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RESUMO 

Título:  
Regime de Internato na Educação Técnica: Um Estudo das Causas da Evasão Escolar 

 

Objetivo do trabalho: 

A presente pesquisa versa sobre a evasão escolar de alunos assistidos pelo regime de 

residência estudantil na educação técnica de nível médio no Instituto Federal de Mato 

Grosso (IFMT), e tem como objetivo, investigar e compreender quais as principais causas 

e com que intensidade ocorre no processo de evasão escolar no regime de internato, 

problema previamente identificado na instituição.  

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

Como procedimento, a pesquisa bibliográfica foi adotada como aporte teórico necessário 

ao conceito e compreensão da evasão no ensino médio técnico e assuntos complementares 

ao tema. A pesquisa documental compõe o suporte à análise dos documentos internos 

sobre evasão escolar no IFMT; dados do Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica (SISTEC) e da Plataforma Nilo Peçanha (PNP). A abordagem 

qualitativa permeia as etapas da pesquisa na observação, levantamento de dados por meio 

de entrevistas com gestores, questionários com alunos, interpretação, análise e registro, 

entre outras ações fundamentais nesse processo, utilizando o método de análise de 

conteúdo. 

 

Resultados Esperados: 
Espera-se ao término desse trabalho que os resultados apresentados possam servir de 

norteador na elaboração de novas ações e políticas públicas com intenção de reduzir os 

índices de evasão escolar dos discentes em regime de internato no IFMT, aumentando os 

números de alunos em sala de aula, possibilitando ao país a formação de jovens 

trabalhadores aptos ao mercado de trabalho gerando renda e esperança de dias melhores a 

si e seus familiares. 

 

Possíveis implicações práticas: 

A concessão de alojamento através das políticas de assistência estudantil não assegura a 

permanência do aluno, desde os dados iniciais percebe-se que a evasão escolar entre os 

alunos internos, ocorre independente da conquista de uma vaga no alojamento. O estudo 

das especificidades da evasão, resultantes, será disponibilizado aos gestores como 

referencial para discussão e poderá servir de base a um futuro planejamento no 

atendimento aos estudantes que convivem em regime de internato na instituição. 

 

Proposta de originalidade e contribuições: 
Esta pesquisa pode se diferenciar das demais por ser a primeira realizada sobre a evasão 

dos alojamentos do IFMT, instituição que oferta o serviço de residência estudantil desde a 

década de 1940 com as antigas autarquias e dessa maneira colaborar para efetivamente 

reduzir os números de estudantes evadidos desse sistema específico. Vinculada à área da 

administração 6.02.02.01-7 Contabilidade e Finanças Públicas uma vez que o estudante 

interno tem peso 1,5 no orçamento anual, a pesquisa pretende colaborar com o 

planejamento do orçamento da instituição. 

 

Palavras-Chave: Evasão Escolar, Regime de Internato, Assistência Estudantil. 



 

 

ABSTRACT 

Title:  
Boarding School Regime in Technical Education: A Study of the Causes of School Dropout 

 

Objective of the work: 

This research deals with the school dropout of students living in student residency in 

technical education at the Federal Institute of Mato Grosso (IFMT), and aims to investigate 

and understand the main causes and with what intensity occurs in the process of school 

dropout in the boarding school regime, a problem previously identified in the institution. 

 
Procedures/Method for solving the problem: 

As a procedure, bibliographic research was adopted as a theoretical contribution necessary 

to the concept and understanding of dropout in technical high school and complementary 

subjects to the theme. Documentary research supports the analysis of internal documents on 

school dropout in IFMT; data from the National Information System of Professional and 

Technological Education (SISTEC) and the Nilo Peçanha Platform (PNP). The qualitative 

approach permeates the stages of observation research, data collection through interviews 

with managers and questionnaires with students, interpretation, analysis and registration, 

among other fundamental actions in this process, utilized the content analysis method. 

 
Results obtained: 

It is expected that the results presented will serve as a guide in the elaboration of new 

actions and public policies that can reduce the rates of school dropout of students of 

boarding school in the IFMT, increasing the number of students in the classroom, allowing 

the country to train young workers able to the labor market generating income and hope of 

better days for themselves and their families. 

 
Possible practical implications: 

The granting of accommodation through student assistance policies does not ensure the 

permanence of the student, since the initial data it becomes evident that school dropout 

among internal students, occurs regardless of the conquest of a vacancy in the 

accommodation. The study of the specificities of the resulting evasion will be made 

available to managers as a reference for discussion and may serve as a basis for a future 

planning of care for students living in boarding school at the institution. 

 
Originality proposal and contributions: 

This research can differ from the other ones because it is the first carried out on the evasion 

of accommodation stake of IFMT, an institution that has offered the student residence 

service since the 1940s with the former municipalities and thus collaborate to effectively 

reduce the number of evaded students from this specific system. Linked to the 

administration area 6.02.02.01-7 Accounting and Public Finance, since the internal student 

has a weight of 1.5 in the annual budget, the research intends to collaborate with the 

planning of the institution's budget. 

 
Keywords: School Dropout, Boarding School, Student Assistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Riffel e Malacarne (2010), evasão é o ato de evadir-se, fugir, 

abandonar, sair, desistir, não permanecer em algum lugar. Quando se trata de evasão 

escolar, entende-se a fuga ou abandono da escola em função da realização de outra 

atividade. 

A evasão escolar é um problema recorrente no ensino, que apesar dos esforços dos 

educadores e do governo através das políticas de Educação e Assistência Estudantil, 

persiste nas instituições de ensino e causa impactos negativos no processo educacional.  

A evasão se constitui a partir da matrícula do aluno como ingressante no sistema de 

ensino, e por algum motivo, justificado ou não, abandona a escola.   

Baseado no modelo de assistência estudantil aplicado em regime de internato, que 

pressupõe minimizar carências dos estudantes do ensino médio técnico e favorecer sua 

permanência, o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), sempre ofertou internato, mas 

como ocorre em outras instituições de ensino a evasão escolar é um tema que necessita 

atenção especial. 

O IFMT tem tradição centenária na oferta de educação básica integrada à educação 

profissional e alguns de seus campi oferecem vagas para residência estudantil (internato em 

alojamentos), por meio do Programa de Assistência Estudantil, visando atender 

preferencialmente aos filhos de trabalhadores rurais que residem distante das oportunidades 

de formação técnica ou que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica.  

Segundo a Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), entre as 

estatísticas da evasão escolar do ensino médio técnico não fica claro, de maneira direta, 

quanto a ser ou não residente na instituição, uma vez que os relatórios são emitidos de 

maneira semestral e para saber se essa oferta de modalidade de assistência estudantil têm 

surtido os efeitos esperados é necessário comparar os números de matriculados entre um 

semestre e outro e fazer a subtração, sendo o resultado o número de evadidos.  

Nesse cenário, essa pesquisa objetivou identificar e analisar os problemas da evasão 

entre os internos e as situações adversas que ocorrem no processo de acolhimento e 

trajetória dos alunos, com a intenção de produzir um referencial para reflexão e 

planejamento de ações visando reduzir os índices de evasão escolar na instituição. 

O estudo pretende apresentar uma contribuição ao IFMT no combate à evasão 

escolar, essencialmente entre os alunos internos, uma vez que a instituição oferta desde 

1940 vagas em regime de internato aos alunos, em sua maioria oriunda das zonas rurais do 

Brasil e até mesmo de países vizinhos, não somente como oferta de condição de estudo ao 
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cidadão, mas do retorno à sociedade de jovens formados, qualificados e capazes de 

desempenhar seu papel no competitivo mundo do trabalho. 

1.1 PROBLEMAS DE PESQUISA 

Apesar do regime de internato ser um instrumento que tem como um de seus 

principais objetivos o auxílio dos alunos em condições socioeconômicas vulneráveis, este 

não tem cumprido completamente sua missão e muitos alunos assistidos se tornam 

evadidos. 

O problema de pesquisa é analisar quais os principais motivos e com qual 

intensidade eles ocorrem nessa evasão, ou seja, por que os alunos abandonam o curso tendo 

a disposição uma estrutura para apoiar sua formação acadêmica e profissional, com a oferta 

de residência estudantil e as condições ideais para alunos de classe menos favorecidas 

estudar, considerando que a convivência em internato inclui moradia, alimentação e 

acompanhamento pedagógico e de saúde.  

1.2 OBJETIVOS  

Objetivos Gerais: 

Identificar os fatores que levam os alunos do regime de internato do IFMT a 

abandonarem o curso, qual intensidade de influência destes fatores, bem como realizar 

análise comparativa com alunos egressos, buscando identificar regularidades e diferenças. 

 

Objetivos Específicos: 

● Levantar dados detalhados referentes à evasão escolar nas unidades pesquisadas; 

● Identificar fatores que levam a evasão escolar no internato
1
 e no regime de não 

residência
2
, bem como sua intensidade; 

● Verificar a percepção dos gestores sobre a evasão escolar. 

 

                                                 
1
 

 
Internato é o regime de assistência estudantil onde o aluno reside e faz suas refeições no campus, sob a 

supervisão de uma equipe de servidores qualificados. 
2
 Externato é considerado o aluno que não reside no campus que oferta alojamento e este tem direito apenas 

a refeição em caso de cursos integrais, devendo retornar a sua residência ao final do dia. 
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1.3 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

O IFMT comemora em 2020 12 anos de sua fundação e possui atualmente cinco 

campi com regime de internato, que segundo a Pró-Reitora de Ensino (PROEN), até o 

momento não foi desenvolvido nenhum estudo específico sobre os problemas cotidianos 

que levam os alunos internos a desistir dos estudos nessas unidades.  

Os dados publicados pelos sistemas de controle das ações e resultados de ensino, e 

estudos internos sobre a evasão escolar na instituição IFMT, não fazem distinção entre 

alunos internos e não internos. Porém, ao levantar informações sobre o tema, observa-se 

que os motivos e os números relativos de evadidos ocorrem na mesma intensidade entre os 

alunos em regime de internato e os alunos em regime de externato. Eles desistiram por 

motivos aparentemente simples como: (i) querer voltar para casa; (ii) não adaptação ao 

ambiente escolar; (iii) dificuldade de assumir o curso integrado, entre outros relatados pelos 

setores de atendimento ao educando (PRODIN, 2019).  

Considerando que a concessão de alojamento ocorre por via de edital da Assistência 

Estudantil, com objetivo de oferecer oportunidades de estudos a quem não teria condições 

de custear sua estadia próxima à instituição, é imperioso investigar as causas da evasão 

escolar entre os estudantes em regime de residência (alojamento) no IFMT, com intuito de 

realizar um levantamento dos problemas cotidianos apresentados no internato, 

essencialmente os motivos daqueles que desistiram. 

O IFMT integra a rede federal de educação, ciência e tecnologia, com 644 campi em 

todos os estados do Brasil, cuja maior demanda é o ensino médio técnico integrado, 

portanto, destinado a jovens egressos do ensino fundamental. Na continuidade dos estudos 

esses jovens contam com o apoio da família, e no caso do ingresso no internato também 

com o apoio institucional. Como a evasão escolar ocorre também no ensino médio técnico 

com alunos em regime de internato, será de grande valia para os Institutos Federais um 

estudo mais específico dessa modalidade de oferta. Por isso, a evasão escolar, 

essencialmente dos estudantes que vivem em regime de residência estudantil, merece 

atenção sob a ótica da ciência investigativa. 

Para esta pesquisa foram selecionados dois campi: Cáceres e São Vicente. A 

escolha se deu em função de serem as unidades mais antigas da rede, com tradição em 

regime de internato há décadas, e sobre os quais servidores e a comunidade escolar têm 

muitas histórias e fatos a contar. 
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O tema deste trabalho é complexo por envolver diversos atores como, por exemplo, 

o usuário principal da instituição, o discente, na sequência seus familiares, servidores, 

prestadores de serviços e as condições de alojamento, alimentação e convivência.  

A evasão escolar tem prioridade entre os temas em debates nos sistemas de ensino, 

unidades educacionais e de formação de professores, contudo, pesquisas a definem como 

mutante nas formas e diversidades de fatores que contribuem para o abandono escolar.  

Na perspectiva de avançar na compreensão dos motivos e dificuldades dos 

estudantes em permanecer na escola, o presente texto está estruturado para delinear os 

assuntos e discussão da temática da evasão escolar no ensino médio. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo Dore e Lüscher (2011), evasão escolar ocorre quando o aluno desiste dos 

seus objetivos escolares no percurso da aprendizagem acadêmica científica, nos níveis de 

ensino fundamental, médio ou superior, caracterizado pelo abandono da escola antes da 

conclusão de uma série.  

A evasão escolar tem sido associada a situações tão diversas quanto à retenção e 

repetência do aluno na escola, a saída do aluno da instituição, a saída do aluno do sistema 

de ensino, a não conclusão de um determinado nível de ensino, o abandono da escola e 

posterior retorno (DORE; LÜSCHER, 2011). 

 De acordo com Calixto (2019) outras características da evasão escolar é o abandono 

temporário, quando o aluno interrompe seus estudos, ainda que seja justificado por 

problemas familiares ou de saúde, e não procura a escola para retomar seus estudos mesmo 

tendo perdido muitas aulas e avaliações. Nesse caso, de acordo com a PROEN, há 

possibilidade de reintegração do aluno ao curso, por pedido formalizado mediante 

requerimento ao diretor, no qual os processos são avaliados pelos conselhos de classe e 

envidados esforços para oferecer a reposição de aulas e atividades, até a inclusão do ano 

letivo.  

 Para Figueiredo e Salles (2017) a evasão escolar é um problema recorrente nas 

escolas e de difícil trato, considerando as vinculações históricas culturais e 

socioeconômicas dos alunos e suas famílias. A oferta de vagas, as dificuldades de acesso às 

moradias isoladas, as dificuldades de adaptação, os conflitos próprios da juventude, entre 

outros motivos alegados pelos alunos levam suas famílias à os apoiarem na desistência.  

Para Gomes e Bastos (2015), o estudo das causas da evasão pode auxiliar todos 

aqueles que possuem algum interesse ou relação com o tema, como pais e/ou responsáveis, 

alunos, educadores, pedagogos, ONGs e governos, pois o abandono escolar é um tema 

ainda preocupante para o crescimento da sociedade e para economia de países em 

desenvolvimento. 

Desse modo, no meio educacional, pesquisar, discutir e buscar soluções para a 

evasão escolar é uma preocupação constante do estado e da sociedade organizada. Apesar 

dos esforços, os dados nos relatórios do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 



22 
 

educacionais Anísio Teixeira (INEP)
3
, não são animadores no que se refere a evasão 

escolar. 

 Para compreender a evasão escolar é importante conhecer a diversidade de fatores e 

a dinâmica escolar no que refere à oferta de educação propedêutica, técnica e das condições 

para a permanência na escola. Para isto precisamos recorrer aos fatos políticos, sociais e 

históricos da educação profissional no Brasil, que são apresentados a seguir. 

2.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE NO BRASIL 

O período que corresponde à primeira república (1889 a 1930) foi marcado por 

grandes mudanças econômicas e sociais no cenário nacional. Em consequência de fatores 

como a abolição dos escravos e a imigração, se intensifica o processo de urbanização e 

industrialização e surge um novo modelo de sociedade, em que o trabalho deixa de ser 

escravista e passa a ser assalariado. Esses fatos trouxeram novos investimentos no setor 

industrial e, consequentemente, a utilização de novos aparatos tecnológicos. Outra 

qualificação profissional tornou-se necessária e, por isso, a percepção da educação e, em 

especial, da educação profissional passou por uma renovação (FEITOSA, 2010). 

Poucas instituições dedicadas ao ensino compulsório de ofícios artesanais e 

manufatureiros cederam lugar a verdadeiras redes de escolas, por iniciativas de governos 

estaduais, do governo federal e de outros protagonistas: a Igreja Católica, trabalhadores 

organizados em associações de mútuo socorro ou de natureza sindical, os quais 

contribuíram com algumas iniciativas pontuais, e membros da elite cafeeira (MANFREDI, 

2002). 

Com o aumento significativo na produção industrial no Brasil, os empregadores 

começaram então a exigir qualificação profissional dos postulantes a emprego nas 

indústrias e na agricultura. Dessa forma, considerou-se a necessidade de habilitar os 

desfavorecidos, levando-os ao preparo técnico e intelectual, bem como os afastando da 

ociosidade, dos vícios e crimes (FEITOSA, 2010). 

Por meio do Decreto 7.566 de 23 de setembro de 1909, o então presidente Nilo 

Peçanha autorizou a criação de 19 escolas de aprendizes artífices destinadas ao ensino 

profissional primário de maneira gratuita.  

                                                 
3
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Educação. Sua missão é subsidiar a formulação de políticas educacionais dos 

diferentes níveis no governo com intuito de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. 
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O ensino técnico profissional começa a tomar corpo com maior robustez na 

Constituição Brasileira de 1937, em que se faz referência ao ensino profissional e pré-

vocacional para as classes menos favorecidas e responsabilizava as indústrias e sindicatos a 

criarem escolas de aprendizes para os seus operários, seus filhos ou associados.  

Após intensas rodadas de negociações entre empresários, sindicatos, trabalhadores e 

representantes do governo, foram definidas as Leis Orgânicas do Ensino Profissional 

(LOEP). Este contexto possibilitou a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) em 1942, o Serviço Nacional de Comércio (SENAC) em 1946, e a 

transformação das escolas de aprendizes e artífices em escolas industriais e técnicas em 

1942, oferecendo formação profissional em nível equivalente ao do secundário (CAMPOS, 

2005; BRASIL, 2013).  

Quanto à educação básica integrada (ensino médio) e à educação profissional, no 

ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em Escolas Técnicas 

Federais. Em 1978 as do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná transformaram-se em 

Centros Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (CEFET).  

Contudo, um grande marco na educação tecnológica foi a Constituição Federal de 

1988, que representou um fato histórico referente à inclusão dos direitos políticos e sociais 

dos cidadãos. Referente à educação tem-se no capítulo III - Seção I - Art. 205: “A 

Educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988).  

As políticas sociais, como é caso da educação tecnológica, assumem papel de 

atenuar, através dos programas sociais, os desequilíbrios no usufruto da riqueza social entre 

as diferentes classes sociais decorrentes das precárias condições de vida a que se encontram 

submetidas as classes subalternas (YASBEK, 2003).  

O Art. 206 da CF 88 preconiza a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. Com relação à Assistência Social, o capítulo VIII, Art. 203 

determina que "a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social.” (BRASIL, 1988). E, pela primeira 

vez na história dos direitos sociais, a constituição considera a assistência social como 

política social (DUARTE; QUEIROZ, 2016). 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), define que o ensino será ministrado com base no seguinte princípio: igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, como meio de garantir direitos sociais e 
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educacionais às crianças e jovens em todos os níveis de ensino, independentemente de sua 

condição econômica. 

A partir desse contexto, no governo Luiz Inácio Lula da Silva foi lançado à 

chamada pública MEC/SETEC nº 002/2007, com a intenção de analisar e selecionar 

propostas de constituição de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

visando alavancar a educação profissional. 

Promulgada a Lei Ordinária nº 11.892, em 29 de dezembro de 2008, os CEFETs, as 

Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais e as Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais passaram a integrar a rede de educação profissional como Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFs, estabelecendo um novo modelo 

organizacional, atuando no Ensino, Pesquisa e Extensão, ofertando à população brasileira 

ensino técnico, tecnológico e superior (DUARTE; QUEIROZ, 2016).  

Para Otranto (2010), os Institutos Federais devem constituir-se como centros de 

excelência na oferta de ensino das ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular 

os IFs sintetizam a expressão maior da atual política pública de educação profissional 

brasileira, e estão produzindo mudanças significativas na vida e na história das instituições 

que optaram por aderir à proposta governamental (OTRANTO, 2010). 

A democratização da educação não está limitada apenas ao acesso à instituição 

educativa, precisa-se garantir que todos os que ingressam na escola tenham condições de 

permanência (CONAE, 2010). De forma que junto à criação dos Institutos Federais as 

políticas de suporte a educação (ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil) 

ganharam novos contornos com atualização das leis e criação de programas institucionais.  

Andrés (2011) ressalta que a implantação do Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades (REUNI), do Programa de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica (PROUNI), do Programa Universidade Para Todos 

(PUPT), da nova versão do Financiamento Estudantil (FIES) e das metas do 2º Plano 

Nacional de Educação (PNE) 2011-2020, trouxeram concomitantemente um problema 

grave: parte significativa do novo alunado não pode ao mesmo tempo estudar e trabalhar e 

muitos não dispõem de recursos para pagar a alimentação, moradia, material didático, 

transporte e outros itens fundamentais à vida estudantil, o que acabaria por levar ao 

abandono dos estudos.  

Diante dessas dificuldades dos estudantes, é dispensada mais atenção e recursos ao 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), criado por meio da Portaria 

Normativa nº 39 de 12 de dezembro de 2007, e instituído à Secretaria do Ministério de 
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Educação Superior (SESU), do Ministério de Educação. Este programa tem a finalidade de 

ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal, 

abrangendo também os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Suas ações 

devem ser desenvolvidas nas áreas de moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à 

saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades e superdotação (BRASIL, 2010).  

2.2 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  

A assistência estudantil, enquanto mecanismo de direito social, tem como finalidade 

prover os recursos necessários para transposição dos obstáculos e superação dos 

impedimentos do bom desempenho acadêmico, favorecer que o estudante se desenvolva 

perfeitamente bem durante a graduação e obtenha um bom desempenho curricular 

minimizando dessa forma, o percentual de abandono e de trancamento de matrícula 

(VASCONCELOS, 2010). 

O PNAES torna-se então uma ferramenta indispensável para a garantia da 

assistência estudantil e a igualdade de oportunidades aos discentes, dentre suas ações, 

conquistar o direito à moradia. O discente que preencher os requisitos previstos em editais 

podem ser contemplados com o recebimento do auxílio-moradia ou ser inserido no serviço 

de moradia ofertado pela instituição.  

As instituições que ofertam o internato como alternativa de permanência do 

estudante na escola, adotam o conceito de espaço onde os discentes vivem com seus pares 

em residências destinadas à moradia, proporcionando-lhes o direito de permanecer durante 

os dias de aula e, quando necessário, finais de semana e feriados (DUARTE; QUEIROZ, 

2016).  

A convivência na instituição precede de organização para o bem-estar coletivo, e é 

isso que a torna diferente do lar do estudante. Contudo, para os filhos de trabalhadores 

rurais e de cidades distantes de centros com cursos técnicos, essa oportunidade é importante 

na busca de formação técnica, seja para empreender, trabalhar ou seguir os estudos.  

A assistência estudantil no internato tem nas suas responsabilidades a saúde, 

alimentação balanceada, apoio psicossocial e acesso aos recursos pedagógicos 

fundamentais. 
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2.3 O REGIME DE INTERNATO 

No Brasil, os povos nativos e escravizados foram os primeiros aprendizes de ofício 

dos ensinamentos oferecidos pelos padres Jesuítas, também chamados de mestres. Eles 

tiveram uma contribuição determinante nesse processo, pois por meio deles se garantia a 

aprendizagem dos ofícios de tecelão, ferreiro, pedreiro e sapateiro. Assim, os jovens iam 

aprendendo um ofício que lhe dava a oportunidade de desenvolver habilidades profissionais 

para uma posterior profissão (FELIPE, 2011). 

A partir do fim do século XVII, os mestres tendem a submeter o aluno a um 

controle cada vez mais restrito sob o qual as famílias, cada vez mais, passaram a ver as 

instituições como as melhores condições de uma educação séria. Chegou-se a aumentar os 

efetivos outrora excepcionais dos internos e para o atendimento. E essa instituição ideal do 

século XIX seria o internato (ARIÈS, 1986). 

Ainda de acordo com Ariès (1986), os jesuítas utilizavam como pedagogia a 

observação e a participação prática nos trabalhos do dia a dia, em que o adolescente ao 

observar os adultos repetia suas práticas, aprendendo assim as profissões. Esse modelo 

educacional foi institucionalizado no século XIX. 

Durante o período de 1934 surgiu o internato escolar agrícola, nas instituições 

federais de ensino profissional do Brasil que delegou a responsabilidade destes ao 

Ministério da Agricultura. Devido às distâncias entre as cidades e as escolas agrícolas, 

geralmente fazendas, aos internos se ofertava a política assistencial integral, possibilitando 

assim a conclusão dos estudos de maneira menos onerosa aos discentes que se sujeitavam a 

condições mínimas na esperança de formar e conseguir um trabalho. A seção 3.3 relata os 

benefícios do sistema de internato na atualidade. 

Segundo Salandim e Garnica (2010), avançando para o período de escassez de 

alimentos no pós-guerra e da necessidade de produção agrícola, o Brasil necessitou formar 

mão de obra qualificada a trabalhar com a nova agricultura baseada em defensivos 

agrícolas. Na esteira da criação dos cursos técnicos, surgiram os patronatos agrícolas, 

instituições voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes abandonados ou infratores, 

tendo como objetivo principal o ensino de noções de agricultura e alfabetização. 

Salandim e Garnica (2010) complementam ao citar que o internato foi relatado 

como um benefício para os alunos, sendo determinante para os de menor poder aquisitivo, 

oriundos de diversas regiões do país e, até mesmo, de outros países, como Bolívia e Japão. 

Alguns desses alunos, raras vezes retornavam para suas casas durante a realização do curso. 
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Nesses alojamentos só residiam meninos, sendo que, em algumas escolas, por um 

determinado período, era exclusiva a presença masculina. 

Em 1967, o ensino agrícola foi absorvido pelo Ministério da Educação e Cultura 

após a reforma administrativa dos Ministérios. Ao assumir o ensino agrícola, através da 

Diretoria de Ensino Agrícola (DEA), implantou-se a metodologia do sistema escola fazenda 

que se baseou no princípio aprender a fazer e fazer para aprender (SOBRAL, 2009).  

 Quando o Brasil começou a tomar impulso, a partir de 1967, as necessidades de 

desempenho da agricultura se ampliaram, e ficou claro que as políticas agrícolas teriam que 

ser aperfeiçoadas. O modelo do milagre brasileiro exigiu substancial crescimento das 

exportações e boa parte das quais agropecuárias. O rápido aumento da população e da renda 

per capita, com a acentuada urbanização, fazia com que fosse necessário expandir a oferta 

interna de alimentos (MUELLER, 1988). 

As primeiras experiências de implantação do Sistema Escola Fazenda (SEF) no 

Brasil foram realizadas na década de 60, em São Paulo, dando origem ao modelo de ensino 

agrícola cuja diretriz político pedagógica estava fundamentado na ideia de que a agricultura 

é uma indústria de produção e lucrativa, quando bem planejada e executada em bases 

econômicas (CAMPOS, 2005). 

A concepção pedagógica do SEF, seus princípios e objetivos formativos partiram da 

necessidade econômica e política do setor agrícola de dispor de um contingente de mão-de-

obra tecnicamente qualificada, adequada aos novos procedimentos da agricultura de grande 

porte, e do apoio político das lideranças regionais, assim a escola atuaria como espaço de 

formação profissional de trabalhadores para as grandes empresas do complexo 

agroindustrial (FERREIRA, 2002).  

Entretanto, com o tempo, o SEF consolidado nas Escolas Agrotécnicas Federais 

(EAF) sofreu transformações em sua concepção original. Dentro da nova proposta do SEF, 

o campo era o laboratório por excelência onde se concretizava o processo ensino-

aprendizagem (FERREIRA, 2002). 

Conforme Serrão e Baleeiro (1999) com o advento da nova LDB foram extintas as 

UEP’s e o Sistema Escola fazenda que funcionava até então nas escolas agrícolas e 

agrotécnicas. O currículo passou a ser orientado por competência, através de a filosofia 

aprender a aprender, prevista num dos quatro pilares considerados pela UNESCO como as 

bases da educação para o século XXI.  

No governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi sancionado 

o Decreto 2.208/97, que visava novamente separar a educação profissional da formação 
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geral do estudante. Esse decreto provocou um desconforto no meio intelectual, pois não 

atendia às necessidades da educação profissional, na visão de educadores. O ensino técnico 

passou a ser ministrado em cursos desvinculados, concomitantemente ao médio ou 

posterior e cursos de concomitância externa (PEREIRA; SANTOS; BISPO, 2017). 

O decreto 5.154/2004, sancionado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

garantiu às instituições a liberdade de escolher o modelo de educação que desejam 

trabalhar, considerando o tamanho do Brasil e suas diferentes regiões e culturas. E, 

delineou cinco modelos de articular a educação profissional técnica com o ensino médio 

regular: integrada, subsequente, concomitante em instituições distintas e concomitantes na 

mesma instituição com convênio de intercomplementaridade.  

Pereira, Santos e Bispo (2017), afirmam que após a criação da LDB 9.394/96, que 

caracterizava o ensino médio como um nível final de ensino da educação básica e direciona 

sua função para a formação integral e para o exercício da cidadania, foi deixada de lado a 

qualificação para o trabalho.  

Promulgada a Lei Ordinária 11.892, em 29 de dezembro de 2008, foi instituída a 

criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), estabelecendo um 

novo modelo organizacional, atuando no Ensino, Pesquisa e Extensão, ofertando a 

população brasileira ensino técnico, tecnológico e superior.  

A ênfase no ensino técnico trouxe mais recursos às escolas fazendas para 

investimento em laboratório, unidades de campo e assistência estudantil. O quadro de 

pessoal efetivo, docente e técnico administrativo e educacionais foi ampliado de modo a 

favorecer a educação profissional. Na mesma conjuntura a melhoria das estruturas tornou o 

internato mais atrativo. 

Lunkes (2004) conclui que a escola de tempo integral: 

Se localiza no extremo social oposto àquele de sua origem, tanto no que se refere 

à clientela como à mantenedora, uma vez que antes as escolas de tempo integral 

eram particulares e visavam à educação das elites, sendo por elas mantidas e 

agora há, também, escolas de tempo integral que são públicas e visam à educação 

das classes populares. (LUNKES, 2004, p. 06). 

 

Segundo o autor, não restam dúvidas sobre a importância de oferecer o serviço de 

moradia à parcela significativa de alunos domiciliados em regiões distantes. 

Embora se trate de regime antigo, o internato, com sua evolução, ainda se apresenta 

como uma estratégia eficaz para educar. Por meio do regime de residência estudantil, a 

instituição proporciona ao discente a oportunidade de estudar, mesmo distante de sua 

cidade. Isso se torna necessário quando a instituição oferta um curso não existente na 
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localidade onde o aluno e sua família se encontram caso recorrente nos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio (DUARTE; QUEIROZ, 2016). 

A partir de sua criação em 2008, Institutos Federais, passaram a receber mais 

recursos para manutenção do ensino principalmente para suporte a assistência estudantil, 

uma vez que o número de alunos atendidos pelas antigas autarquias em alguns campi 

triplicou. Infelizmente os problemas também, tornando-se a evasão um dos mais graves. 

Nesse contexto, Costa e Gouveia (2018), relatam que diferentes abordagens e 

perspectivas têm sido utilizadas nos modelos teóricos de retenção de estudantes nas últimas 

oito décadas, com foco nas taxas da evasão de estudante no ensino médio técnico e 

superior.  

2.4 EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO 

Dore e Lüscher (2011) relatam que entre a população de baixa renda, maiorias no 

regime de internato existem inúmeros fatores que contribuem para a existência dinâmica da 

evasão, tais como problemas de desemprego, falta de moradia, desajuste familiar que 

obrigam as pessoas a buscar oportunidades de subsistência em lugares e condições mais 

diversas.  

Conforme Dore e Lüscher (2011): 

A evasão escolar tem sido associada a situações tão diversas quanto a retenção e 

repetência do aluno na escola, a saída do aluno da instituição, a saída do aluno do 

sistema de ensino, a não conclusão de um determinado nível de ensino, o 

abandono da escola e posterior retorno. Refere-se ainda àqueles indivíduos que 

nunca ingressaram em um determinado nível de ensino, especialmente na 

educação compulsória, e ao estudante que concluiu um determinado nível de 

ensino, mas se comporta como um dropout. (DORE; LÜSCHER, 2011, p. 775). 

 

Para Johann (2012): 

A evasão é um fenômeno caracterizado pelo abandono do curso, rompendo com o 

vínculo jurídico estabelecido, não renovando o compromisso ou sua manifestação 

de continuar no estabelecimento de ensino. Esta situação de evasão é vista como 

abandono, sem intenção de voltar, uma vez que não renovando a matrícula 

rompe-se o vínculo existente entre aluno e escola. (JOHANN, 2012, p. 65). 

 

Os dados do censo escolar 2018, divulgados pelo Instituto de Pesquisa Nilo 

Peçanha – INEP demonstram que foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas 181,9 

mil escolas de educação básica da rede pública e privada, o que representa uma redução de 

03,1% em relação aos 48,6 milhões de matrículas registradas em 2017. Entre 2014 e 2018, 

a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 01 e 02, Ensino Médio e 



30 
 

Educação de Jovens e Adultos) “perdeu” 1,3 milhão de alunos matriculados, apontam os 

dados do INEP.  

Ainda segundo os dados do INEP, o Brasil tem cerca de 02 milhões de crianças e 

adolescentes de 04 a 17 anos fora da escola. As maiores concentrações estão na faixa de 

crianças com 04 a 6 anos de idade, com 341.925 crianças fora da pré-escola e de 07 aos 17 

anos, com 915.455 jovens fora do ensino regular. 

As políticas de educação no Brasil, e as unidades de ensino têm se organizado para 

atender a todos. As redes de ensino já contam com assistente social, psicólogos, pedagogos, 

enfermeiros e intérpretes de libras, entre outros profissionais no quadro de composição da 

equipe multiprofissional de apoio ao ensino. No caso dos Institutos Federais, cada campus 

tem sua coordenação de Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades 

Específicas - NAPNE.  

Para Castro e Lopes (2011), os alunos consideram que a educação integral está 

vinculada à extensão da jornada diária de permanência na escola, com o “aprender mais” os 

conteúdos, tirando as dúvidas.  

A evasão escolar no ensino pode ser minimizada através do estímulo ao 

desenvolvimento de pesquisa e produção acadêmica como um diferencial a partir do ensino 

médio nos IFs, com incentivo à publicação em congressos e obras literárias. Com trabalhos 

pedagógicos em sintonia com a tríade ensino, pesquisa e extensão os Institutos Federais, 

desenvolvem projetos pedagógicos de educação integral e integrada (PDI 2019-23). 

Ainda de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), as unidades 

do IFMT contam com um aparato de laboratórios, estruturas de oficinas, de campo, de 

viveiros (plantas e animais). Desenvolve uma política de integração nacional pela prática de 

jogos interclasses estadual e campeonato nacional, participação em olimpíadas nacionais de 

linguagem, física, química, matemática, robótica, entre outras. Tudo na intenção de reter os 

alunos através do estímulo.  

Quanto à diversidade de fatores e dinâmica da evasão escolar, Costa e Gouveia 

(2018) relatam que as várias questões relacionadas ao problema da evasão dos estudantes 

têm feito com que os pesquisadores saiam de uma abordagem com perspectiva pontual para 

uma abordagem mais abrangente e integrativa, preocupada com soluções mais construtivas.  

Um problema recorrente da evasão escolar é a matrícula em duas instituições de 

ensino ao mesmo tempo, fato que ocorre quando o aluno que está matriculado e começa os 

estudos, mas antes de terminar o ano letivo, por algum motivo ele se muda de bairro ou 

cidade sem solicitar a transferência ou cancelar a matrícula. Ao se instalar no novo 
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endereço o aluno comparece a uma unidade escolar e novamente se matricula sem avisar 

que já estava matriculado em outra escola. Tais atitudes geram registros em duplicidade e, 

consequentemente, a evasão escolar (PRODIM, 2019).  

Nessa situação, segundo Lima (2019), as pessoas são nomes na lista de presença, 

algumas nunca vieram para aula. São chamadas como fantasmas, pelo hábito de repetição 

dos nomes e sobrenomes que os docentes adquiriram em anos de prática. Em seu artigo, as 

origens emocionais da evasão, o autor cita a importância da observação participante ao lidar 

com o tema. 

Cabe ressaltar, ainda, que a associação entre os problemas emocionais e de 

comportamento e a reprovação escolar está entre as principais queixas que motivam a busca 

pelos serviços de saúde mental segundo Valverde et al. (2016 apud Marin, Borda e Silva, 

2018), e podem gerar dificuldades sociais e de aprendizado. 

Em revisão de 203 artigos publicados nos Estados Unidos, nos 25 anos anteriores, 

Rumberger e Lim (2008, apud Soares, 2015) dividiram os fatores que predizem se o 

estudante abandona ou consegue concluir o ensino médio em dois grupos: aqueles 

associados às características individuais dos alunos e os associados às características 

institucionais de suas famílias, escolas e comunidades. 

Soares et al. (2015), concordam que em boa parte dos estudos fica evidente uma 

dicotomia entre fatores internos e externos como causadores do abandono escolar. Além 

disso, Stearn e Gleinne (2006, apud Soares, 2015) mostram que esses fatores podem variar 

de acordo com idade, série e grupo socioeconômico a que pertence o aluno. 

Para Bourdieu (1998), entre os fatores externos, podem-se incluir: o trabalho, as 

desigualdades sociais, a gravidez, a necessidade de cuidar de familiares. Com referência 

aos fatores internos, tem-se a diferença de linguagem dos atores escolares, atitudes dos 

professores, características da direção, o programa pedagógico da escola, entre outros. 

Os servidores da assistência estudantil também sofrem influência de fatores 

externos, uma vez que muitos deles moram na cidade, fato que gera uma divisão básica 

entre um grande grupo controlado, que geralmente vive na instituição e tem pouco contato 

com o mundo externo – chamado de interno, e uma pequena equipe de supervisão – 

chamada de staff, que trabalha em regime de oito horas por dia e está socialmente integrada 

com o mundo externo, ou seja, têm um caráter binário. 

Rocha (2015) relata que: 

A evasão escolar tem vários motivos, ligados a contextos diversos. Um olhar 

mais aprofundado revela que a maior causa do abandono escolar, provavelmente, 
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não é a que você pensou. Por décadas repetiu-se o discurso de que o aluno 

abandonava o ensino médio para trabalhar. (ROCHA, 2015, p. 02). 

 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizou uma pesquisa em 2009, com base nos 

dados da PNAD de 2006, e constatou que 40,3% dos jovens de 15 a 17 anos tinham 

abandonado os estudos por falta de interesse. Essa falta de interesse está na raiz do 

diagnóstico de muitos educadores de que é preciso mudar o currículo do ensino médio. 

Falta de foco, com excesso de conteúdo, e ausência de contextualização estão entre as 

críticas mais frequentes. Porém, existe também um problema conceitual. Um exemplo disso 

são as aulas sem participação dos alunos, que se limita a ouvir palestras dos professores e, 

quando muito, anotam o que foi escrito na lousa (ROCHA, 2015). 

É necessário haver programas e projetos específicos que aumentem o interesse e a 

motivação desses jovens em situação de risco e, consequentemente, a participação nas 

atividades acadêmicas e sociais da escola ainda nas classes iniciais, antes que essa situação 

de risco se torne irremediável (SOARES et al., 2015). 

Soares et al. (2015) recomendam que de imediato, fazem-se necessárias políticas 

que reduzam a reprovação no ensino fundamental e médio que, consequentemente, 

melhorem o fluxo escolar. O aluno necessita sentir que está aprendendo e que esse 

aprendizado lhe trará algum benefício em sua vida. 

 O importante é diagnosticar o problema para buscar a solução, já que para cada 

situação levantada existirá um caminho a ser trilhado (FELIPE, 2011). 
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3. CONTEXTOS DA REALIDADE INVESTIGADA 

3.1 PERFIL INSTITUCIONAL 

O perfil do IFMT tem como base o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

para o quinquênio 2019-2023, referendado pelo Conselho Superior (CONSUP), colegiado 

formado por diretores dos campi sob a presidência do reitor da instituição e um instrumento 

de política que reflete as mudanças ocorridas nos últimos anos com proposta de trabalho 

para a educação profissional básica, pós-média e superior. 

O IFMT integra a rede federal de educação, ciência e tecnologia do MEC, que 

atendendo ao plano de expansão da educação profissional no Brasil, oferecendo níveis e 

modalidades de ensino que abrange: cursos de qualificação profissional, formação inicial e 

continuada, ensino médio técnico integrado e concomitante, pós-médio (subsequente), 

curso superior de tecnologia, licenciatura e bacharelado; pós-graduação stricto sensu e lato 

sensu, mestrado e doutorado (PDI, 2019-23). 

O IFMT tem no Estado de Mato Grosso a sua área de atuação geográfica, e conta 

com 14 campi em pleno funcionamento nas cidades de Alta Floresta, Barra do Garças, 

Cáceres, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Cuiabá – 

Bela Vista, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, 

Sorriso e Várzea Grande. Possui ainda 05 campi avançados, nos municípios de Diamantino, 

Lucas do Rio verde, Tangará da Serra, Sinop e Guarantã do Norte, (PRODIN, 2019), 

conforme disposto na figura 1. 

Figura 1 - Distribuição dos campi do IFMT no Estado de Mato Grosso 
 

  

Fonte: IFMT-ASCOM (2019). 
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De acordo com a PROEN (2019), atualmente, a instituição possui 

aproximadamente 25 mil alunos, nos mais de 100 cursos distribuídos nos níveis: Superior 

(bacharelado, licenciatura e tecnologias), Pós-graduação (especializações e mestrados), 

Técnico (com ensino médio integrado, subsequente, concomitante e Proeja), Educação a 

Distância (UAB e Pró-funcionário), além de cursos de curta duração, como Formação 

Inicial e Continuada (FIC).  

De fato, a história do IFMT começa no ano de 1909, quando se iniciaram as 

primeiras experiências em educação profissional e tecnológica no país. Neste ano, foi 

criada a Escola de Aprendizes e Artífices de Mato Grosso (EAA), onde atualmente 

funciona o Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva. No ano de 1943, foi criada o 

Aprendizado Agrícola de Mato Grosso (AA), em Santo Antônio do Leverger, onde 

atualmente funciona o Campus São Vicente. Em de 1980, foi criada a Escola Agrotécnica 

Federal de Cáceres (EAFC), atualmente IFMT/Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo, 

homenagem póstuma a um de seus fundadores.  

Ainda de acordo com o PDI, o IFMT busca oferecer à sociedade serviços em 

praticamente todos os ramos do conhecimento humano especialmente, segundo as tabelas 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em áreas de 

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências 

Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas e outros. 

A natureza pedagógica do IFMT visa corresponder à vocação econômica de cada 

microrregião do estado, por isso os campi com alojamentos são geralmente os mais antigos, 

longe da capital e tradicionalmente voltados à formação de filhos de trabalhadores cujo 

objetivo persiste na integração da educação básica à profissional, agregação de ciência e 

tecnologia para que os egressos estejam preparados para atuar nas melhores oportunidades 

de emprego e sejam capazes de promover maior produtividade no campo. 

No IFMT, 05 campi oferecem alojamentos aos discentes através do programa de 

assistência estudantil em regime de internato. São eles, São Vicente, Juína, Cáceres, 

Confresa e Campo Novo do Pareci. 

O Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo e os Campi São Vicente, recebem e 

cuidam de alunos em regime de internato há décadas, são responsáveis pelos maiores 

alojamentos da rede e por essas características foram selecionados como ambientes dessa 

pesquisa. São as mais antigas autarquias do IFMT.  

O Campus São Vicente (Figura 2), fundado através do Decreto nº 5.409 do dia 14 de 

abril de 1943, com a denominação de “Aprendizado Agrícola Mato Grosso” com 
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capacidade para aproximadamente 2000 alunos de nível primário, localizado na Serra de 

São Vicente em Santo Antônio do Rio Abaixo, atualmente Santo Antônio do Leverger, 

desde a década de 40 é o campus mais antigo a ofertar a assistência estudantil aos alunos 

em regime de internado, com seus 77 anos de existência (2020), atende atualmente a 

aproximadamente 280 internos.  

Figura 2 - Campus São Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IFMT-ASCOM (2019). 

 

O campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo (Figura 3), fundado em 17 de agosto de 

1980, tem sua origem no programa de expansão e melhoria do ensino Técnico 

Profissionalizante, com a participação do MEC em parcerias com o Governo de Mato 

Grosso e Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Como Escola Agrotécnica Federal de 

Cáceres (EAFC) começou a receber alunos internos ainda na década de 80, desde a 

implantação dos primeiros cursos de Técnicos em Agropecuária, Zootecnia e Técnico em 

Florestas. Com capacidade total para até 1.500 alunos, sendo que destes, 180 são alunos em 

regime de internato. 
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Figura 3 - Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IFMT-ASCOM (2019). 
 

Localizado no extremo norte do Pantanal, à margem esquerda do Rio Paraguai, com 

sede no município de Cáceres, na região sudoeste do estado de Mato Grosso, o IFMT 

Campus Cáceres possui uma área de 320 ha, onde se encontra a edificação central, 

composta pela parte administrativa e pedagógica da escola. 

Com a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica, as escolas 

técnicas, agrotécnicas e centros federais de educação tecnológica de Mato Grosso passaram 

por nova institucionalização integrando a base de criação do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). A então EAFC torna-se IFMT Campus 

Cáceres. Criado a partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 o Campus Cáceres é 

uma unidade do IFMT, instituição ligada ao Ministério da Educação e vinculada à 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). 

Os dois campi têm foco na formação agrícola, ofertando cursos de nível médio 

técnico em zootecnia, agropecuária, agroindústria e redes de computadores, além do curso 

superior em engenharia florestal. Na rede IFMT em número de alunos só é menor que o 

Campus Cel. Octayde situado no centro de Cuiabá há 112 anos. Em São Vicente são mais 

de 200 servidores, em Cáceres 160 e todos os campi contam com duas empresas 

contratadas, sendo uma para manutenção e limpeza e outra para segurança (PDI, 2019-23). 

Os campi do IFMT, de acordo com o eixo do trabalho pedagógico, têm à disposição 

nas suas unidades: laboratórios de física, química, biologia, bromatologia, fungos e 

leveduras, informática, fitossanidade, solos, tecnologia da madeira, entre outros. Os campi 

agrícolas, contam também com apiários, minhocários, piscicultura, agroindústria, laticínios, 
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pocilga, curral, pastos, plantações diversas, aviários escalonados com frangos de engorda e 

de corte, frangos de postura e maternidade, horta, galpão de máquinas com diversos 

implementos agrícolas que vão de roçadeiras até tratores de última geração, setor de 

mecanização (PRODIN, 2019). 

Segundo a PRODIN (2019) na estrutura de atendimento aos educandos e atenção à 

saúde e ao bem-estar, conta com bibliotecas, auditório, anfiteatro, quadras de esporte e 

campos de futebol, raias olímpicas, espaços de lazer e estacionamento, cantina, consultório 

dentário, enfermagem, refeitório, alojamentos masculino e feminino. 

Na estrutura de apoio administrativo, bens e infraestrutura conta com residências 

para servidores que dão suporte diuturnamente, almoxarifado, ampla garagem para abrigar 

diversos veículos como carros populares, caminhonetes, vans, caminhões e ônibus, 

marcenaria, além dos setores e das salas de aula, prédio da administração central que abriga 

os setores de ensino, pesquisa, extensão, contabilidade, recursos humanos e manutenção, 

onde trabalham os servidores que desenvolvem as mais diversas atividades e detém o 

controle desse imenso patrimônio público (PDI, 2019-23). 

3.2 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFMT 

De acordo com o PDI (2019-23), a Política de Assistência Estudantil é 

regulamentada por meio das Resoluções do CONSUP nº 094 e nº 095 de 18 de outubro de 

2017 e tem como princípios:  

Afirmação da Educação Profissional e Tecnológica como política pública de 

Estado; universalidade da assistência ao estudante; democratização das políticas 

de acesso e permanência; supremacia no atendimento às necessidades 

socioeconômicas, socioculturais e pedagógicas; respeito à dignidade da pessoa 

humana, à sua autonomia e ao direito de usufruir dos benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência escolar e comunitária; defesa da Diversidade, 

dos Direitos Humanos e em favor da justiça social e erradicação das diversas 

formas de violência e preconceitos. (PDI 2019-23, p. 76). 

 

Os programas de assistência aos estudantes são destinados a todos os discentes e, de 

apoio à permanência cuja prioridade é o acesso dos discentes egressos de escolas públicas, 

com renda per capita familiar de até um salário-mínimo e meio (Decreto nº 7.234/2010): 

Os programas são organizados conforme as seguintes modalidades: acesso 

universal - programas de acolhimento e acompanhamento social, psicológico e 

pedagógico; programas preventivos e de promoção à saúde e qualidade de vida; 

programa de incentivo às atividades esportivas, de lazer e culturais; seguro 

escolar; programa de Incentivo ao desempenho escolar e acadêmico – Monitoria; 

programa de incentivo ao desempenho escolar e acadêmico - participação em 

eventos técnico-científicos e de formação política estudantil; Programa de apoio 

aos estudantes com deficiências e/ou necessidades educacionais específicas de 



38 
 

incentivo: auxílio-moradia, transporte, alimentação, creche, permanência e 

residência estudantil (Decreto nº 7.234/2010). 

 

O PDI (2019-23) preconiza que embora a assistência estudantil tenha sua 

operacionalização materializada por meio de diversas ações focalizadas, compreende-se 

que as ações socioassistenciais executadas no IFMT, devem perpassar pelo atendimento das 

diversas áreas dos direitos humanos e sociais, fomentando assim a perspectiva de inclusão 

social na direção da universalidade do acesso aos bens e serviços sociais à camada 

populacional historicamente alijada do processo de distribuição equânime da riqueza 

socialmente produzida. 

As ações socioassistenciais executadas por intermédio dos auxílios estudantis são 

consideradas importantes medidas preventivas para enfrentar as situações de evasão e 

retenção escolar, que se configuram em fatores impeditivos para o alcance da formação e 

êxito dos estudantes. 

Redigido no PDI (2019-23) está expresso à importância de afiançar que a redução 

da evasão e retenção tendo como estratégia e ferramentas as ações, projetos e programas 

vinculados à política de assistência estudantil, dependem não somente da execução em si 

das ações socioassistenciais por intermédio das equipes multiprofissionais dos campi, mas 

pelo desenvolvimento do trabalho em equipe interdisciplinar com docentes e gestores de 

forma articulada com as ações de ensino, pesquisa e extensão dos diversos campi do IFMT. 

3.3 REGIME DE RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DO IFMT 

O regime de Residência Estudantil se caracteriza na forma de internato, garantido a 

uma parcela dos estudantes por via dos recursos do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAE). A instituição tem liberdade para definir a forma de aplicabilidade deste 

recurso, considerando a vocação educacional de cada Campus, alinhado às necessidades 

dos estudantes que são demandas apresentadas pelo contexto socioeconômico de suas 

famílias.  

Além da oferta de vagas na residência estudantil (internato), outras formas de 

aplicação desses recursos ocorrem com oferta de bolsas de monitoria e permanências 

(concorrência por edital), material didático, esporte (custeio de campeonatos), ajuda de 

custo para participação em eventos (publicação e apresentação de trabalhos), apoio para 

exames e aquisição de óculos, entre outros. Destacam-se também outros benefícios da 
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residência estudantil, como 04 refeições balanceadas por dia, estudos, atendimento 24h 

(CGAE e plantonistas), enfermaria, veículo para emergência e equipe multiprofissional. 

Os campi de vocação agrícola e florestal, geralmente têm internato por localizarem 

mais distantes das cidades e absorverem estudantes de comunidades distantes da escola. As 

inscrições para ocupar uma vaga no internato são realizadas mediante publicação de edital. 

É pré-condição o aluno estar matriculado, apresentar a documentação solicitada e obedecer 

aos prazos estabelecidos no edital.  

3.4 REGIMES DE MATRÍCULAS 

Herdados das antigas escolas agrícolas, os regimes de matrículas, com algumas 

poucas adaptações, têm por finalidade identificar os discentes que necessitam de 

atendimento diferenciado de acordo com sua condição socioeconômica. No IFMT, os 

discentes estão divididos em três tipos de regimes de matrículas: estudantes internos, semi-

internos e externos (PRODIN, 2019): 

    • Estudantes internos são aqueles que moram na Instituição, durante a semana 

letiva, voltando para casa apenas nos finais de semana, feriados ou férias; aos que não 

podem voltar para casa nos finais de semana (pela distância ou falta de condições 

financeiras) devem cumprir a escala de trabalho organizada pelo setor de acompanhamento 

ao residente. Geralmente essa escala inclui cuidados aos animais e plantações; 

    • Estudantes semi-internos são aqueles que permanecem na instituição nos dois 

turnos, tem direito a refeição (almoço), mas retornam à sua residência ao final do dia; 

    • Estudantes externos são aqueles que estudam apenas um dos turnos. Ao final do 

período matutino ou vespertino devem retornar para as suas residências, sem direito à 

refeição. 

3.5 A CONQUISTA DO INTERNATO 

A conquista do internato é motivo de vitória para os alunos e suas famílias, 

considerando a distância das residências de quem pleiteia a vaga e a Instituição Federal na 

qual almeja cursar o ensino médio integrado à educação profissional. Para ser aluno 

residente (interno), é necessário além da matrícula, concorrer à vaga por meio de edital. As 

inscrições são analisadas por uma comissão sendo que a renda familiar per capita e a 

situação de vulnerabilidade social são critérios prioritários (PROEN, 2019). 
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De acordo com a Comissão Permanente de Permanência e Êxito dos Estudantes 

(CPPEE) do IFMT, ao ser aprovado para a residência estudantil, em muitos casos, a família 

se une para conseguir organizar os pertences necessários para o estudante participar do 

internato. Não que seja muita coisa, mas as famílias desejam ver o filho (a) bem 

apresentável, então, compram roupas, calçados e uniformes para as aulas de educação 

física, mala, mochila e material escolar.  

A recepção dos alunos no Campus é preparada pela Coordenação Geral de 

Atendimento aos Educandos (CGAE), com apoio da equipe pedagógica, orientação 

educacional, psicossocial, enfermagem e gestão escolar.  

Os pais apresentam documentos de anamnese da saúde dos filhos, autorização para 

ir para casa aos finais de semana e participam junto com os filhos das boas vindas que 

ocorre em uma reunião onde é realizada a apresentação dos servidores e falas temáticas 

sobre segurança, calendário e as regras básicas de convivência no internato, de acordo com 

o Regimento Interno do campus (CPPEE, 2019). 
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4. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

Em fevereiro de 2010, aprovado em concurso, após ato de posse como servidor 

público, o pesquisador possuindo vínculo com o IFMT Cáceres, hoje campus Professor 

Olegário Baldo, passou a ocupar dentro da instituição uma das residências destinadas a 

servidores, onde residiu por 8 anos até ser removido para a reitoria ao final de 2018. 

Durante esse período vivenciou de perto o problema da evasão escolar no regime de 

internato. 

O campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo conta com 8 residências destinadas a 

serem ocupadas por servidores com algumas condições de contrapartida
4
 previstas em 

contrato, entre elas, que os moradores, quando solicitado, colaborem com o setor de 

Coordenação Geral de Atendimento ao Educando (CGAE), dando suporte no cuidado aos 

discentes internos. 

Essa ajuda ao referido setor ocorre quando algum servidor lotado neste entra em 

gozo de férias, licença médica ou outros motivos previstos na Lei 8.112/90, mas 

principalmente quando do ato de receber novos alunos do regime de internato. 

O alojamento do campus Cáceres tem capacidade para 200 alunos, mas em média 

tem 180. A estrutura possibilita abrigar até 8 alunos por quarto. Um dos alunos de último 

ano geralmente é o líder do quarto, nomeado pelo CGAE e o responsável por organizar a 

escala de limpeza do ambiente que conta com as camas (beliches), armários e banheiros 

coletivos. 

Para evitar, por parte dos alunos, práticas não permitidas na instituição, o CGAE 

convoca os servidores das residências e divide as equipes em turnos, com servidores 

trabalhando inclusive nas madrugadas pelos primeiros 30 dias após o início das aulas. A 

coordenação do setor considera que após esse período os alunos mais antigos já teriam 

laços de amizades com os novatos, diminuindo assim brincadeiras e outros comportamentos 

não permitidos. 

Mesmo observado de perto pelos coordenadores e auxiliares, algumas práticas são 

difíceis de combater. Por experiência própria e conversas informais com servidores mais 

experientes, percebe-se que os alunos do regime de internato têm culturalmente suas regras 

e vem passando de geração a geração, algumas desde a época dos primeiros internos na 

década de 80. Entre elas os apelidos por ano de ingresso do modo relacionado abaixo: 

                                                 
4
 

 
O servidor que concordar em residir dentro do campus deve assinar um contrato e obedecer às 

condições de residência estipuladas pela direção geral, entre as principais, quando solicitado auxiliar os 

servidores do CGAE no cuidado aos discentes do sistema de alojamento, dos animais e patrimônio. 
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- Aluno de primeiro ano = Bagaço; 

- Aluno de segundo ano = Pé quebrado; 

- Aluno de terceiro ano = Téco. 

Esses apelidos definem extraoficialmente as tarefas entre eles, o modo de se portar 

nas filas dos refeitórios e, até mesmo, o local onde se sentar para fazer suas refeições. Na 

cultura deles, bagaço só pode sentar aos fundos do refeitório, pés quebrados ao meio e técos 

próximos ao local de servir a comida. 

Apesar de constante vigilância no refeitório, não é incomum algum servidor flagrar 

um aluno considerado bagaço levando duas bandejas para lavar, uma dele e outra de algum 

téco. É uma forma de demonstrar supremacia, que se o bagaço não aceitar provavelmente o 

grupo de alunos técos lhe fará algum tipo de penalidade em outra oportunidade. 

As penalidades definidas por eles podem ser físicas como pauladas, chicotadas, 

murros e pontapés ou até mesmo materiais como urinar na cama do bagaço, passar sua 

toalha no estrume de porco e, até mesmo, inutilizar algum utensílio de necessidade básica 

como papel higiênico, creme dental, entre outros. 

Além dos apelidos por ano de ingresso e permanência, outra prática comum entre os 

alunos internos são os apelidos individuais, geralmente pejorativos, alguns até mesmo 

relacionados a órgãos genitais, inclusive de animais. 

Essa cultura é tão forte que às vezes no primeiro dia de aula alguns alunos, mais 

entusiasmados já pedem que lhe coloquem logo o apelido. Outros, por sua vez, se sentem 

ofendidos com o apelido recebido e chegam a comunicar a coordenação de atendimento ao 

educando que toma as devidas providências de notificar os envolvidos e chamar para uma 

conversa, mas é uma prática difícil de ser contida, principalmente porque após o episódio, 

aquele apelido não será esquecido pelos demais que tendem a intensificar o seu uso. 

Além das situações citadas, os servidores precisam ficar atentos a outros 

comportamentos dos discentes de internato como isolamento, quietude, notas baixas, 

nervosismo exagerado e choro. Geralmente esses problemas ocorrem em sua maioria com 

os discentes de primeiro ano, os ditos bagaços. Não é incomum que as vezes aconteça 

também com os pés quebrados e técos. São indícios de que algo não vai bem e, nesse caso, 

na tentativa de descobrir o real problema são acionados os profissionais orientador 

educacional, psicólogo e assistente social que chamam o aluno para uma conversa informal 

e caso não consigam captar os motivos solicitam a presença da família. 
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Ao perceber que determinado aluno está se isolando dos demais, anda muito quieto 

e quase não conversa com outros colegas e servidores, este aluno é relacionado pela 

coordenação do CGAE a ser acompanhado de perto pela assistente social e a psicóloga. 

Muitas vezes o aluno está tão fechado em seu mundo que torna necessário os servidores se 

reunir com os demais colegas de quarto, sem a presença dele e explicar a situação 

solicitando compreensão, paciência e atenção. 

Essa prática em muitos casos tem rendido bons resultados e, geralmente, o aluno 

que estava com problemas ao perceber que é aceito pelos demais, se abre aos colegas de 

quarto e conta seus anseios, medos e preocupações. Esses fatos chegam ao conhecimento 

da coordenação por meio do líder do quarto e ações em conjunto começam a ser tomadas na 

intenção de fazer com que este discente se sinta em casa e que possa usufruir melhor da 

estrutura à sua disposição. 

Notas baixas de alunos do internato também podem ser problemas relacionados à 

evasão e muitas vezes os servidores do CGE e CGAE ao dialogar com esse aluno e 

professores identificam que sua dificuldade está relacionada ao nível ensino anterior, 

problemas familiares ou culturais que interferem na adaptação no ensino integrado à 

educação profissional na instituição federal. 

Diversos alunos nessas condições relataram aos orientadores educacionais e 

professores que as dificuldades geralmente são as fórmulas de matemática, química ou 

física que nunca viram antes, ficam com vergonha de perguntar e, por isso, não conseguem 

acompanhar os demais. Nesse caso, o CGAE comunica à coordenação pedagógica do 

campus que acompanhará o desenvolvimento destes alunos. 

Quando o aluno é extrovertido ele logo se aproxima criando laços de amizade com 

um colega que o ajudará, ou até mesmo cobrando alguma explicação extra do professor, 

mas quando este é introvertido ele tende a se distanciar dos demais, se sentir isolado e às 

vezes com vergonha de perguntar algo considerado básico e os colegas rirem dele. 

Nervosismo exagerado e choro geralmente estão acompanhados de algum problema 

passional. O (A) namorado (a) que ficou na cidade onde o discente residia, o fim do 

relacionamento devido à distância e, até mesmo traições, são fatores que podem interferir 

no aprendizado, podendo levar a evasão escolar e em casos mais extremos até mesmo a 

tentativa de suicídio. Nesse caso é imprescindível o acompanhamento psicológico. 

Por experiência, servidores da assistência estudantil relatam deparar-se com 

diversos alunos alegando problemas, entre eles: familiares, amorosos e até mesmo sexuais. 

Que alguns alunos novatos alegam que não queriam ingressar na instituição, mas por 
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pressão dos pais ou familiares o fizeram. Muitas vezes essa pressão é gerada pelo motivo 

do pai, tio ou irmão ser egresso, ter uma profissão e segundo estes, graças à instituição 

IFMT. Querendo o melhor para o parente às vezes os familiares não percebem a pressão 

emocional que fazem no adolescente. 

Em conversas informais com servidores do CGAE, estes relatam que problemas 

sexuais também fazem parte do cotidiano do regime de internato. Às vezes o aluno 

demonstra ter uma orientação ou condição sexual diferente daquela esperada pela família e 

esse fato se torna motivo de conflito com ele mesmo. Percebe-se o aluno que passa por esse 

problema, com tristeza, notas baixas, isolamento, choro, baixa motivação, entre outras 

emoções. Neste contexto, ressalta-se que esses problemas são recorrentes e muitas vezes 

podem levar a prática da evasão escolar. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta é uma pesquisa com abordagem predominantemente qualitativa, que de acordo 

com Minayo (1994) e Günther (2006), pode conter componentes quantitativos e 

qualitativos como referências auxiliares, dependendo da coleta e análise dos dados. 

É uma pesquisa exploratória e descritiva quanto aos seus objetivos.  Para Gil (2008), 

as pesquisas descritivas buscam apontar as características de determinada população, 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, por meio de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. 

A pesquisa descritiva propicia estudar as características de um grupo em específico. 

Portanto, considerada ideal para o foco dessa pesquisa em evidenciar os motivos da evasão 

escolar dos discentes nos alojamentos do IFMT, considerando que é um público acessível, 

apto a falar ou responder questionários sobre os motivos que os levaram a evasão. 

Quanto aos procedimentos adotou-se a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental 

e aplicação de questionário estruturado. Como define Fonseca (2002), a pesquisa 

bibliográfica é parte intrínseca a qualquer investigação científica: 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente 

na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o 

objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a 

respeito do qual se procura a resposta. (FONSECA, 2002, p. 32).  

 

 Para realizar a pesquisa bibliográfica, utilizou-se a base de dados de periódicos 

indexados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Nas buscas das bases internacionais foram utilizados os seguintes termos como critérios, 

boarding school dropout, Technical high school dropout e High school retention. Alguns 

artigos foram selecionados, mas após análises verificou-se que os modelos de assistência 

estudantil utilizados externamente não condizem a nossa realidade. 

Para este trabalho optou-se pela utilização total de publicações nacionais realizando 

o levantamento dos artigos científicos através das bases Scielo e Google Acadêmico. Foram 

utilizados os seguintes termos de busca: “Evasão escolar em regime de internato”, “Evasão 

escolar assistência estudantil”, “Evasão escolar no ensino médio técnico”, “Causas da 

evasão escolar no regime de internato”, “Métodos e técnicas de pesquisa”, “Impactos da 

evasão escolar no sistema educacional”, Decretos e Leis relativas ao tema. 
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Expandido o âmbito do conhecimento, a pesquisa documental proporcionou a 

análise dos documentos do IFMT que tratam da organização do ensino, da assistência 

estudantil e dos regimentos internos, incluindo direitos e deveres dos alunos em regime de 

internato. Nesse sentido (destaca-se o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-

23)), a Organização Didática (IFMT 2014), Regimento Disciplinar Interno dos Discentes 

(2016), vigentes.  

Para a pesquisa documental foi solicitado via ofício a Pró-reitora de Pesquisa 

(PROPES) do IFMT, autorização de acesso aos documentos internos e planilhas das 

secretarias escolares dos campi a serem pesquisados. Vergara (1998) ressalta que esse tipo 

de pesquisa é realizado em documentos conservados em órgãos públicos e privados de 

qualquer natureza.  

Pesquisas também foram realizadas no Sistema Nacional de Informações da 

Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) e na plataforma do Instituto Nacional de 

Pesquisa Nilo Peçanha (PNP) onde foram constatados que o problema da evasão escolar de 

modo amplo e “todos” os discentes evadidos são considerados como “desligado” sem 

distinção se o evadido é assistido do alojamento ou não. Não há no sistema uma 

especificidade que trata da evasão do discente interno das instituições que ofertam 

residência estudantil. 

Certo de que os gestores ocupam funções estratégicas nos campi pesquisados e 

lidam diretamente com os casos de matrícula, acolhida, evasão e retenção, o pesquisador 

considerou incluí-los como membros participantes e adotou o critério de contato direto com 

o público pesquisado e hierarquia como é demonstrado na figura 4: 

Figura 4 - Organograma 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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A Direção Geral (DG) eleito e o Diretor do Departamento de Ensino (DDE) 

nomeado são naturalmente cargos ocupados por apenas um servidor. Outros departamentos 

têm diversos servidores lotados com a seguinte disposição: 

CGAE – Coordenadora Geral, Coordenadores de alojamentos (M/F), psicólogo, 

assistente social, dentista, enfermeiro, nutricionista, assistente de alunos, motoristas, 

auxiliares administrativos e equipe de refeitório; 

SOE – Orientadores educacionais, pedagogo, técnicos em assuntos educacionais, 

tradutor e intérprete de libras e auxiliares administrativos; 

SRE – Coordenador de registro e auxiliares administrativos; 

CPPEE – Geralmente composta por servidores dos setores já citados. 

A coleta de dados por meio de entrevistas com os gestores foi realizada de acordo 

com roteiro de perguntas estruturadas (Apêndice A) previamente formuladas com 10 

questões sendo abordados temas como sua trajetória e visão sobre os desafios da evasão 

escolar no regime de internato, o perfil da instituição e dos alunos internos, os motivos da 

evasão e suas diferenças ou similaridades, as ações de mitigação e suas dificuldades, 

inserção de servidores no combate à evasão e, por fim, sugestão de pergunta para adicionar 

ao questionário dos alunos e indicação de um gestor para entrevista. 

Uma situação adversa gerou dificuldades a pesquisa, o surgimento da pandemia de 

Covid-19, detectada no Brasil em março de 2020, cujo protocolo de biossegurança sugerido 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e seguido pelo Brasil, recomendou o 

isolamento social no sentido mais efetivo possível. Nessa condição, as entrevistas foram 

realizadas via ligações telefônicas, gravadas com autorização verbal dos entrevistados e 

transcritas para subtração dos dados. 

Foram entrevistados 6 gestores de cada campi, num total de 12 pessoas atingindo 

100% dos entrevistados previstos conforme o Quadro 1 que os identifica.  

Quadro 1 - Identificação dos entrevistados 

Cargo Cáceres São Vicente 

Diretor-Geral   DG1  DG2 

Diretor do Departamento de Ensino   DDE1  DDE2 

Secretário de Registro Escolar  SRE1  SRE2 

Pedagogo  PDG1  PDG2 

Coordenação Geral de Atendimento ao Educando  CGAE1  CGAE2 

Coordenador de Alojamento   CA1  CA2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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O pesquisador se deparou com diversas dificuldades para realização da coleta de 

dados através das entrevistas, entre elas conseguir contato com os gestores durante o 

período de pandemia. Uma vez superando esse entrave, a pesquisa teve início em maio de 

2020 e se estendeu até agosto do mesmo ano. 

A aplicação de questionário estruturado se mostrou como a forma mais adequada 

para a coleta de dados dos alunos egressos e evadidos. O questionário elaborado com uso 

da ferramenta Google Forms, na sua aplicação, proporcionou o acesso rápido e eficaz à 

maioria dos egressos e evadidos, considerando que são de regiões diferentes, localidades 

distantes e a maioria já são trabalhadores, portanto, contam com pouco tempo para 

responder a pesquisa com tempo médio de 8 a 10 minutos. 

Nesta seção apresentam-se as etapas utilizadas para investigar o objeto de pesquisa: 

Um estudo das causas da evasão escolar no regime de internato na educação técnica. 

O pesquisador entrou em contato com os gestores dos campi São Vicente e Cáceres 

via telefone, de maneira informal evitando assim uma reunião presencial devido ao grave 

momento de pandemia (Covid-19) que assola o mundo. Uma vez informados da pesquisa, 

foi enviado aos campi ofício solicitando o deferimento e a colaboração dos diretores, 

coordenadores e demais servidores da assistência estudantil. 

Figura 5 - Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

  

Modelagem do problema: Compreende as etapas 1 a 4, na definição das palavras 

chaves: Evasão Escolar, Regime de Internato, Assistência Estudantil (etapa 1); as bases de 

dados: Scielo e Google Acadêmico (etapa 2); começando assim a seleção de artigos 

relacionados ao tema evasão escolar (etapa 3); com prioridade a artigos de autores mais 
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citados em trabalhos de relevância com a intenção de enriquecer a revisão da literatura 

sobre o tema evasão escolar (Etapa 4). 

Execução: Compreende as etapas 5 a 7 onde o pesquisador solicitou aos gestores 

dos campi investigados, acesso a documentos e relatórios para devida coleta de dados dos 

evadidos no sistema de assistência estudantil. Na etapa 6 a fase diagnóstica, a coleta de 

dados foi realizada por meio de entrevista com os gestores dos campi via telefone ou 

presencial, que posteriormente foram transcritas. Na etapa 7 foi enviado aos discentes 

evadidos e egressos, via e-mail os questionários (Apêndices B e C) e aplicados sem a 

necessidade de identificação do participante, deixando-os desta maneira mais à vontade 

para falar sobre os verdadeiros motivos que no caso do evadido, o levou a abandonar os 

estudos. 

Avaliação: Nesta etapa (8) consiste na análise dos dados coletados utilizando a 

técnica de análise de conteúdo. 

Resultados: Com base nos resultados da pesquisa, será apresentado um relatório 

aos gestores com a intenção de colaborar na formulação de futuras ações institucionais ou 

políticas públicas que visem reduzir a evasão escolar nos alojamentos do IFMT. 

A etapa de análise dos dados se deu pela análise de conteúdo, metodologia de 

pesquisa amplamente utilizada e discutida (BARDIN, 2011; FONSECA, 2002; GIL, 2008; 

GUNTHER, 2016; KOTLER, 1995; MYNAIO, 1994; MORAES, 1999 e VERGARA, 

1998), pois permite descrever e interpretar o conteúdo de diversos tipos de documentos e 

textos. Também ajuda a interpretar descrições sistemáticas, quantitativas e qualitativas, 

assim como reinterpretar mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num 

nível muito além de uma leitura comum. O procedimento consiste no tratamento dos dados, 

em estruturá-los e organizá-los para análise. Procede-se à análise de conteúdo que, por 

meio de técnicas e procedimentos sistemáticos e objetivos, permitiu a descrição de 

conteúdo das mensagens, e que inferências foram feitas, considerando o contexto de coleta 

dos dados (BARDIN, 2011).  

Para Moraes (1999), como método de investigação, a análise de conteúdo 

compreende procedimentos especiais para o processamento de dados científicos. É uma 

ferramenta, um guia prático para a ação, sempre renovada em função dos problemas cada 

vez mais diversificados que se propõe a investigar. Pode-se considerá-la como um único 

instrumento, mas marcado por uma grande variedade de formas e adaptável a um campo de 

aplicação muito vasto. 

Ainda de acordo com Moraes (1999): 
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A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer material 

oriundo de comunicação verbal ou não verbal, como cartas, cartazes, jornais, 

revistas, informes, livros, relatos auto-biográficos, discos, gravações, entrevistas, 

diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo os dados advindos 

dessas diversificadas fontes chegam ao investigador em estado bruto, 

necessitando, então ser processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de 

compreensão, interpretação e inferência a que aspira a análise de conteúdo. 

(MORAES,1999, p. 7-32).  

 

O método utilizado para análise de conteúdo é constituído de cinco etapas: 

1 – Pré-análise: É a fase da organização, em que se devem escolher os 

documentos e indicadores. Realizar leitura flutuante, sempre fazendo anotações dos pontos 

relevantes e formular questões de interesse para a pesquisa e construção do objetivo geral 

da análise. 

2 – Exploração do material: É o momento de codificar e transformar o material 

bruto em unidades de análise que podem ser divididos em três fases, sendo, a escolha das 

unidades, enumeração e classificação. Na escolha das unidades se pensa em indicadores 

que possam ser agrupados numa mesma grade e dar início às operações de enumeração 

onde devem ser escolhidas as regras de contagem que o analista utilizará para observar a 

frequência ou a ordem que um determinado item surge dentro do discurso. 

3 - Tratamento dos resultados: É a fase em que ocorre à escolha de categorias 

que permitirá ao analista observar o que há em comum entre os elementos que estão 

expostos para análise. Neste ponto a pesquisa pode apontar para direções favoráveis, 

desfavoráveis ou neutras. 

4 – Inferência: São deduções lógicas e podem ser divididas em dois aspectos 

sendo eles, as inferências gerais e as específicas. As inferências gerais se conectam com 

todos ou quase todos, enquanto que as específicas se referem a personagens denominados 

durante a pesquisa. As inferências ajudam o pesquisador a identificar causas, consequências 

ou questões dentre outros. 

5 – Interpretação: Nesta última etapa é fundamental compreender o que os 

conteúdos nos ensinaram durante a análise e, a partir destes, elaborar o relatório de 

resultados. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção, procede-se às análises e interpretações dos dados encontrados no 

trabalho de campo por meio das entrevistas com os gestores dos campi Cáceres e São 

Vicente e da experiência relatada na aplicação dos questionários aos evadidos e egressos. 

6.1 ANÁLISES DAS ENTREVISTAS COM OS GESTORES 

Nas entrevistas com os gestores foram abordados tópicos divididos em quatro 

subseções por aproximação semântica, começando com um breve resumo da trajetória 

profissional e a visão dos desafios na gestão dos alojamentos, estruturas físicas e de 

pessoal, ações e dificuldades enfrentadas para evitar a evasão escolar no regime de 

internato, e sugestões de perguntas para incorporar ao questionário da pesquisa. 

6.1.1 Trajetória profissional e a percepção dos gestores quanto aos desafios da instituição 

Na primeira questão que trata de um breve relato da trajetória profissional, se 

percebe que 8 dos 12 entrevistados possuem experiência educacional e apenas 4 não 

trabalhavam na educação antes de tomar posse como servidores efetivos no IFMT. Dos 8 

com experiência na educação, 5 já trabalharam em secretarias de educação municipais e 3 

nas secretarias estaduais. 

Outro ponto de destaque é a situação narrada pelos entrevistados de como foram 

eleitos e nomeados aos cargos de direção e coordenações. Neste caso, apenas o Diretor 

geral é o eleito. Alguns coordenadores relatam que por escassez de servidores aptos, os 

diretores lhes convidam a assumir determinados cargos de coordenação e, assim colaborar 

com o desenvolvimento dos trabalhos nos campi. 

Todos os entrevistados citaram a falta de servidores como um dos desafios a serem 

superados, é o caso da entrevistada PDG1 (vide Quadro 1) que além da função de 

pedagoga, por falta de pessoal, acumula a função de CA1 feminino. 

Sobre a visão dos desafios, DG1 ressaltou que a instituição ao longo dos anos vem 

cumprindo o seu papel social, oferecendo educação pública, gratuita e de qualidade. Além 

da cidade de Cáceres, considerado polo da região sudoeste do estado de Mato Grosso para 

outros 32 municípios, cidades Bolivianas que fazem fronteira com o município de Cáceres 

e países mais distantes como é o caso do Paraguai, que também possuem alunos 

matriculados nos cursos. DG1 ainda relatou que nessas regiões a instituição goza de 
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respeito e credibilidade junto à população e principalmente nos meios de comunicação e 

políticos. 

Essa questão apontada pelo entrevistado remete à importância da criação de uma 

imagem positiva da instituição, frente à sociedade e pode se coadunar com a perspectiva de 

marketing educacional defendida por Kotler (1995), a qual aponta a necessidade de 

utilização do marketing também por organizações que não visam ao lucro, já que as 

instituições de ensino precisam conquistar seu público e consolidar uma imagem positiva e 

de credibilidade, objetivando sua manutenção. 

6.1.2 A percepção dos gestores quanto à estrutura física e de pessoal 

Percebe-se nas entrevistas que a apesar de ações administrativas e pedagógicas a 

estrutura física é o fator de maior preocupação entre os gestores. DG2 cita um rol de 

reformas (ginásio, alojamentos, salas de aulas, curral e pocilga) nas estruturas do campus 

sob sua direção, mas reconhece que não são suficientes e que muito ainda falta ser 

realizado. 

No mesmo sentido, DG1 e CGAE1 relatam que além das reformas implementadas 

nos alojamentos (pinturas e trocas de portas e azulejos), mudaram os protocolos de 

atendimento ao educando no sentido de prover mais conforto e, principalmente, 

tranquilidade para o assistido. 

CGAE1 relata que as mudanças nos protocolos consistem em alterar o quantitativo 

de alunos por quarto nos alojamentos, que no passado eram de 8 alunos, há dois anos 

passou a ser de 6 alunos, mas não notaram diferenças consideráveis nos comportamentos 

dos assistidos então resolveram manter apenas 5 alojados por quarto, melhorando assim a 

convivência entre eles. 

Diante da significativa mudança de comportamento dos assistidos, CA1 observou 

uma diminuição nas incidências de pequenos furtos e desavenças pessoais e relatou que 

nessa configuração cada assistido tem armário próprio com cadeado, enquanto que nas 

outras configurações os armários eram compartilhados. 

Para DDE2 os cortes no orçamento impostos pelo governo federal ano a ano têm 

prejudicado a reestruturação física dos campi mais antigos que geralmente são enormes e 

contam com muita área construída. DDE2 lembrou que, enquanto a gestão consegue 

recursos para reformar um setor, outros dois ou três já estão em péssimas condições de uso, 

prejudicando o ensino e que o ideal seria uma reforma geral de tempos em tempos. 
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O entrevistado CA2 destaca a importância dos alojamentos ao cumprir sua missão 

de base e suporte aos estudantes em situação de vulnerabilidade e lembra que muitos não 

conseguiriam estudar sem esse benefício tão essencial. 

Quanto à estrutura de pessoal o DG1 realizou uma mudança estrutural no campus 

(vide Figura 2) em função dos poucos servidores à disposição:  

 

O Setor de Orientação Educacional (SOE) era vinculado a Coordenação Geral de 

Ensino (CGE), ou seja, ao pedagógico, não deixa de ser vinculado, mas 

indiretamente. Hoje o SOE está diretamente vinculado a Coordenação Geral de 

Atendimento ao Educando (CGAE). Mesmo visando melhorar o atendimento aos 

alunos houve resistência por parte dos servidores, uma mudança que a gente fez e 

que teve muitas críticas na época. Não foi fácil. (DG1, 2020). 

A resistência às mudanças estruturais e de protocolos por parte de alguns servidores 

mais antigos foi lembrada por DG1 como barreiras a serem superadas, mas que não 

deveriam existir uma vez que se perde muito tempo e energia em discussões aparentemente 

simples. 

6.1.3 Perfil dos alunos e a percepção dos gestores quanto às ações e dificuldades na evasão 

escolar 

Os gestores citaram além das ações e dificuldades o perfil dos discentes internos. O 

pesquisado SRE2 relatou que, em sua maioria, são pessoas simples oriundas de zona rural e 

estudam geralmente em escolas públicas de suas regiões e chegam com pouco preparo de 

base para o engajamento em cursos técnicos.  

O entrevistado PDG2, no mesmo sentido percebe que a situação de vulnerabilidade 

não é somente social, mas também educacional e cita que muitos chegam sem saber as 

operações básicas das matérias, fato que os prejudica no acompanhamento dos demais 

colegas durante as aulas, principalmente as teóricas e pode ser um fomentador da evasão 

escolar. 

Para DG1 como um dos principais motivos da evasão escolar, a falta de base 

educacional provoca nos gestores ações de enfrentamento ao problema com reuniões 

periódicas do setor de orientação educacional onde são analisados caso a caso os discentes 

com dificuldades de aprendizado. 

O entrevistado SRE1 lembra que o professor por estar em contato quase diário com 

os discentes é o agente principal no processo de identificação dos que estão com alguma 
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dificuldade, e sem o comprometimento dos docentes os índices de evasão escolar tendem a 

aumentar consideravelmente. 

Para o entrevistado CA2 um problema que requer atenção imediata dos gestores é a 

dificuldade de adaptação dos discentes em primeiro semestre. Geralmente são pessoas que 

vão experimentar pela primeira vez morar longe da proteção dos pais e essa ligação quase 

que umbilical, quando rompida, não é fácil de ser administrada por jovens que na sua 

maioria são ansiosos.  

Além dos já citados, PDG1 relata que vários outros problemas são fomentadores da 

evasão escolar como, por exemplo, as situações de sexualidade (paternidade, gravidez, 

saudades do namorado) e gênero, trotes, desinteresse, preguiça, insatisfação com o curso ou 

a instituição e problemas financeiros. 

O entrevistado SRE1 relata que certa vez diante de dificuldades financeiras e da 

precária saúde do pai que se encontrava em tratamento, descritas por uma discente em sua 

solicitação de desligamento do curso, assumiu do próprio bolso o custeio do transporte para 

que ela não parasse de estudar. De acordo com o entrevistado, a referida discente concluiu 

o curso com ótimas notas, deu continuidade a seus estudos em nível superior na 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e, nos dias atuais, desempenha a 

função de engenheira agrônoma, estatutária na Empresa Matogrossense de Pesquisa e 

Extensão Rural (EMPAER) em Cáceres – MT. 

Após o relato, SRE1 não deixou de lembrar que esse tipo de situação não deveria 

ocorrer e que só tomou a atitude relatada por entender que a discente estava em situação de 

desespero e que não havia possibilidade de ajuda institucional, uma vez que os editais de 

bolsas a monitoria e auxílio a transportes estavam suspensos sem previsão de execução por 

falta de orçamento. 

Sobre os discentes que pretendem evadir, CA2 disse que para servidores 

experientes, alguns sinais são perceptíveis como distanciamento social, irritação ou choro 

constante e desinteresse. 

Para CA2, o ambiente de internato na maioria das vezes agrega os discentes gerando 

amizades duradouras e, por esses motivos, geralmente muitos deles formam grupos e fazem 

quase tudo juntos: almoçam, jantam, batem papo e estudam, e esse modo de convivência 

facilita perceber quando um discente está com problemas e se isola dos demais. 

Quando questionados se há diferenças de motivos entre os evadidos não residentes 

dos evadidos internos, uma das respostas mais sucintas e que melhor resume a situação foi 

a relatada por CA1: 
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Sobre os externos eles também evadem durante a adaptação, muitos estudavam 4 

horas no município e não se adaptam com o novo horário integral, o aluno 

começa bem, integrado, porém a distância da cidade ao Instituto exige um 

transporte. Muitos começam a vir de ônibus pagando R$ 8,00 por dia até sair os 

editais de auxilio transporte. O sonho das famílias é ter um filho aqui no IFMT, 

porém a manutenção desse aluno acaba causando problemas no orçamento da 

família e eles começam a vir de bicicleta, mas um dia não está bem para pedalar e 

pegam carona. Alguns, os pais trazem de moto, carro, mas a distância da escola é 

um problema e começam a desistir por esse fator. (CA1, 2020). 

O entrevistado DG1 relata um dos motivos da evasão escolar dos discentes externos, 

que também afeta os internos e se deve ao baixo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) da cidade, que tem em sua maioria uma população próxima à linha de extrema 

pobreza.  

Diante desse fato ao perceber que algumas vagas no alojamento masculino são 

destinadas a quem mora mais distante, mas não foram totalmente preenchidas, DG1 

solicitou aos demais coordenadores a ocupação das vagas ociosas com discentes da cidade 

em situação de vulnerabilidade para que eles possam usufruir dos benefícios da assistência 

estudantil. 

Questionados sobre o que a gestão tem feito para evitar as evasões nos alojamentos, 

DG1 relatou a criação do disque trote: 

Começamos a fazer um acompanhamento muito mais preciso e, logo no início, 

faltas e alguns comportamentos mais estranhos nos fez criar o disque trote. Um 

dos fatores é que os alunos veteranos querem fazer aquele ritual com os alunos 

novatos da instituição e, muitas vezes, a gente perdia alguns alunos por isso. 

Então a gente começou a detectar isso com ajuda de denúncia anônima do disque 

trote. (DG1, 2020). 

 

O pesquisado DDE2 relata que na secretaria escolar, quando o discente solicita pela 

primeira vez a transferência com a clara intenção de evadir-se ele é orientado a conversar 

com os servidores do setor de orientação educacional, psicólogos e assistente social para 

assim explicar os motivos que o levaram a tomar tal decisão.  

Uma vez ciente dos problemas que o discente vem enfrentando, os servidores 

buscam soluções possíveis para ajudá-lo e assim mantê-lo na instituição. SR1 relatou que, 

aproximadamente, a cada 10 discentes que solicitam a transferência apenas 2 ou 3 

realmente evadem e os demais geralmente tem seus problemas sanados ou amenizados pela 

equipe de assistência estudantil. 

Com referência à gestão e a ação dos docentes e os demais servidores (técnicos) no 

combate à evasão escolar, para CGAE1: 

Contamos com muita ajuda dos servidores terceirizados até porque eles se 

movimentam pelo campus todo e eles nos alertam sobre alguns alunos fazendo 
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algo errado ou de alguma maneira com comportamentos estranhos. Sempre que 

há reuniões e palestras nesse sentido eles e os pais dos alunos são convidados a 

participar, pena que por parte dos pais poucos comparecem. (CGAE1, 2020). 

 

CGAE2 no mesmo sentido relata que: 

Nós somos o setor que mais convoca os pais e professores para reuniões e agora 

como a orientação e a supervisão estão juntos, a gente sempre puxa conversa com 

os pais, mas nem sempre conseguimos colaboração por parte deles. Os pais têm 

vontade que os filhos fiquem, eles trabalham o dia inteiro e não tem tempo para 

dar atenção aos filhos que ficam meio largados e notamos um pouco de falta de 

estrutura familiar que vem de casa. (CGAE2, 2020). 

Ao notar no sistema que um discente tem diversas faltas em determinadas matérias, 

mesmo morando dentro da instituição, SRE1 relata que avisa aos servidores da assistência 

estudantil e aos docentes para se aproximarem desse discente e, assim, evitarem uma futura 

evasão escolar.  

6.1.4 Sugestões de perguntas aos evadidos 

Os gestores foram instigados sobre o que perguntaria aos evadidos caso tivessem a 

oportunidade. Essa estratégia intencionalmente provoca reflexão sobre a realidade que eles 

conhecem como as nuances da educação básica integrada à educação profissional; a rotina 

do internato e sobre as dificuldades que interferem na capacidade dos jovens de se 

envolverem com os estudos; além de buscar compreender os motivos que sob o mesmo 

contexto escolar, uns avançam e se adaptam enquanto outros desencorajam não se adaptam 

e desistem. 

Parte considerável dos entrevistados relata que perguntaria ao evadido se valeu a 

pena desistir e se ele se arrependeu de ter tomado essa atitude. A pergunta foi incluída no 

questionário dos evadidos. 

 6.1.5 Considerações das entrevistas com os gestores 

Nota-se que, as proposições mais citadas pelos entrevistados foram relativas a 

estruturas físicas, acolhimento, trote, dificuldades financeiras, sexualidade e gênero, 

distância residencial e falta de apoio familiar.  

Observa-se durante as entrevistas, a maneira como parte significativa dos 

entrevistados se refere aos discentes com preocupação sobre a formação educacional e o 

futuro deles, às vezes até colaborando com dinheiro do próprio bolso para evitar uma 
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evasão. É um fato isolado, mas não é único e evidencia a paixão dos gestores pela educação 

pública e a importância de ações efetivas no combate à evasão escolar. Por outro lado, 

alguns servidores se mostram resistentes a mudanças de paradigmas e protocolos, 

principalmente aqueles com mais tempo de serviço. 

Na tentativa de evitar a evasão escolar, os desafios aos gestores são pontuais e 

merecem atenção imediata como, por exemplo, disponibilizar aos discentes os editais de 

bolsas logo na primeira semana de aula e encontrar uma maneira de aproximação das 

famílias dos discentes na tentativa de conscientizá-los da importância da parceria escola-

família na formação educacional. 

6.2 ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS EGRESSOS E EVADIDOS  

A aplicação dos questionários online (APÊNDICES B e C) se deu com os ex-alunos 

evadidos do sistema de assistência estudantil, especificamente do regime de internato, e 

serviu como instrumento para coleta de dados, tendo em vista que o objetivo da pesquisa é 

descobrir as causas da evasão escolar desse público e a intensidade com que elas ocorrem 

no sistema educacional. Para efeitos comparativos, os egressos dos campi pesquisados 

também foram convidados a responder o questionário.  

O questionário foi disponibilizado via e-mail e Google Forms. No convite, a 

pesquisa foi expressa que não haveria a necessidade de identificação do pesquisado 

deixando-o assim mais à vontade para relatar os reais motivos de sua evasão e os 

questionários foram disponibilizados para respostas dos partícipes durante os meses de 

junho à primeira quinzena de agosto de 2020.  

No processo de viabilidade da pesquisa, foram realizadas ligações telefônicas e 

mensagens em redes sociais quase que diárias aos evadidos e egressos da listagem formada, 

explicando os objetivos da pesquisa e a importância da participação destes na coleta de 

dados. O total de respondentes foi de 25 evadidos e de 27 egressos.  

Apesar da garantia de não identificação alguns contatos retornaram com a negativa 

de não responder por ter receio de serem identificados e, consequentemente, sofrer algum 

tipo de represália por parte dos parentes ou, até mesmo, de servidores com os quais se 

indispuseram em algum momento durante sua acolhida na instituição. 
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6.2.1 Análise dos Questionários dos Evadidos 

O levantamento de dados e informações dos motivos e variáveis sobre o abandono 

escolar entre os estudantes internos do IFMT teve como sujeitos os ex-alunos internos 

(egressos e evadidos) dos Campi do IFMT, São Vicente e Cáceres - MT. Houve um 

equilíbrio entre o número de respondentes dos dois campi, com 54.5% em Cáceres e 45,5% 

e de São Vicente. 

Na coleta e análise de dados a pesquisa não fez a separação do quantitativo de 

alunos por campi, mas apenas suas proporcionalidades, sem identificar sujeitos ou grupos 

de alunos, atendendo aos pedidos dos próprios participantes, uma vez que a questão 11 trata 

dos apelidos impostos a eles por colegas e segundo os mesmos, facilitaria a identificação do 

respondente. 

Considerando que os dois campi têm o mesmo sistema educacional, alojamentos, 

refeitórios e aproximadamente o mesmo quantitativo de servidores à disposição do 

atendimento da assistência estudantil, a análise segue na totalidade de respostas por 

questão. 

Com referência à origem educacional dos evadidos, percebe-se que a maioria dos 

participantes é oriunda de escolas públicas, conforme demonstrado no Gráfico 1: 

Gráfico 1 - Origem/Evadidos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Considerando os dados percentuais, constata-se que a maioria dos evadidos são 

oriundos de escola pública, sendo considerado um indicador social, pois demonstra que os 

editais de seleção de alunos estão atingindo seu objetivo quanto a ofertar educação, 

primeiro aos mais vulneráveis conforme reza a finalidade no art. 6º, item I da Lei 

11.891/2008 que cria os Institutos Federais. 

Em relação ao curso dos participantes, os dados são apresentados no gráfico 2: 
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Gráfico 2 - Curso/Evadido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

De acordo com PDG1, o baixo rendimento escolar pode influenciar fortemente a 

evasão, pois estudar no internato exige autonomia do aluno, inclusive para lutar contra suas 

resistências, as bases teóricas e as dificuldades nas exatas do ensino médio. Essas 

disciplinas sempre foram consideradas difíceis pelos alunos e, provavelmente, têm relação 

com a qualidade do ensino fundamental que cursou. E, que em informática, se frustram 

quando deparam com disciplinas como banco de dados e linguagem de programação que 

exigem atenção, lógica e cálculos matemáticos. Essas dificuldades, chamadas de barreiras 

pedagógicas, contribuem para o somatório com outros problemas de ordem pessoal ou 

vivência, que desmotiva o aluno. 

No gráfico, 3 percebe-se a predominância da influência da família, professores e 

amigos na escolha do curso, evidenciada também no gráfico 4, que demonstra o grau de 

dúvida no momento da inscrição ao processo seletivo. Talvez, para não desagradar aos seus 

familiares, o discente faça uma escolha sem motivação e o reflexo dessa escolha poderá ser 

uma futura evasão. 

Gráfico 3 - Escolha/Evadido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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A questão do vínculo familiar e sua influência nos estudos dos filhos se tornam 

evidentes ao responder sobre a escolha do curso. Os resultados demonstram que 51% dos 

evadidos alega que a escolha se deu por influência dos pais, professores ou amigos, e 

evidencia que essa estratégia não tem funcionado. Apesar de considerarem-se maduros, os 

jovens são influenciáveis, mesmo que depois reajam, pois ao longo do caminho o que tende 

a prevalecer são suas escolhas pessoais.  

Em sua pesquisa Nepomuceno e Witter (2010) relatam essa influência dos pais 

sobre a escolha da profissão dos filhos, que os pais exercem influência mais forte, mas há 

interferência também dos professores e de colegas, depois vêm outros fatores a pesar nessa 

decisão. Segundo o autor os estudantes de escolas particulares sofrem menos essa 

influência que os estudantes das escolas públicas e na pesquisa não houve diferenciação 

entre gênero masculino e feminino.  

Enquanto o jovem está em dúvida sobre a escolha do curso (gráfico 4), 

culturalmente, os pais acabam por direcionar os filhos a seguir o caminho que eles 

consideram mais promissor. Outro ato, consciente ou não, seria de considerar que os filhos 

ainda não são capazes de fazer uma escolha tão importante como sua futura profissão. Essa 

situação de agir sob influência é estampada de maneira contundente, confirmando que se 

permitiu ser influenciado, enquanto a evasão do curso comprova o arrependimento e sua 

reação ao feito. 

Gráfico 4 - Dúvidas/Evadido 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

O reconhecimento de 72,7% dos participantes, que tiveram dúvida e agiram sob 

influência na escolha do curso, é um passo importante para o jovem se auto descobrir como 

capaz de refletir e analisar as várias possibilidades, pensar sobre o caminho que irá 

percorrer no exercício da profissão e tomar sua própria decisão. Pode ser uma experiência 
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dolorosa, considerando que a desistência o levou a abrir mão de um curso técnico, às vezes 

até a perda do ano letivo. Mas é uma aprendizagem que provoca o amadurecimento. Não 

devendo ser encarada como ponto positivo, mas é talvez sua primeira oportunidade de 

pensar no futuro de forma mais independente. 

No gráfico 5 os dados apresentam o grau de aprovação da família e do círculo de 

amizade em relação ao curso escolhido. 

Gráfico 5 - Aprovação Familiar/Evadido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Os dados do gráfico 5 retratam com 86,4% que sim, as famílias e amigos aprovaram 

a escolha do curso, e reforça a ideia que essa postura do jovem estudante de concordar ou 

optar por um curso para agradar a opinião dos pais, professores ou amigos, não é aleatório, 

mas um acordo subjetivo, sendo ele o protagonista. Contudo, pode ter sido uma imposição 

como vimos na entrevista com os gestores, em que o secretário escolar do campus Cáceres 

relatou que por vezes os alunos vêm fazer a matrícula sem motivação e ao serem 

questionados alguns dizem que se matriculam para fazer gosto aos pais.  

Devido às décadas de serviços prestadas pelos dois campi, muitas famílias 

formaram gerações de egressos e de certa forma impõe aos mais jovens membros que 

sigam os passos do avô, do pai ou até mesmo dos irmãos mais velhos (SRE2, 2020). 

Corroborando os fatores elencados nos gráficos anteriores, o gráfico 6 demonstra 

que o discente evadido, em sua maioria (42%), culpa a insatisfação com o curso escolhido 

como causa de seu abandono à instituição. 
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Gráfico 6 - Fatores/Evadido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A insatisfação, neste caso, relaciona-se com a falta de autonomia na escolha do 

curso, pois quando o aluno não escolhe por convicções próprias, terá dificuldades de 

assumir o compromisso e lutar para ter conquistas na área em que está matriculado. A baixa 

motivação com o curso reforça a ideia de desistir. 

Na sequência dos motivos da evasão estão as dificuldades financeiras e o trote, e 

demonstram fatores de ordem familiar, institucional e social. Vale lembrar que os outros 

motivos não são menos importantes e devem ser considerados na formulação de ações 

administrativas de prevenção à evasão escolar.  

No gráfico 7 os evadidos apontam se deram sequência ou não aos estudos depois de 

sair do IFMT. Essa questão teve como objetivo, saber quanto à continuidade dos estudos e 

se buscou outro curso técnico já que sofreu influência na escolha do curso que abandonou. 

Gráfico 7 - Sequência/Evadido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Para 86,4% dos evadidos, buscar outro curso não foi à opção, o que significa que 

pararam de estudar. Em Mato Grosso, estado produtor de diversos insumos alimentícios 
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essa situação é comum, considerando o contexto de vida e trabalho no campo. Jovens são 

seduzidos pela possibilidade de tão cedo já trabalhar e ter o próprio salário. Outros, por 

necessidades de ajudar no sustento familiar ou de contrair sua própria família. Os dados 

reforçam a distorção entre o trabalho e disponibilidade para a formação. Esse fato reforça a 

importância de ações de retenção. 

Provavelmente os demais tiveram o apoio incondicional da família para a 

continuidade dos estudos, pois há casos em que os pais determinam como condição para 

caminhar juntos, seguir nos estudos até concluir uma faculdade. 

Os dados apresentados no gráfico 8 evidenciam que a tomada de decisão por parte 

do evadido, antes de praticar o ato, busca amparo nas pessoas de maior convivência diária 

como é o caso de seus colegas de curso, na sequência estão os professores e coordenadores 

e só depois a família, talvez por já contar com uma imediata desaprovação. O gráfico 

também mostra que raramente essa decisão é tomada de maneira isolada.  

Gráfico 8 – Decisão de Evasão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Pela ordem dos indicadores, observa-se que os alunos (52%) estabelecem relações 

mais próximas com os próprios colegas, o que é natural, pois convivem no mesmo quarto 

(geralmente 5 por quarto), convivem na mesma sala de aula e estão juntos nos ambientes da 

escola como refeitório, biblioteca, cantina, pátio, entre outros, enquanto os servidores 

movimentam de acordo com os horários de aulas e atividades administrativas. Contudo, são 

dados importantes para refletir e planejar ações que intensifique o diálogo entre servidores 

e alunos provocando maior proximidade e confiabilidade.  

Diante dos resultados, no qual apenas 28%, menos da metade, dos que planejam 

abandonar conversam com o coordenador do curso sobre isso. Presume-se que o fato já 

ocorre no momento da busca por informações sobre procedimentos para transferência, e 

que somente quando são instigados é que os alunos apresentam os problemas que os levam 

a decisão de sair do curso. Enquanto 15% conversam com familiares, talvez se deva ao 
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respeito e garantia do respaldo para o retorno ao lar. 

Os evadidos também foram questionados sobre seus sentimentos em relação aos 

colegas de convivência no alojamento quando foram internos no IFMT (questão opcional e 

aberta). Os resultados estão dispostos na Tabela 1. 

Tabela 1 - Sentimento em relação aos colegas/evadidos 

Essa tabela é resultado da compilação das respostas dos 25 participantes evadidos 

Sentimento em relação aos colegas Positiva Negativa 

Admira os amigos, pessoas determinadas, venceram Best Friends;  04 - 

Muitos já são profissionais reconhecidos, estão bem na área escolhida, 

terão mais oportunidades. 
06 - 

Guerreiros, não é fácil saí de lá com o certificado, São imortais, não é 

fácil sobreviver na serra; 
02 - 

Terão grandes oportunidades, melhores oportunidades, 04 - 

Mantenho contato até hoje; colegas que levo para o resto da vida 

como uma família; São pessoas maravilhosas que estão trilhando um 

futuro de sucesso; 

04 - 

Sobreviventes, fortes ou tiveram mais apoio; bom para eles. 02 01 

Ninguém deixou saudades, monstros que não respeitam as pessoas; - 02 

Totais apurados 

 

Total em porcentagem 

22 03 

88% 12% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 Observou-se que embora tenham passado por condições difíceis longe de seus 

lares, a maioria observa algo de positivo nas relações sociais e educativas que passaram 

juntos. O elogio aos colegas, o reconhecimento como a luta que valeu como atitude 

promissora no trabalho que desempenha atualmente. Entre outros, são bons resultados no 

que refere à finalidade da proposta educativa do IFMT. A maioria, 88%, expressou 

sentimentos de saudades e positivismo. Os dados levam a crer que eventualmente um grupo 

menor aterroriza alguns alunos, mas a maioria cria laços de amizades duradouros. 

Infelizmente, aparece entre as respostas, indícios de más posturas entre os colegas e 

de falta de atenção específica da instituição em relação aos que chegam mais fragilizados 

ou que estão em condições que requer apoio, como expressa um dos participantes que relata 

história de perseguição pela sua orientação sexual. 
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Em outra questão (opcional e aberta) foi perguntado sobre a pós-evasão na tentativa 

de identificar se o evadido expressa arrependimento em algum momento. Questão sugerida 

pela maioria dos gestores entrevistados, os dados estão dispostos na tabela 2: 

Tabela 2 - Valeu a pena desistir/evadidos 

Essa tabela é resultado da compilação das respostas dos 25 participantes evadidos 

Valeu a pena desistir ou você se arrependeu? Sim Não 

Arrependi, mas não tinha outra opção (causas de namoro) 03 - 

Arrependi, mas tive problemas familiares; problemas financeiros; a 

situação mudou. 08 - 

Arrependi, mas não tive apoio; meus pais não aceitam minha 

orientação sexual. 
03 - 

Sai para trabalhar, mas vi que a longo prazo não foi boa opção; 

arrependo da grande oportunidade que deixei. 
04 - 

Valeu, fui p um curso superior; me descobri em outro curso - 02 

Arrependi; mas fiz amigos; é coisa da vida a gente erra e aprende. 03 - 

Desisti para me livrar daqueles alunos, eu deveria ter enfrentado 

aqueles que me fizeram desistir; perdi a cabeça. 
02 - 

Totais apurados 

 

Total em porcentagem 

23 02 

92% 08% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Dentre as características da evasão escolar, estão todos os motivos de saída do 

curso, não necessariamente por falhas, mas outros motivos, inclusive transferências 

justificadas por mudança, trabalho, ou opção por outro curso fazem parte da liberdade de 

escolha do aluno.  

Os arrependimentos expressos nos 92% das respostas faz alusão a alguns problemas 

que poderiam ser evitados, por meio de mais atenção por parte da gestão escolar, de uma 

boa acolhida, metodologia de nivelamento para superar as dificuldades nos primeiros dias 

de aula e atenção específicas aos internos com ações eficazes de combate ao trote e 

agilidade na publicação dos editais de bolsas. Pois, os evadidos consideram que erraram ao 

se desligar da instituição, muitos inclusive expressam o desejo de voltar, reafirmando que 

com mais empenho da escola, venceriam essa etapa de adaptação. 

A análise quanto às condições dos alojamentos e dos refeitórios (Gráficos 9 e 10), 

foi realizada em conjunto, considerando que ambos, inserem como ambientes de repouso, 
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convivência e atendimento aos estudantes em necessidades básicas alimentar e manutenção 

da saúde e bem-estar.  

 

Gráfico 9 - Alojamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Gráfico 10 - Refeitório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Com boa aceitação entre os evadidos estão às condições de alojamento e de 

refeitório dispostas nos gráficos. Neste caso, vale ressaltar que na visão dos gestores, 

relatadas nas análises das entrevistas, as estruturas físicas e suas reformas e ampliações 

foram largamente citadas, principalmente sobre os alojamentos como obras realizadas. 

Considerando que são campi agrícolas e que boa parte do que se consome no 

refeitório como hortaliças, verduras, carnes de gado e porco são oriundos de produção 

própria, se justifica a boa aceitação do refeitório por parte considerável dos entrevistados. 
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Por mais que os indicativos formam dados quantitativos, são respostas que sugerem 

notas de subjetividade se considerar o olhar do aluno e a dinâmica de uso desses espaços. 

No refeitório a entrada é controlada, o tempo de uso é apenas nos momentos das refeições. 

Nos alojamentos os alunos têm trânsito livre, portanto, maior tempo de permanência e uso 

variado, como: descanso conversa com colegas, organização dos seus pertences, banho, 

entre outros. Enquanto os problemas vêm do uso intenso: paredes rabiscadas, portas de 

armários estouradas, avaria em pias, chuveiros e descargas, entre outros que denigrem o 

ambiente e exigem reformas constantes. 

Em se tratando de pessoal, os evadidos, opinam sobre os trabalhos da equipe de 

assistência estudantil, cujos resultados foram compilados no Gráfico 11.  

Gráfico 11 - Equipe de Assistência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Os servidores da assistência estudantil tiveram seu trabalho avaliado pelos 

pesquisados e 36,4% os considerou razoáveis, porém há o reconhecimento por parte de 

31,8% dos entrevistados de que a equipe de assistência estudantil fez um ótimo trabalho, 

mas eles que “pisaram na bola”, expressão jovial adicionada propositalmente à questão para 

tentar despertar essa consciência. Ao adicionar os 9,1% que os consideravam excelentes, os 

servidores contam com aprovação de 77,3%. Em contrapartida, 22,7% os consideram 

despreparados para o acolhimento. 

A questão seguinte, de resposta aberta e opcional: Você tem algum comentário a 

fazer sobre os servidores da assistência estudantil? Muitos elogios foram relatados, mas 

também muitas reclamações. Por questões éticas, foram suprimidos alguns diálogos 

pejorativos e nomes de servidores citados nas respostas, como se pode conferir na tabela 3: 
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Tabela 3 - Servidores da assistência estudantil/evadidos 

Essa tabela é resultado da compilação das respostas dos 25 participantes evadidos 

Servidores da assistência estudantil Elogios Suges. Reclam. 

XXX, carrancudo, mas gente boa às vezes; Pessoas disposta a 

ajudar o próximo; 
03 - - 

cuidam dos alunos em seu limite, mas demoram muito ou nem 

escutam os alunos; Só o pessoal que aparece de vez ou outra 

que é ruim de serviço; 

1 - 02 

Eu pediria desculpa, aprontei muito mesmo e de tudo; Pessoal 

de boa a gurizada que é peste; São pessoas incríveis; 
03 - - 

Só salvo o pessoal da cozinha, a gente era bem tratado; 02 - - 

Tem que ter mais preparação, ouvir mais os alunos; Os 

coordenadores devem ser atentos com as alunas; É muita gente 

e problemas para poucos tomar conta; 
01 02 01 

Sempre que precisei conversar XXX não estava atendendo; 

Vivia chorando, me mandaram procurar à servidora XXX, fui, 

mas ela teve que sair mais cedo; aparece de vez em quando; 

sempre que precisei a servidora não estava. 

- - 07 

Não dá para se sentir acolhido quando a servidora XXX nunca 

atende, eu precisava conversar; Não fui atendido. - - 03 

Totais apurados 

 

 

Total em porcentagem 

10 02 13 

40% 08% 52% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Considerando que a imaturidade é própria da juventude, sendo nessa fase da vida 

que mais erram, mas já possuem consciência desses erros, as respostas confirmam essa 

teoria, quando os evadidos expuseram suas dificuldades, mas também souberam elogiar 

como forma de reconhecimento aos servidores que foram seu apoio na instituição, como 

também soube apontar de forma clara e concisa os problemas que enfrentam. 

Nos apontamentos feitos pelos evadidos, ficou evidenciado que muito precisa ser 

feito quanto a formação continuada de servidores, considerando as expressões dos alunos 

como:  

A servidora XXX raramente atende alguém, apesar de eu e muitos colegas 

precisavam de atendimento; Sempre que precisei da servidora XXX ela 

dificilmente estava atendendo, mas passeata do sindicato ela não faltava. De 

maneira mais triste, outro pesquisado expressou. Vivia chorando, me mandaram 

procurar à servidora XXX, fui, mas ela teve que sair mais cedo. 

(ENTREVISTADO A, 2020). 
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Relatos como esse demonstram que a instituição ainda não criou uma maneira de 

tratar e coibir tais práticas, nem tão pouco um suporte continuado para atender aos alunos 

em situações de dificuldades. 

A relação dos internos com os professores se dão na mesma direção dos demais 

servidores dos campi, pois estes não têm obrigações no cuidado dos internos. Portanto, os 

apontamentos registrados no Gráfico 12, se referem à relação professor-aluno.  

Gráfico 12 - Equipe de Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
 

Nenhum dos entrevistados considerou a equipe de professores como despreparados, 

no geral, os números entre excelentes e razoáveis demonstram uma aceitação acima de 80% 

e satisfação geral, bem como o reconhecimento do nível de capacitação e qualidade do 

corpo docente do IFMT. 

A tabela 4 é resultado da compilação das respostas dos 25 participantes evadidos, 

sendo que 6 deles registraram duas frases entre elogios, sugestões e reclamações, desta 

feita, considerando que são distintas, o total de respostas compreende em 25, mais 6, 

totalizando 31 respostas sendo algumas agrupadas por padrão idêntico. 
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Tabela 4 - Sobre os professores/evadidos 

Sobre os professores Elogios Sugestões Reclamações 

A equipe é capacitada para passar o conhecimento;  maioria é 

excelente e transmite amor a profissão; Excelentes e didáticos 

aprendi muita coisa com eles. 

08 -  

Tem uns que deveriam aposentar, não gostam de dar aula; 

Tirando os políticos e outros dinossauros o resto é bom; 
01 01 01 

Professor acaba mais cedo para falar em política; XXX é 

louco por política só enrolação; Alguém  avisa que alunos não 

gostam de política;  perturba demais a gente, não gosto de 

política; Tem muito político, professor e professora; 

- 01 06 

Professores militantes fazem a gente ter raiva das matérias; - - 01 

Chato a situação de prof. nos pressionar contra o diretor; A 

quem reclamar a postura desses professores politiqueiros, 

Alguns têm preguiça de dar aula e fica de papinho político 

para convencer aluno a ser militante até dá horário; Muitos 

professores não dão aula, só fala bem de PT, PT; 

- - 08 

Ocupam o tempo em coisas externas tipo política e festinhas; 

A politicagem atrapalha, no mais são ótimos para ensinar; 
- - 04 

Totais de 31 respostas apurados 

 

Total em porcentagem 

09 02 20 

29,03% 06,46% 64,51% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
 

As respostas dos entrevistados denotam descontentamento com o uso do tempo da 

aula para outras finalidades. Naturalmente, os alunos gostam de debater outros temas que 

sejam de cunho político, social, informativos, eventos, fatos diversos e adversos. Contudo, 

pela quantia de respostas nas quais claramente reclamam de um mesmo tema, fica evidente 

que as propostas de debates estão repetitivas, e que não há diversidade de temas ou assuntos 

para introduzir a aula ou para motivar os alunos a envolver com os conteúdos abordados.  

Solicitados sobre: Ajude o IFMT na assistência e permanência estudantil deixe seus 

comentários sobre o que poderia melhorar nos setores de alojamento, biblioteca, refeitório, 

salas de aula, laboratórios. (Opcional). As respostas foram pontuais sobre alguns setores e 

algumas são muito parecidas, portanto foram selecionadas as 10 frases mais relevantes 

conforme disposto na tabela 5. 
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Tabela 5 - Ajude o IFMT/evadidos 

Ajude o IFMT a melhor o atendimento aos internos, nos ambientes: Internato Estudos 

Deveria melhorar os laboratórios, muita coisa sem funcionar nos 

prejudica. Bibliotecas com computadores eficientes que “ligam” e 

acessam a internet (melhorar velocidade); 
- 05 

Refeitório com uma variação de cardápio sem desperdiçar nada; Ar 

condicionado nos alojamentos é muito quente em meses sem chuva e não 

é fácil dormir; Chuveiro quente para os alojamentos, na serra faz frio 

todo dia ao amanhecer; 

04 - 

E atividades no final de semana para os internos. Tem nada pra fazer 

além de estudar, mas isso a gente já faz a semana toda; Cinema pra nós 

toda sexta e sábado à noite; 
03 - 

Deveria ter monitores nos setores que ficam longe. Muita coisa acontece 

entre uma aula e outra, ainda mais quando falta um professor e tem aula 

vaga; 
- 03 

Se tirar a política da sala de aula melhora o IF em 90%, sem dúvida; 

Salas de aula com cadeiras confortáveis e ar condicionado que funciona 

sem fazer barulho; 
- 06 

A escola poderia ter um auxílio financeiro melhor para os internos; 

Dinheiro é à base de tudo para o interno e sem dinheiro o pensamento de 

desistir é rotina; 
03 - 

Fiscalização maior sobre as visitas técnicas, maioria delas são passeios e 

não aulas. - 01 

Totais apurados 

 

Total em porcentagem 

10 15 

40% 60% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Os evadidos fizeram apontamentos de melhorias em relação ao internato, ambiente 

e situações de estudos, alguns possíveis de mudanças em curto prazo.  A frase de um aluno 

evadido resume suas necessidades:  

Desisti por situação financeira e minha condição sexual que a família não aceitou. 

Acho que a escola poderia ter um auxílio financeiro melhor para os internos, a 

maioria tem família muito pobre como a minha e todos os problemas ficam 

maiores sem dinheiro. (ENTREVISTADO B, 2020). 

Aos evadidos foi questionado se recomendariam o IFMT para estudar, uma vez que 

sua experiência, embora breve, possa ter causado alguma impressão que permita indicá-lo a 

alguém. As respostas estão expressas no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Recomendação/Evadido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
 

A maioria dos evadidos recomendaria o IFMT, como uma boa escola para estudar. 

O alto índice de respostas favoráveis a instituição, 86,4% sim, coaduna com o nível dos que 

se dizem arrependidos, o que leva a crer que se passassem por essa experiência novamente, 

lutariam para permanecer e concluir os estudos. 

6.2.2 Respostas Questionário de Egressos  

Egressos são os estudantes internos que concluíram o curso técnico integrado ao 

nível médio no IFMT. Aos egressos internos foram apresentadas as mesmas questões 

dirigidas aos evadidos internos, com o objetivo de identificar as possíveis causas da evasão 

escolar entre os internos do IFMT.  

Houve uma maior participação dos egressos do campus Cáceres em relação a São 

Vicente, mas como já citado anteriormente não é um problema para a coleta de dados 

devido à paridade educacional dos campi pesquisados. 

Gráfico 14 - Origem/Egresso 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Novamente, a escola pública lidera o percentual de discentes atendidos no regime de 

internato e, provavelmente, este fato se deve aos editais com cotas de acesso, a assistência 

estudantil e dos critérios nele estabelecidos que visam o acesso dos que mais precisam. 

O Gráfico 15 apresenta uma compilação dos dados referentes ao curso técnico 

escolhido para formação integrada ao nível médio.  

Gráfico 15 - Curso /Egresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Diferente das respostas dos evadidos, em que o maior número de respondentes é do 

curso técnico em informática, entre os egressos os cursos técnicos em agropecuária e 

zootecnia lideram os percentuais de participantes da pesquisa. 

O Gráfico 16 faz alusão a motivação dos alunos ao escolher o curso técnico 

considerando suas opções e motivos pessoais.  

Gráfico 16 - Escolha/Egresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

O gráfico 16 demonstra que o gosto pela área do curso é determinante para o 

sucesso da maioria dos egressos, fato confirmado no gráfico 17, no qual a maioria, 80,8%, 
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não possuíram dúvidas no momento de escolher o curso e matricular-se, até por contar com 

total apoio familiar como demonstra o gráfico 18. 

Gráfico 17 - Dúvida/Egresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Muitos alunos internos, geralmente de zonas rurais, manifestam interesse em se 

formar para empreender no pequeno negócio familiar ou trabalhar no campo. No caso dos 

internos egressos, a aprovação familiar expressa é unânime, pois as famílias geralmente 

escolhem ou participam da escolha do curso, esse fator é importante para o aluno lutar pela 

permanência no curso.   

O Gráfico 18 demonstra os fatores que motivaram o aluno interno a continuar os 

estudos. 

Gráfico 18 - Fatores/Egresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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O fato de o egresso estar satisfeito e motivado por familiares e amigos com o curso 

escolhido como demonstrado no gráfico 18 pode ser considerado também o fator motivador 

para continuidade dos estudos em nível superior como demonstra os dados do gráfico 19. 

Gráfico 19 -  Sequência/Egresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 As respostas confirmam que a maioria ingressa no curso superior e segue seus 

estudos. Entretanto, de acordo com SRE1 a necessidade imediata pessoal ou familiar, ou 

pelo deslumbramento da oportunidade de ganhar dinheiro, são situações que levam alguns 

egressos a optar pelo trabalho logo que conclui o curso técnico.  

O resultado expressado no Gráfico 20 remete a provocação aos egressos a recordar 

sua trajetória no curso. 

Gráfico 20 - Desistência/Egresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A maioria, 51%, respondeu que não pensou em desistir, contudo, 47% dos 

entrevistados em algum momento pensaram em desistir. Isso é relevante, na medida em que 

para as dúvidas e dificuldades, deve haver um trabalho institucional de suporte a esses 

alunos e seus dilemas, e neste caso, somente 15% procurou a coordenação de curso. 
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Entre as dificuldades que os alunos enfrentam a questão dos apelidos, geralmente 

pejorativos, logo na chegada, é motivo de desânimo, descrença na escola como instituição 

séria, entre outros. Para saber se esse fator dificultou sua vida de estudante, foi perguntado 

aos egressos: Por parte dos colegas você recebeu algum apelido? Se sim, qual? Cujas 

respostas contabilizadas no Gráfico 21. 

Gráfico 21 - Apelido/Egresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 Os egressos se mostraram pouco incomodados com apelidos, 96,2%. Conforme 

enunciado no questionário dos evadidos, relacionamos alguns dos apelidos citados, uma 

vez que a maioria não se considerou incomodada com os nomes de Taquara, Pumba, 

Mirradinha, Falta de Foco, Mônica, Lobisomem, Suzy, entre outros. Apenas um egresso se 

sentiu incomodado com o apelido. 

Em uma questão aberta e opcional que questionava o que eles pensavam sobre seus 

colegas que desistiram do curso foram obtidas 27 respostas, apresentadas na Tabela 6: 
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Tabela 6 - Sentimento em relação aos colegas/egressos 

Sentimento em relação aos colegas Positivo Negativo 

Perderam oportunidades; Perdeu grande oportunidade de 

conhecimento aliado à prática; Perderam uma das maiores 

oportunidades da vida; 
- 07 

Falta de apoio psicológico na escola; Desistiram por problemas 

pessoais, faltou atendimento psicológico; 
- 05 

Desinteressados, desmotivados; Penso que são desinteressados; - 04 

Cada um tem seus objetivos e fraquezas; - 02 

Não deram aos pais o orgulho da formatura; Mimados não 

conseguem se adaptar ao ambiente de internato; Acredito que faltou 

persistência e identificação com o curso; Problemas familiares, 

mimados; 
- 06 

Não estavam preparados ao nível de ensino técnico; Faltou foco e 

determinação; 
- 03 

Totais apurados 

 

Total em porcentagem 

0 27 

0% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
A maturidade conquistada ao longo do curso como aluno interno no IFMT, lhes 

permite fazer essa análise e opinar com a propriedade de quem vivenciou essa realidade, 

portanto, as respostas podem ser consideradas pontos confiáveis como norte à reflexão das 

condições de estadia dos internos e suas necessidades de apoio na resolução de conflitos 

sejam de ordem pessoal, familiar ou institucional (vivência, saúde e segurança no 

internato). 

Para saber o que realmente os motivaram a continuar e concluir o curso, foram 

solicitados a responder se ficaram satisfeitos com o curso. Os resultados constam no 

Gráfico 22:  

Gráfico 22 - Satisfação/Egresso

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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 Supõe-se que o grau de satisfação com o curso se relaciona com a participação do 

estudante desde a escolha do curso até o apoio familiar e institucional para vencer os 

desafios ao longo do ensino médio técnico como interno.  

Na mesma direção, buscando identificar quais são os desafios que os alunos internos 

enfrentam, foram questionados sobre os aspectos que geravam insatisfação. O resultado 

está compilado no Gráfico 23. 

Gráfico 23 - Insatisfação/Egresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A maioria dos egressos considerou que a infraestrutura de ensino é deficiente. Como 

aluno de curso técnico, esperam boas práticas, é muito provável que essa estrutura a que se 

referem seja para aulas de laboratórios, setor de produção e campo, já que na sala as 

dinâmicas das aulas relacionam mais com a ação docente e uso de recursos didáticos. E, 

quanto a isso, de modo geral, não criticaram.  

Em compensação consideraram as estruturas de apoio como alojamentos e 

refeitórios em sua maioria satisfatória e excelente, de acordo com os gráficos 24 e 25.   

Do mesmo modo, da análise dos gráficos dos evadidos, nas respostas dos egressos, 

referentes às condições dos alojamentos e refeitórios, foi realizada de maneira conjunta, 

considerando que ambos, inserem como ambientes de repouso, convivência e atendimento 

aos estudantes em necessidades básicas alimentar e manutenção da saúde e bem-estar.  

 

 

 



79 
 

Gráfico 24 - Alojamento/Egresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Gráfico 25 - Refeitório /Egresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Os egressos consideraram em 96,1% excelentes e satisfatórios os alojamentos e 

refeitórios, esse é um dado importante para a instituição que deseja alcançar excelência em 

seus setores. Esse resultado aponta que pelo menos nos ambientes de convivência e 

alimentação os alunos tiveram o mínimo de conforto e segurança alimentar durante seu 

tempo de internato.  

Entre os serviços de apoio aos estudantes, profissionais dão atenção à saúde e bem-

estar dos alunos, em especial aos internos por se encontrarem longe de seus pais. Sobre esse 

trabalho a opinião dos alunos é apresentada no Gráfico 26: 
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Gráfico 26 - Equipe Assistência/Egressos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Para a maioria dos egressos a equipe de servidores da assistência estudantil foi 

excelente. Em outra questão fizeram elogios, mas não deixaram de criticar e assim se 

expressaram quando perguntados: Você tem algum comentário a fazer sobre os servidores 

da assistência estudantil? Elogios, sugestões ou reclamações? (Opcional). Seus 

apontamentos estão organizados na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Servidores da assistência estudantil/egressos 

Essa tabela é resultado da compilação das respostas dos 27 participantes egressos 

Servidores da assistência estudantil Elogios Reclamações Sugestões 

Coordenador, não tinha boa relação com alunos; O povo 

também não era fácil, aprontava de tudo; 
01 01 - 

Alguns funcionários eram grossos e mal educados; 

Alguns são mal educados e grosseiros na lata mesmo; 

Fui perseguido demais por eles; 

- 05 - 

XXX raramente comparece e quando vem não atende; 

Nunca tive assistência psicológica; 
- 03 - 

Fazem o que podem para adquirirmos melhor 

aprendizado; Todos ótimos, sempre que precisei de 

assistência; Em sua maioria são bons e dedicados; Foram 

fundamentais para minha conclusão do curso técnico; 

09 - 01 

Acompanhar de perto os estudantes e suas necessidades; 

Alunos precisam de ajuda financeira para se manter; 
- - 03 

Continuem sendo essa grande família como sempre 

foram; Povo do refeitório é 10; Tive uma relação muito 

saudável com todos; 

03 - - 

Professor Olegário Baldo (In memorian) marcou minha 

vida; 
01 - - 

Totais apurados 

 

Total em porcentagem 

14 09 04 

 

51,9% 33,3% 14,8% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A maioria faz elogios aos profissionais e serviços da coordenação de alunos e 

assistência estudantil. As reclamações têm relação direta com a qualidade dos servidores e 

serviços prestados ou deixados de prestar. Os egressos apontam ausências nos setores, 

contudo não é possível determinar as causas das ausências sentidas por eles, que podem 

variar como, por exemplo, no desencontro de horários, licenças médicas ou férias dos 

servidores.  

No mesmo sentido foi solicitado aos egressos opinarem sobre seus professores, 

conforme consta no Gráfico 27. 
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Gráfico 27 - Equipe de professores/Egresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Os egressos consideram os professores excelentes em 80,8%, o que reflete a 

capacidade de desenvolver um processo pedagógico no qual os estudantes percebem as 

competências dos professores, e certamente tiveram os benefícios da aprendizagem. Como 

em todo processo dinâmico que envolve diversos aspectos, 19,2% apontaram despreparo, 

falta de paciência, entre outros que carecem serem atacados com formação continuada de 

professores.  

Esses fatores são detalhados pelos egressos a partir da questão: Você tem algum 

comentário a fazer sobre os professores? Elogios, sugestões ou reclamações? (Opcional), e 

compilados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Sobre os professores/egressos 

Essa tabela é resultado da compilação das respostas dos 25 participantes evadidos 

Sobre os professores Elogios Reclamações Sugestões 

Excepcionais, mediante a falta de recursos; Alguns tiram 

dinheiro do próprio bolso para manter projetos; 
02 - - 

Ótimos, aprendi muito com todos eles; parabenizar a maioria 

dos professores; São excelentes profissionais e fazem um ótimo 

trabalho; Todos muito bons; tive professores maravilhosos e 

competentes; sou muito grato a todos; Todos foram muito bons 

professores; excelentes profissionais; Com certeza o quadro de 

professores era excelente; muito bons. Só tenho a agradecer; 

Maioria preparados e empenhados no aprendizado dos alunos; 

17 - - 

Falta relacionar a teoria com a prática; Só elogios a todos, 

menos XXX; 
01  01 

Alguns são muito acomodados por serem concursados; - 01 - 

Se der aula sem politicagem melhora muito; Doentes pelo PT, 

só fala em política, depois só seminário; Professor que perde 

uma aula inteira discutindo política; A política do PT durante as 

aulas atrapalha muito. 

- 04 01 

Totais apurados 

Total em porcentagem 

20 05 01 

74,1% 18,5% 7,4% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Os dados demonstram comentários, considerando, a qualificação e o empenho dos 

professores, e a afetividade com os alunos. Criticaram aqueles que não estão atentos a 

mudanças para uma metodologia mais dinâmica. Mostraram-se cansados sobre debates de 

temas políticos na sala de aula, com indícios da necessidade de rever de que forma esses 

assuntos estão colocados para os alunos para não tomar a aula ou se tornar repetitivo.  

A penúltima questão foi relacionada com a intenção de captar a experiência vivida 

pelos egressos e contar com a ajuda deles para propor ações à instituição com a questão: 

"Ajude o IFMT na assistência e permanência estudantil, deixe seus comentários sobre o que 

poderia melhorar nos setores de alojamento, biblioteca, refeitório, salas de aula, laboratório. 

Queremos a sua opinião. (Opcional)." Os resultados obtidos, estão na Tabela 9.  
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Tabela 9 - Ajude o IFMT/egressos 

Essa tabela é resultado da compilação das respostas dos 27 participantes egressos 

Ajude o IFMT a melhorar na assistência estudantil Bom Melhorar 

Maior diversidade de alimentação, incluindo apoio dos futuros 

técnicos agrícolas que são os alunos na produção do seu próprio 

alimento; 

02 03 

Instalar ar condicionado nos quartos para melhor qualidade no sono 

e consequentemente melhor rendimento na sala de aula. Em tempos 

de calor o quarto vira um forno; 
01 05 

A sala de TV é escura, quente e desconfortável; - 03 

O horário e a quantidade de refeições poderiam melhorar. Jantar às 

17 horas é terrível; A fila no refeitório em alguns dias passa de 20 

minutos, é cansativo demais; 
- 04 

Adquirir produtos para o dentista atender os alunos. Laboratórios 

sempre falta alguma coisa ou tem itens sem funcionar e isso 

prejudica; 
01 02 

Passeios final de semana seria bom. Morar e estudar no mesmo 

lugar é cansativo, com o tempo dá impressão que falta viver. 01 03 

Verificar com frequência depredação de patrimônio público por 

parte dos alunos de alojamento. - 02 

Totais apurados 

 

Total em porcentagem 

05 22 

18,5% 81,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Como alguns egressos formaram há mais de 2 ou 3 anos, de acordo com PDG1, 

algumas situações problemas apontadas por eles já foram alteradas, como a aquisição de 

frutas e verduras dos produtores e agricultura regional, o horário de janta desde 2019 

passou a ser entre as 18h e às 19h. Os alojamentos e refeitórios dos campi passaram por 

reformas, DG2 relata que no campus São Vicente já funciona com sistema registro por 

catraca eletrônica para dar agilidade à entrada.  

No mesmo modo dos evadidos, 100% dos egressos recomendariam totalmente o 

IFMT como uma boa escola para cursar o ensino médio integrado à educação profissional, 

isso demonstra que apesar dos percalços, no geral, há o entendimento que lutando para 

permanecer obterão um ensino de qualidade.  
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6.2.3 Comparativo Evadido/Egresso  

Nessa seção foi realizado o comparativo de algumas questões pertinentes aos dois 

grupos: evadidos e egressos. A primeira questão analisada refere-se ao curso que o evadido 

abandonou e que o egresso concluiu, como demonstrado no quadro 2. 

Quadro 2 - Comparativo de cursos 

Evadidos Egressos 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

O curso técnico em informática é o que apresenta o maior percentual de alunos 

evadidos. Enquanto que os cursos técnicos em agropecuária e zootecnia têm os maiores 

números de egressos, talvez devido os campi de Cáceres e São Vicente serem 

tradicionalmente escolas agrícolas em conformidade com a vocação econômica das regiões 

leste e oeste de Mato Grosso e os alunos que escolhem esses cursos, na sua maioria, já têm 

iniciativas no campo, são de zonas rurais, filhos de agricultores, possuindo visão do 

trabalho ou então pretendem empreender na propriedade da família. 

Quando questionados sobre os motivos da escolha do curso, nota-se entre os 

evadidos que a influência (51%) dos pais e professores, provavelmente do ensino 

fundamental, além da influência das amizades é um dos fatores preponderantes para uma 

futura desistência, uma vez que o discente não escolheu o curso por vontade própria e sim 

para agradar alguém próximo. Estes dados são apresentados no quadro 3. 
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Quadro 3 - Comparativo motivos da escolha do curso 

Evadido  

 

Egresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Ainda sobre os evadidos, um fator a ser considerado é que 27,5% gostavam do 

curso, 15% escolheram pelas oportunidades de trabalho e, mesmo assim, desistiram. A 

mesma pergunta aplicada ao egresso teve um percentual bem diferente na questão da 

influência na hora de escolher o curso, e apenas 15,5% dos pesquisados disseram ter 

seguido a orientação dos pais, professores ou amigos. 

Talvez os egressos obtenham mais sucesso na conclusão do curso (40,5%) por ter 

escolhido o curso com menor interferência, por gostar da área de atuação, ter visão do que 

fazer como técnico, sendo que 29% escolheram pelas oportunidades do mercado de 

trabalho. 

Na intenção de afunilar um pouco mais as respostas em relação à escolha do curso, 

foi questionado de maneira direta se houve dúvida na escolha do curso e novamente as 

respostas dos dois grupos demonstraram disparidade como é possível verificar no 

comparativo do quadro 4. 
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Quadro 4 - Comparativo - Houve dúvida ao escolher o curso 

Evadido Egresso 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Quanto as dúvidas na escolha do curso, 72,7% dos evadidos, assumiram que sim, 

isso porque geralmente esses alunos escolhem com interferência dos pais e amigos. Esse 

fato pode justificar a falta de motivação para lutar e permanecer, reforçando seus desejos de 

abandonar o curso.  

Entre os egressos, 80,8 % não tiveram dúvidas, provavelmente participaram da 

escolha do curso e assumiram melhor estar e permanecer até a conclusão. Esse dado é 

importante para a escola orientar os pais a auxiliar os filhos com informações sobre as 

profissões e a respeitar a escolha dos filhos, pois está intrínseca nela o sonho e o desejo do 

que eles querem fazer ao longo da vida adulta.  

A questão seguinte teve formulação similar para cada grupo e aborda os motivos 

que levaram egressos a concluir e evadidos a desistir. Diversos motivos foram colocados à 

disposição dos respondentes, que tiveram a opção de marcar múltiplas escolhas de acordo 

com a situação de cada um. Os três motivos com maior percentual podem ser verificados no 

quadro 5. 

 

Quadro 5 - Comparativo dos motivos desistência/concluir 

Evadido Egresso 

Motivos para desistir Motivos para concluir 

Insatisfação com a escolha do curso  (48,2%) Satisfação com a escolha do curso  (46,7%) 

Dificuldades financeiras  (34,5%) Professores preparados  (33%) 

Trotes  (17,3%) Apoio de familiares e amigos  (20,3%) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Enquanto os evadidos alegam que o maior motivo da evasão é a insatisfação com o 

curso escolhido, as dificuldades financeiras e trotes, os egressos, no sentido contrário têm 

como fator motivador a concluir os estudos a satisfação do curso, professores preparados e 

apoio de familiares e amigos. Nota-se que as diferenças de motivos são distintas aos dois 

grupos, pela forma como finalizaram: evadidos/desistentes e egressos/sucesso na formação. 

Contudo, nas respostas anteriores ficou claro que a participação ou a decisão do aluno na 

escolha do curso favorece seu envolvimento e a motivação para permanecer até a 

conclusão.  

Uma diferença que merece atenção foi constatada ao comparar os dados da questão 

que trata da continuidade dos estudos após se desligar do IFMT como demonstrado no 

quadro 6. 

 

Quadro 6 - Comparativo continuidade nos estudos 

Evadido  

 

Egresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 



89 
 

Entre os evadidos os dados demonstram que 86,4% não continuaram a estudar após 

abandonar o curso técnico, fato que reforça a necessidade de ações mais efetivas no 

combate à evasão escolar. Apenas 13,6% continuaram os estudos ao se desligar do IFMT.  

Entre os egressos apenas 23,1% deixou de estudar depois de concluir o curso 

técnico e não ingressaram nos cursos superiores. Provavelmente, alguns por terem sido 

inseridos no mercado de trabalho, uma vez que a formação técnica adquirida facilita a 

colocação. Entre os 76,9% que continuaram a estudar, são profissionais com boas 

oportunidades, empresários, mestres e doutores em suas áreas, segundo relatos dos próprios 

egressos em conversas informais que ocorreram nos encontros anuais de egressos 

promovidos pelo IFMT. 

Considerado por muitos gestores e servidores da assistência estudantil nos campi 

agrícolas como um dos problemas a ser enfrentado nas ações de mitigação da evasão 

escolar, a prática cultural de colocar apelidos mereceu atenção nas questões 11 e 12. Para 

os dois grupos de pesquisados a primeira perguntou se recebeu por parte dos colegas algum 

apelido, se sim, qual? 100% dos pesquisados nos dois grupos responderam sim e citaram os 

mais variados apelidos, alguns impróprios para serem explicitados. 

Ainda sobre os apelidos a questão seguinte perguntou se o apelido o incomodava e 

as respostas foram bem distintas como podemos conferir no quadro 7. 

Quadro 7 - Comparativo se os apelidos incomodavam 

Evadido Egresso 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Com este resultado, constata-se que os egressos em 96,3% dos casos não se 

importavam com os apelidos. O mesmo não se pode dizer do evadido (75%) que parece ter 

levado a situação para o lado pessoal, se sentiram incomodados e, provavelmente, somando 

essa situação a outras já citadas, fomenta a vontade de evadir-se.  Isso já era esperado, uma 
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vez que não são apelidos familiares, e constituem como um processo perverso de estigma 

que precisa ser batizado com um apelido ao passar a fazer parte do alojamento.  

Os apelidos citados pelos sujeitos da pesquisa, não serão dispostos no texto, 

opcionalmente, devido em sua maioria conter expressões pejorativas, geralmente 

associadas a órgãos genitais, inclusive de animais, vermes, ações sexualizadas, entre outros 

dispensáveis. Alguns são variados e relacionados a pessoas famosas como Batoré, Xuxa e 

Clodovil, outros associados ao próprio estudo como: Ameba, Protozoário e Bactéria, o que 

não diminui a rejeição por parte dos discentes apelidados, e pode ter influência direta na 

evasão escolar. 

O problema ocasionado pelos apelidos geralmente pejorativos, de modo geral, é um 

ponto de dificuldade na adaptação dos alunos internos. A perda da identidade gera 

desconforto, já que os colegas veteranos além de colocar os apelidos, informam aos outros 

e passam a se tratarem apenas pelos apelidos, a ponto de alguns colegas não reconhecerem 

uns aos outros quando chamados pelo nome.  

A questão seguinte, de respostas abertas, trata da impressão que um grupo tem sobre 

o outro e para captar essa situação foram perguntados aos evadidos o que pensam sobre os 

egressos e vice e versa. No quadro 8 podemos conferir as dez palavras/frases mais citadas 

pelos dois grupos. 

Quadro 8 - Comparativo de impressão sobre outro grupo 

Evadido Egresso 

Serão grandes profissionais                  (55%) Perderam oportunidades                        (58%) 

São pessoas determinadas                    (18%) Falta de apoio psicológico                     (21%) 

Guerreiros                                              (9%) Problemas financeiros                             (6%) 

Eu os admiro                                          (6%) Falta de objetivos                                 (3,5%) 

Tiveram mais apoio que eu                   (4%) Problemas familiares                               (3%) 

São sobreviventes                                 (3%) Desmotivados                                       (2,5%) 

Pessoas maravilhosas                            (3%) Problemas com a sexualidade                 (2%) 

CDF’s                                                    (1%) Mimados e desinteressados                     (2%) 

Uma família                                          (1%) Arrependeram                                         (2%) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Percebe-se, por parte dos evadidos, um sentimento de admiração e carinho pelos 

colegas que permaneceram na instituição e concluíram o curso. Por parte dos egressos o 

sentimento que predomina é de que os colegas evadidos perderam oportunidades e 
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reconhecem que o apoio psicológico poderia tê-los ajudado a permanecer, assim com o 

apoio financeiro, terceiro motivo mais citado. 

Sugerida nas entrevistas realizadas com os gestores, a questão 14, de resposta 

aberta, não teve comparativo por se tratar de questão específica aos evadidos e aborda a 

pergunta se valeu a pena desistir e se arrependeu? Conforme a Tabela 2 e suas discussões. 

As questões 15 e 16 referem-se aos alojamentos e refeitórios, na quais os resultados 

foram expressos nos Gráficos 9 e 10 dos evadidos, 25 e 26 dos egressos. Nesse sentido, 

foram analisados juntos considerando tratar de ambientes de convivência e espaços de 

liberdade dos internos. A maioria dos dois grupos de entrevistados consideram as condições 

excelentes e satisfatórias. 

Questionados a respeito da equipe de servidores da assistência estudantil na questão 

17, nota-se certas diferenças nos percentuais de respostas quando comparados como está 

demonstrado no quadro 9.  

Quadro 9 - Comparativo servidores da assistência estudantil 

Evadido 

 

Egresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Enquanto os egressos consideram excelentes (47%) os servidores da assistência 

estudantil, apenas 9,1% dos evadidos tem essa percepção. Muitos responderam que eles são 

razoáveis numa diferença de apenas 8,4% entre um grupo e outro. Alguns alunos 

reconheceram o trabalho da equipe, sendo o maior percentual de reconhecimento (31,8%), 

justamente por parte dos evadidos. 

Muitos evadidos (18,2%) não se sentiram acolhidos pela equipe de assistência 

estudantil e alguns até os consideram despreparados (3%) para lidar com alunos. 

Relacionada ao assunto anterior, na questão dezoito foi perguntado aos 

entrevistados se eles tinham algum comentário a fazer sobre os servidores da assistência 

estudantil? Elogios, sugestões ou reclamações? (Opcional). Com a intenção de obter as 

respostas mais autênticas possíveis, foram colhidas de maneira aberta. Utilizando-se da 

técnica de análise de conteúdo, o quadro 10 demonstra um comparativo das palavras mais 

citadas pelos dois grupos. 

Quadro 10 - Elogios, sugestões ou reclamações, servidores assistência estudantil. 

Evadido Egresso 

Elogios: Elogios: 

Pessoas disposta a ajudar o próximo Todos ótimos, resta saudades. 

XXX carrancudo, mas gente boa. Saudades até hoje, queria morar lá. 

Eu pediria desculpa, aprontei muito mesmo. Enfermeiro XXX pessoa maravilhosa 

Só pessoas maravilhosas, eu era o capeta. Em sua maioria são bons e dedicados 

São pessoas incríveis! Todos ótimos, sempre que precisei. 

Pessoal de boa a gurizada que é peste. Povo do refeitório é 10 

Sugestões: Sugestões: 

Se não colocar moral a gurizada engole Acompanhar mais de perto o dia a dia 

Muitos problemas para poucos tomar conta Continuem sendo essa grande família 

Devem ficar mais atentos com as alunas Fazem o que podem para nosso aprendizado 

Ter mais preparação, ouvir mais os alunos. Continuem tratando como filhos 

Reclamações Reclamações 

A psicóloga não atende A psicóloga demora atender 

A assistente social não resolve nada Longe da família 

O dentista, quando atende não faz nada Falta de recurso 

Sofri muita perseguição do pé-quebrado Assistente social demora atender 

Nada justifica a pressão recebida  Não foi Muito Bom 

XXX Carrancudo Fui vítima de perseguição 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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A opinião dos alunos evadidos e egressos é de suma importância para os 

profissionais da assistência estudantil refletirem suas atribuições, condições de trabalho e 

suas práticas. Alguns apontamentos não são justificáveis de ter ocorrido como a questão de 

perseguição, outros podem melhorar como agilidade nos atendimentos. Mas outros são 

decorrentes de situações institucionais que os alunos não se atentam. A exemplo, a falta de 

materiais odontológicos dificulta o atendimento e as licitações e compras não ocorrem de 

forma rápida, sendo um processo com várias etapas e prazos. É passiva de melhorias, e 

muitas já foram corrigidas de acordo com PDG1.  

Sobre a equipe de professores, os dois grupos mais uma vez tiveram respostas 

distintas enquanto os evadidos em sua maioria consideram que os discentes são razoáveis, 

os egressos em sua maioria os consideram excelentes, como podemos conferir no quadro 

11. 

Quadro 11 - Comparativo professores 

Evadido 

 

Egresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 



94 
 

Naturalmente entre os egressos, os professores foram bastante elogiados e 

considerados excelentes por 81,5% dos entrevistados. O corpo docente é formado por 

profissionais pós-graduados com uma quantia razoável de doutores, sendo o Campus 

Cáceres com maior número de professores doutores no IFMT.  

Os evadidos apontaram os professores como 59,1% razoáveis e 22,7% como 

excelentes. Esses dados são fundamentais para um estudo mais específico sobre ações de 

acolhimento na sala de aula e diagnóstico das dificuldades dos ingressantes quanto aos 

conteúdos e demais atividades pedagógicas. 

Nos dois grupos os entrevistados assumiram que “pisaram na bola” e nenhum deles 

apontaram despreparo dos professores.  

Ainda relativo aos professores, na questão 20 foi questionado aos entrevistados se 

eles tinham algum comentário a fazer sobre os servidores discentes. Elogios, sugestões ou 

reclamações (Opcional). Com a intenção de obter as respostas mais sinceras possíveis, 

foram colhidas de maneira aberta. Utilizando-se da técnica de análise de conteúdo, o 

quadro 12 demonstra um comparativo das palavras mais citadas pelos dois grupos. 

Quadro 12 - Elogios, sugestões ou reclamações de professores. 

Evadido Egresso 

Elogios: Elogios: 

Equipe totalmente capacitada Excelentes profissionais 

A maioria são excelentes Nosso quadro de professores era excelente 

Tem uns que quer a gente aprendendo Muito bons só tenho a agradecer 

Grande maioria excelente Excepcionais, mediante a falta de recursos 

Bastante didáticos aprendi muito com eles Ótimos, aprendi muito com todos eles 

Maravilhosos em geral Parabenizar a maioria dos professores 

Sugestões: Sugestões: 

Faz mais aula prática Alguns são muito acomodados 

A politicagem atrapalha muito Falta relacionar a teoria com a prática. 

Avisa eles, alunos não gostam de política, Ajuda quem não quer mesmo estudar 

Mereciam um prêmio de tão bons que são Aulas atualizadas 

Reclamações Reclamações 

Professor de história é louco por política Professor perde a aula discutindo política 

Da idade da pedra para dar aula Fazer planejamento das aulas 

Mais pesa são os professores militantes Estavam ali só para ganhar seu salário 

Dá aula nesse século como século passado Passa tempo com política e passa trabalho 

Professores não dão aula, só fala de PT,PT... Acomodados por serem concursados 

Muitos não têm paciência para ensinar _______________________________ 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Evadidos e egressos elogiam professores como reconhecimento de suas 

competências e habilidades nas ações pedagógicas, relatam traços de afetividade e empenho 

para desenvolver as atividades. Parabenizam, mas também criticam aqueles cujas aulas não 

corresponderam às expectativas dos estudantes quanto aos conteúdos, atividades 

pedagógicas, entre outras ações de ensino-aprendizagem.     

Nas reclamações predominou a situação da política na sala de aula (Tabelas: 

4/Evadidos, 8/Egressos) como um tema que precisa ser repensado na sua forma, tempo e 

espaço de abordagem. Sem dúvida a formação sociopolítica é importante para o exercício 

da cidadania, contudo, o trato na sala de aula não deve sobrepor ao projeto pedagógico do 

curso técnico integrado ao nível médio, essencialmente aos conteúdos propostos.  

Para finalizar as comparações aos pesquisados foi questionado se recomendariam o 

IFMT a outras pessoas? Entre os grupos de evadidos e egressos houve uma pequena 

divergência, 100% dos egressos recomendariam o IFMT como uma boa escola para seus 

parentes e colegas estudarem, enquanto 86,4% do evadidos também recomendam.  

Para os egressos que tiveram três anos de convivência na instituição, houve tempo 

para se adaptar, amadurecer e se envolver com os estudos no âmbito da vida no internato, 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Participaram de visitas técnicas, dos jogos 

estudantis, dos editais de auxílios à assistência estudantil, fizeram amigos e se 

reconheceram aprendendo.  

Portanto, é compreensível que 13,6% dos evadidos, não recomendar a instituição na 

qual não se adaptaram e não tiveram tempo de vivenciar experiências interessantes, 

produtivas e frutíferas que lhes garantisse superar suas dificuldades e ter uma estadia mais 

segura e confortável.  
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Em seu artigo A Escola em Tempo Integral: Desafios e Possibilidades, Castro e 

Lopes (2011) relatam que: 

Há poucas experiências educacionais e pesquisas sobre as escolas públicas em 

tempo integral no nosso país. Não há nenhum modelo ideal a ser adotado, mas 

referências, algumas boas e outras ruins, que poderão balizar a construção de uma 

escola de educação em tempo integral que atenda aos anseios da população 

(CASTRO E LOPES, 2011, p.279). 

Nesse sentido o pesquisador concorda com os autores, pois constatou essa 

dificuldade em selecionar pesquisas desse modelo educacional especifico. Também 

concorda quanto ainda não haver um modelo ideal a ser adotado. 

No artigo de Figueiredo e Salles (2017), intitulado Educação Profissional e Evasão 

Escolar em Contexto: Motivos e Reflexões, os autores relatam que: 

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 (FIGUEIREDO e SALLES, 2017, p.30) 

De acordo com os dados coletados, o pesquisador concorda parcialmente com os 

autores. Discorda quando relatam apenas os prejuízos financeiros e não fazem referencias a 

outros problemas como os emocionais e familiares. Concorda quando relatam em 

questionar o tipo de formação que vem sendo oferecida nas escolas, especialmente as do 

ensino básico. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A evasão escolar é um fenômeno histórico que corrompe a educação brasileira na 

medida em que a realidade muitas vezes não corresponde ao que foi planejado, nem as 

perspectivas de formação dos sistemas públicos e privados regidos sob a mesma legislação 

e investimento social no Brasil.  

Desse modo, entendida que a evasão escolar é um problema que persiste e precisa 

ser estudado e atacado visando à redução do fracasso escolar.  Nesse âmbito, a pesquisa 

científica tem evidenciado problemas de toda ordem e natureza, cujos resultados, auxiliam 

aos governantes e educadores a compreender as vinculações sócio-histórico-culturais do 

abandono escolar. Muitas ações derivam de reflexão desses resultados para replanejamento 

das ações pedagógicas. Contudo, esse trabalho não tem surtido o efeito esperado. 

Entretanto, essa pesquisa destacou um grupo que ainda não havia sido pesquisado 

separadamente do conjunto geral da evasão escolar. 

Ao ter como sujeito os alunos evadidos e egressos que foram residentes em 

alojamentos no IFMT, a pesquisa abre novas perspectivas para compreender a evasão 

escolar no Ensino Médio Técnico Integrado à Educação Profissional, numa instituição 

federal de educação, que oferta condições de moradia para filhos de trabalhadores que 

residem em localidades distantes das escolas. 

Considerando suas necessidades de moradia para continuidade dos estudos ou para 

cursar o ensino médio profissionalizante, estima-se que os alunos se sujeitaram a lutar para 

permanecer na escola apesar dos problemas. Nesse sentido, a pesquisa evidenciou pontos 

importantes para refletir o papel da escola e a relação entre a assistência estudantil e os 

sujeitos que dela dependem. Pois não basta a oferta, é preciso caminhar junto com os 

alunos. 

A pesquisa evidenciou que a gestão escolar se mostrou preocupada com os 

estudantes e atenta em criar estratégias para favorecer a permanência dos alunos na escola. 

Contudo, o diálogo com a sociedade pouco foi citado, enquanto muitos dos problemas 

apontados têm raízes fora da escola, mais precisamente na família, na condição 

socioeconômica ou baixa motivação por dificuldade de acompanhar o curso. Tais motivos 

tornam os alunos vulneráveis a outros problemas, que podem e devem ser vencidos juntos 

se as equipes multidisciplinares se dispuserem a conhecer a realidade de fora da escola, do 

contexto de vida e do trabalho das famílias. 

A influência dos pais na tomada de decisão sobre a escolha do curso apontada por 
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59,1% dos evadidos, contra 19,1% dos egressos, mostra que nessa faixa etária o aluno não 

se submete mais a pressão dos pais em longo prazo. Os jovens sentem que precisam ter 

autonomia sobre sua formação, e isso os fortalecem a lutar pelos seus ideais. 

Egressos e evadidos teceram elogios e críticas aos setores e profissionais da 

educação, algumas queixas e poucas recomendações. Entre as reclamações mais citadas se 

percebe que temas políticos trazidos para sala de aula pelos docentes causam verdadeira 

repulsa aos dois grupos pesquisados, seja a política institucional com a realização de pleitos 

internos para eleição de diretor geral do campus e Reitoria ou mesmo a política nacional 

que vive um momento de discussões polarizadas.  

Na sequência dos problemas mais intensos, a pesquisa revela que além da política 

em sala de aula os problemas mais citados pelos respondentes foram às dificuldades de 

adaptação, financeiras, emocionais e o trote.  

A escola, a educação e o crescimento intelectual é o sonho de toda família e da 

maioria dos jovens, todos a buscam com objetivos plausíveis e desejo de conquistar o 

mundo. Porém, são jovens com pouca maturidade, que passam a viver longe da família e 

que trazem consigo os problemas vivenciados até seu ingresso. Conhecer sob que 

realidades esses jovens estudaram antes de chegar ao internato se torna uma necessidade. 

Por ser um espaço de liberdades, na escola tendem a sentir vontade para expressar suas 

angústias, medos e revoltas ou mesmo vícios. 

Percebe-se entre os grupos entrevistados que gestores e alunos apresentaram visões 

distintas. Os gestores apesar de ações administrativas e pedagógicas mantém foco na 

estrutura física da instituição para melhorar o acolhimento, fato que não deixa de ter sua 

importância no atendimento geral ao estudante. Enquanto que para os grupos de alunos 

evadidos e egressos o foco se manteve nas dificuldades de adaptação nos estudos, a 

dificuldade quanto ao curso integrado e de forma integral, as dificuldades financeiras e 

emocionais.  

Reconfortante aos gestores é perceber que mesmo diante dos diversos problemas 

relatados pelos respondentes a pesquisa evidencia a confiança do público atendido na 

instituição IFMT, com quase 100% de aprovação dos dois grupos.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES 

  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES - Pesquisa Evasão Escolar -  IFMT 

 Nome: __________________________________________________ Data: ___/____/___     

Breve resumo de sua trajetória (acadêmica, profissional e pessoal) e sua relação com o 

IFMT. 

 01 - Qual a sua visão e desafios na gestão do alojamento estudantil? 

02- Qual é a estrutura física/pessoal do alojamento estudantil que sua unidade possui? (N
o
 

dormitórios, vagas, servidores disponibilizados e cargos...). Como você a avalia? Ela atende 

a demanda?  

03 - Qual o perfil dos internos? (Quais características são mais relevantes?). Quais os 

problemas que o IFMT precisa tratar junto a eles?  

04- Quais são os principais motivos de evasão de alunos internos? Como estes motivos são 

identificados?  

05- Há diferenças de motivos entre os evadidos não residentes dos evadidos internos? Se 

sim, quais? 

06- Quais são as ações tomadas pela gestão para minimizar as evasões? Ao perceber os 

sinais que um aluno pode se tornar um evadido, quais ações e profissionais são envolvidos 

no cuidado ao interno? 

07 - Quais são as maiores dificuldades na gestão dos alunos internos e na sua retenção? 

08- De que maneira a gestão envolve os docentes e os demais servidores (técnicos) no 

combate a evasão escolar? 

09- Qual seria sua sugestão de pergunta (s) para se questionar aos alunos evadidos sobre os 

motivos de seu trancamento ou desligamento? (o que você gostaria perguntar para o 

evadido?) 

10- Quem você poderia indicar para participar dessa pesquisa? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO REVISADO APLICADO AOS EVADIDOS 

 
 

Formulário de Pesquisa – Evasão Escolar – Discentes internos evadidos 

Campus: 

Curso:  

Ano de ingresso: 

Nome: (Opcional): 

1 – Onde você cursou o ensino fundamental? 

(   )Estadual (   ) Municipal     

(   ) Maior parte em escola pública no Brasil               (   ) Somente em escola pública no 

Brasil 

(   ) Somente em escola particular no Brasil                (   ) Maior parte em escola particular 

no Brasil 

(   ) Outras. Especifique:  

2 – Porque você escolheu o curso que abandonou? (Marque mais de uma resposta se 

desejar) 

(   ) Pelas oportunidades no mercado de trabalho, para a carreira; 

(   ) Influência dos pais, professores ou amigos; 

(   ) Gosta da área em que se insere o curso; 

(   ) Informações sobre o curso: meios de comunicação ou palestras ; 

(   ) Outro motivo. Qual?    

3 - No momento da escolha, você teve dúvidas se escolhia, ou não esse curso? 

(   ) Sim 

(   ) Não Comente: 

4 – Seus familiares e/ou amigos aprovaram a escolha deste curso? 

(   ) Não, e isso influenciou na minha decisão de abandonar o curso 

(   ) Não, mas isso não influenciou na minha decisão de abandonar o curso 

(   ) Sim 

5 - Qual fator o(a) levou a abandonar o curso?  

(   ) Insatisfação com o curso escolhido        (   )Problemas familiares 

(   ) Paternidade ou maternidade                   (   ) Dificuldades financeiras 

(   ) Moro muito longe da instituição             (   ) Doença 

(   ) Outros. Especifique:   

6 – Você já fez, ou pretende fazer outro curso técnico? 

(   ) Sim, matriculei em outro curso e isso influenciou na minha decisão de abandonar o 

IFMT 

(   ) Não 

7 – Você teve necessidade de exercer alguma atividade remunerada que o atrapalhou 

durante o curso? 

(   ) Sim, e isso influenciou na minha decisão de abandonar o curso 

(   ) Sim, mas isso não influenciou na minha decisão de abandonar o curso 

(   ) Não 

8. Antes de tomar a decisão de abandonar o curso, você chegou a conversar com 

alguém? 

(   ) Não. Decidi sozinho (a) 

(   ) Sim. Conversei com amigos e/ ou familiares 
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(   ) Sim. Conversei com outros colegas do curso 

(   ) Sim. Conversei com o coordenador e/ ou professores do curso 

9 – você foi aprovado e ingressará em outro curso de outra Instituição? 

(  ) Sim, o mesmo curso em: 

Instituição Pública (  ) Federal (  )Estadual Instituição Particular (  )  

 

(  ) Sim, outro curso em 

Instituição Pública (  ) Federal (  )Estadual Instituição Particular (  )  

(  ) Não  

10 – Por parte dos colegas você recebeu algum apelido? 
(  ) Sim, qual?(Opcional)______________________Sentiu-se incomodado? (  )Sim  (  )Não 

(  ) Não  

11. A ingressar na unidade você recebeu instruções e normas sobre o curso e sobre o 

IFMT? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

12 - Você estava satisfeito (a) com o curso que não concluiu? 

(   ) SIM 

(   ) Não, e isso influenciou na minha decisão de abandonar o curso.  Nesse caso, marque 

mais de uma resposta se desejar, sobre qual aspecto gerava insatisfação:  

 

(   ) Infraestrutura de ensino deficiente; 

(   ) Falta de suporte acadêmico e pedagógico; 

(   ) Os conteúdos ministrados não atenderam às minhas expectativas; 

(   ) Dificuldade de adaptação ao ritmo de estudos da instituição; 

(   ) Não estava satisfeito com o meu rendimento acadêmico; 

(   ) Não, mas, isso não influenciou na minha decisão de abandonar o curso 

(   ) Outros. Especifique: 

13 – Sobre as condições do alojamento? 

(   ) Satisfatório 

(   ) Excelente 

(   ) Muito ruim 

(   )Influenciou na minha decisão de abandonar o curso. Comente:  

14 – Sobre as condições do refeitório? 

(   ) Satisfatório 

(   ) Excelente 

(   ) Muito ruim 

(   )Influenciou na minha decisão de abandonar o curso. Comente:  

15 – Sobre a equipe de servidores da assistência estudantil ? 

(  ) Despreparados 

(  ) Não me senti acolhido por eles 

(  ) Razoável 

(  ) Excelentes 

(  ) A equipe faz um ótimo trabalho, eu que pisei na bola. Comente: 

16 – Sobre a equipe de professores: 

(  ) Despreparados 

(  ) Não tem paciência para ensinar 

(  ) Razoável 

(  ) Excelentes 
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(  ) A equipe faz um ótimo trabalho, eu que pisei na bola. Comente: 

17 – Alguns dos seguintes fatores contribuíram decisivamente para o abandono do 

curso? 

(  ) Baixo reconhecimento da profissão do curso no qual ingressei; 

(  ) Insatisfação com as perspectivas do mercado de trabalho do curso; 

(  ) Dificuldades de adaptação à cidade onde se localiza o curso no qual ingressei; 

(  ) Outro motivo. Qual?  

18- Marque quais fatores colaboraram para você abandonar o curso:  

(  ) a falta de motivação e interesse; 

(  ) a dificuldade de conciliar o trabalho e o colégio; 

(  ) falta de meio de transporte; 

(  ) fatores sociais como: uso de drogas; trabalho precoce; violência doméstica. 

(  ) problemas com bullyng; 

(  ) Falta de empatia pelos  professores; 

(  ) gravidez na adolescência; 

(  ) Identidade de gênero 

(  ) renda insuficiente para manter os estudos ( ônibus, materiais escolares, entre outros); 

(  ) falta de apoio dos pais e familiares; 

(  ) dificuldade na compreensão dos conteúdos; 

(  ) desmotivação. 

19 – Valeu a pena desistir? Você se arrependeu? 

Comente: 20 – Ajude o IFMT na assistência e permanência estudantil, deixe seus 

comentários sobre o que poderia melhorar nos setores de alojamento, biblioteca, 

refeitório, sala de aula, laboratórios… 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO REVISADO APLICADO AOS EGRESSOS 

 

Formulário de Pesquisa – Evasão Escolar – Discentes internos egressos. 

Campus: 

Curso:  

Ano de Ingresso: 

Nome: (Opcional): 

 

1 – Onde você cursou o ensino fundamental? 

(   )Estadual (   ) Municipal     

(   ) Maior parte em escola pública no Brasil               (   ) Somente em escola pública no 

Brasil 

(   ) Somente em escola particular no Brasil                (   ) Maior parte em escola particular 

no Brasil 

(   ) Outras. Especifique:  

2 – Por que você escolheu o curso que concluiu? (Marque mais de uma se desejar) 

(   ) Pelas oportunidades no mercado de trabalho, para a carreira; 

(   ) Influência dos pais, professores ou amigos; 

(   ) Gosta da área em que se insere o curso; 

(   ) Informações sobre o curso: meios de comunicação ou palestras ; 

(   ) Outro motivo. Qual?    

3 - No momento da escolha, você teve dúvidas ao escolher esse curso? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

4 – Seus familiares e/ou amigos aprovaram a escolha desse curso? 

(   ) Sim, e isso influenciou na minha decisão de concluir o curso 

(   ) Não, mas isso não influenciou na minha decisão de concluir o curso 

5 – Quais fatores motivaram seus estudos? (Marque mais de uma se desejar) 

(   ) Satisfação com o curso escolhido                    (   ) Apoio de familiares 

(   ) Professores preparados                                    (   ) Auxilio da equipe de apoio 

pedagógico 

(   ) Cuidados da equipe de assistência estudantil. (   ) Condições do alojamento/refeitório 

(   ) Outros. Especifique:  

6 – Você deu sequência aos estudos em nível superior? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

7 – Você necessitou exercer alguma atividade remunerada durante o curso técnico? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

8 - Alguma vez pensou em abandonar o curso? Se sim, você chegou a conversar com 

alguém? 

(   ) Não. Decidi sozinho(a) 

(   ) Sim. Conversei com amigos e/ ou familiares 

(   ) Sim. Conversei com outros colegas do curso 

(   ) Sim. Conversei com o coordenador e/ ou professores do curso 

9 – Por parte dos colegas você recebeu algum apelido? 

(  ) Sim, qual?(Opcional)______________________Sentiu-se incomodado? (  )Sim  (  )Não 
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10 – O que você pensa sobre seus colegas que desistiram do curso? 

Comente: 

11 - Ao ingressar na unidade você recebeu instruções e normas sobre o curso e sobre o 

IFMT? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

12 - Você estava satisfeito(a) com o curso? 

(   ) Sim 

(   ) Não, Nesse caso, qual aspecto gerava insatisfação:  

 

(   ) Infra-estrutura de ensino deficiente; 

(   ) Falta de suporte acadêmico e pedagógico; 

(   ) Os conteúdos ministrados não atenderam às minhas expectativas; 

(   ) Dificuldade de adaptação ao ritmo de estudos da instituição; 

(   ) Não estava satisfeito com o meu rendimento acadêmico; 

(   ) Outros. Especifique: 

13 – Sobre as condições do alojamento? 

(   ) Satisfatório 

(   ) Excelente 

(   ) Muito ruim 

14 – Sobre as condições do refeitório? 

(   ) Satisfatório 

(   ) Excelente 

(   ) Muito ruim 

15 – Sobre a equipe de servidores da assistência estudantil? 

(  ) Despreparados 

(  ) Não me senti acolhido por eles 

(  ) Razoável 

(  ) Excelentes 

(  ) A equipe faz um ótimo trabalho, eu que pisei na bola algumas vezes. Comente:  

16 – Sobre a equipe de professores: 

(  ) Despreparados 

(  ) Não tem paciência para ensinar 

(  ) Razoável 

(  ) Excelentes 

(  ) A equipe faz um ótimo trabalho, eu que pisei na bola algumas vezes. Comente: 

 

17 – Ajude o IFMT na assistência e permanência estudantil, deixe seus comentários 

sobre o que poderia melhorar nos setores de alojamento, biblioteca, refeitório, salas de 

aula, laboratórios… 

Queremos a sua opinião:  

 


