sentido de pensar projetos e desenvolver ações que favoreçam a permanência dos 

estudantes nos cursos. Sabe-se que não será sempre possível, a nível local, impedir o fenômeno 

da evasão, que, em última instância, tem suas origens na própria estrutura do sistema econômico 

em que estamos inseridos. Todavia, é não apenas viável, como urgente, ir além do que tem sido 

feito. Partindo de uma concepção de educação individualizada, que busca acompanhar a 

trajetória de cada estudante, é possível realizar um trabalho preventivo e também de resgate. O 

que não é mais admissível é cruzarmos os braços sempre que um aluno “some” da instituição, 

como se não fosse papel nosso garantir que ele também exerça seu direito de permanecer. 

5.1. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Dada a importância de, como sinalizado no resgate histórico efetuado por essa pesquisa, 

superar a chamada dualidade estrutural, que estabelece um verdadeiro abismo entre as 

finalidades da formação técnica e as da formação geral, a nível médio, torna-se interessante 

desenvolver estudos que possam avaliar os impactos de uma formação integrada sobre o 

fenômeno da evasão, tendo em vista a perspectiva de que, talvez, esse tipo de formação pudesse 

ser capaz tanto de favorecer o aprendizado dos alunos, quanto de anular a existência de 

problemas como a dificuldade de conciliar dois cursos, por exemplo. Ressalta-se, porém, que 

tais estudos devem estar pautados por um entendimento de formação integrada que vai muito 

além da concepção de justaposição de disciplinas ou de uma proposta do tipo concomitância 

interna, modalidades que não correspondem a uma compreensão genuína do conceito de 

formação integrada. 

Outra possibilidade de trabalho futuro, já apontada em pesquisas semelhantes, está 

relacionada às formas de combate à evasão. Aqui, é importante levar em consideração a 

perspectiva de abandono enquanto desengajamento, tão enfatizada por esse estudo. Identificar, 
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durante a trajetória dos estudantes na escola, os fatores que podem culminar com a decisão da 

evasão e, de posse desses dados, avaliar as medidas cabíveis em cada caso, constitui uma ação 

preventiva que pode incidir positivamente na redução dos índices de evasão. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Prezado(a) ex-aluno(a), 

 Na condição de estudante do Curso de Mestrado em Sistemas de Gestão da Universidade 

Federal Fluminense, estou desenvolvendo, sob orientação da Profª. Dra. Denise Medeiros 

Ribeiro Salles, uma pesquisa que tem por objetivo analisar as causas de evasão do Curso 

Técnico em Telecomunicações do CEFET/RJ - UnED Petrópolis. Sua colaboração, 

respondendo às questões dessa entrevista, é de fundamental importância para a investigação. 

Dessa forma, conto com a sua participação e aproveito para ressaltar que: 

 Trata-se de uma pesquisa de caráter confidencial. Seu nome, portanto, não constará no 

material a ser analisado; 

 A fim de resguardar a fidelidade das informações, a entrevista será gravada e, 

posteriormente, transcrita. Caso seja do seu interesse, solicite a transcrição. 

 Qualquer dúvida será esclarecida. Não hesite em questionar. 

 Agradeço, antecipadamente, a colaboração. 

 

Natália Gomes da Silva Figueiredo. 

Mestranda em Sistemas de Gestão 

 

 

Declaração de ciência e concordância 

 Declaro, para os devidos fins, estar ciente do conteúdo desse documento, não possuindo 

nenhuma dúvida a respeito do que está colocado. Desde já, concedo permissão à pesquisadora para 

utilizar, de maneira anônima, os dados por mim fornecidos durante a entrevista. 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

Petrópolis, _____ de _________________ de 2014. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Horário de início:                                                

Horário de término: 

 

Informações de perfil do respondente: 

Sexo:  Idade: 

Profissão: Estado Civil:  Número de filhos: 

Endereço: 

                

Questões 

1) Como  você chegou à decisão de cursar Telecomunicações no CEFET/RJ - UnED 

Petrópolis? Você já tinha alguma ideia a respeito dos conteúdos que iria estudar e das 

possibilidades da formação em termos de mercado de trabalho? 

 Fundamento: muitos estudantes evadem por razões de não identificação com o Curso. 

Essa não identificação, muitas vezes, confunde-se com frustrações relacionadas ao 

mercado de trabalho.  

2) Durante o período em que esteve na Instituição, você encontrou algum tipo de dificuldade 

de âmbito acadêmico para acompanhar as aulas? Descreva em detalhes.  

 Fundamento: as causas de abandono podem estar relacionadas às dificuldades do aluno 

para acompanhar os conteúdos ministrados, principalmente quando a base fornecida por 

estudos anteriores é insuficiente.  

3) Você considera que a escola cumpriu o papel de auxiliá-lo em seu processo de 

aprendizagem? Justifique. 

 Fundamento: a escola, muitas vezes, atua como legitimadora da exclusão.  

4) Como era sua rotina à época? Havia a necessidade de conciliar outras atividades com os 

estudos? Como você se organizava? 

 Fundamento: a dificuldade de conciliar o curso com o trabalho ou mesmo com estudos 

paralelos também é apontada, na literatura, como fator de evasão. 
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5) Você costumava receber o incentivo de familiares e/ou amigos para permanecer no Curso? 

O que essas pessoas lhe diziam ou como participavam do seu processo de aprendizagem? 

 Fundamento: a influência dos familiares e amigos tem sido ressaltada em diversos 

estudos sobre evasão. 

6) Como você chegou à decisão de abandonar o Curso? Quais foram os fatores que o 

influenciaram? 

 Fundamento: uma das possibilidades no estudo das causas da evasão, talvez a principal 

delas, é a investigação a partir da perspectiva direta do estudante. Com o “como” espera-

se que o ex-aluno(a) seja capaz de descrever o processo que o conduziu à condição de 

evadido, já que, conforme sinalizado na literatura, trata-se mesmo de um processo e não 

de um evento. 

7) Você acredita que se alguma coisa tivesse acontecido de maneira diferente você teria 

permanecido na Instituição? Explique. 

 Fundamento: trata-se de mais uma maneira de investigar fatores motivadores de 

evasão. Essa pergunta pode gerar respostas complementares à anterior. 

8) Em sua avaliação, o fato de você ter deixado o Curso trouxe consequências? Boas ou ruins? 

Descreva seu trajeto posterior à saída da Instituição. 

 Fundamento: muitos autores dissertam a respeito das vulnerabilidades associadas ao 

abandono da escola. 

9) Como você avalia os investimentos recentes do governo na expansão da Educação 

Profissional no país? Em sua opinião, existe algo que precisa ser mudado ou melhorado? 

Justifique. 

 Fundamento: a atuação do governo é frequentemente destacada nas pesquisas sobre 

evasão, sobretudo quando se trata da implementação de políticas públicas.  

10) Diga algo que você considere importante a respeito de evasão escolar e que não tenha sido 

tratado nessa entrevista. Se possível, apresente exemplos relacionados à sua experiência. 

 Fundamento: Frequentemente, a temática do abandono escolar, de caráter complexo e 

multifacetado, apresenta aspectos que escapam à percepção do pesquisador. Torna-se 

importante, desse modo, lançar mão de estratégias menos diretivas no sentido de captar 

essas nuances. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 


