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RESUMO 

 

A pesquisa aborda o tema da evasão escolar em dois cursos de nível médio técnico 

profissionalizante de uma Escola Técnica Estadual (Etec) localizada na região da Baixada 

Santista/ SP. Os cursos pesquisados (Técnico em Secretariado e Técnico em Turismo 

Receptivo) apresentam a menor e maior taxa de evasão estudantil respectivamente. Conforme 

levantamento de dados, no período de 2015 a 2017, a evasão nesses cursos oscilou de 33% a 

54 %, o que motivou a elaboração desta pesquisa. Apesar de o ingresso em um curso técnico 

ocorrer, supostamente, em função do interesse do discente, há fatores diversos que levam à 

desistência do curso. A pesquisa objetivou investigar e discutir esses fatores com a 

participação de docentes ativos e discentes egressos, além dos estudantes evadidos desses 

cursos nos últimos anos. Configura-se com abordagem quanti- qualitativa, com levantamento 

bibliográfico, análise documental, questionários online com discentes, sondagens com 

docentes dos cursos investigados e entrevistas coletivas com discentes, buscando entender as 

causas das decisões dos alunos em desistir da escola. O trabalho tem por referencial teórico 

autores que tratam do tema da evasão escolar no âmbito do direito à educação e das Políticas 

Públicas Educacionais e das relações entre educação e trabalho em cursos técnico 

profissionalizantes, objetivando identificar como estes sujeitos compreendem a problemática 

da evasão e as possibilidades político-pedagógicas para minimizar o problema e favorecer a 

permanência estudantil. Os resultados indicam que a evasão escolar é um fenômeno 

complexo, provocado por fatores externos e internos e que muitas vezes se entrelaçam, sendo 

necessário a formulação de políticas educacionais para que seja garantido, de fato, o direito à 

Educação. No contexto escolar o protagonismo dos estudantes, a reflexão crítica sobre as 

relações entre educação e trabalho em contextos de profissionalização, a mudança de práticas 

escolares (afetivas, de acolhimento, pedagógicas, entre outras) e sobretudo, a escuta dos 

atores envolvidos, em especial, os estudantes, podem contribuir para a permanência dos 

estudantes na escola. 

 

Palavras Chave: Evasão Escolar. Curso Técnico Profissionalizante. Políticas Públicas 

Educacionais. Direito à Educação 
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ABSTRACT  

 

The research addresses the topic of school dropout in two technical secondary level courses at 

a State Technical School (Etec) located in the Baixada Santista / SP (the urban area around 

the Atlantic Port of Santos, Brazil). The courses researched (Technician in Secretariat and 

Technician in Receptive Tourism) present the lowest and highest student dropout rate 

respectively. According to data collection, in the period from 2015 to 2017, evasion in these 

courses ranged from 33 to 54%, which motivated the elaboration of this research. Although 

admission to a technical course occurs, supposedly, born out the interest of the student, there 

are several factors that lead students dropping out. The research aimed to investigate and 

discuss these factors with the participation of active faculty and alumni, as well as the 

students who have escaped these courses in recent years. It is configured with a quantitative-

qualitative approach, with a bibliographical survey, documentary analysis, online 

questionnaires with students, surveys with teachers of the courses investigated and collective 

interviews with students, seeking to understand the causes of students' decisions to drop out of 

school. The work has as theoretical reference authors dealing with the issue of school dropout 

in the scope of the right to education and Public Educational Policies and the relationship 

between education and work in professional technical courses, aiming to identify how these 

subjects understand the problem of evasion and the possibilities political-pedagogical to 

minimize the problem and favor student stay. The results indicate that school dropout is a 

complex phenomenon, caused by external and internal factors that often intertwine, and it is 

necessary to formulate educational policies so that, in fact, the right to education is 

guaranteed. In the context of the school, the protagonism of the students, the critical reflection 

on the relations between education and work in professional contexts, the change of school 

practices (affective, welcoming, pedagogical, among others) and, above all, willingness to 

listen to actors involved, specially the students, can contribute to the permanence of the 

students in the school.   

 

 

Keywords: School Dropout. Vocational Technical Course. Public Educational Policies. Right 

to education 
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INTRODUÇÃO 

 

O meu percurso educacional foi marcado por mudanças de escola e períodos fora dela. 

Concluí o ensino fundamental em cinco instituições distintas, aos 15 anos de idade cursei o 

curso Técnico em Administração integrado ao ensino médio numa escola da cidade satélite de 

Brasília. Logo após o término deste curso técnico mudei-me com meus pais e meus sete 

irmãos para o Guarujá, região da Baixada Santista/SP onde resido até hoje. Eu tinha, então, 18 

anos, mas o acesso à universidade era inviável financeiramente naquele momento. Sendo o 

filho mais velho, contentei-me em trabalhar por vários anos com meu pai no ramo de 

paisagismo e aos 23 anos, já casado, finalmente ingressei na Faculdade de Administração de 

Empresas com Habilitação em Comércio Exterior. Neste período meus pais e meus irmãos 

mudaram-se para Portugal, fazendo de mim o único da família a permanecer no Brasil.  

O despertar para a área da Educação aconteceu após a conclusão do curso de 

graduação, quando iniciei como professor voluntário no programa Educafro (Programa que 

reúne voluntários e solidários na luta pela inclusão de negros e pessoas de baixa renda em 

instituições de ensino superior públicas ou privadas com bolsas de estudos). O período como 

professor voluntário me fez refletir sobre a necessidade de olhar para as injustiças sociais, 

contribuir para oportunizar o acesso ao ensino superior para estudantes de estratos menos 

favorecidos economicamente e a opressão que muitos passam. Tal situação me faz sentir parte 

de uma luta pela educação que Freire (1996) bem conhecia e defendeu na sua trajetória:  

 

A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de 

raça, de gênero, de classe. É por esta ética inseparável da prática educativa, não 

importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. E a 

melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, 

aos educandos em nossas relações com eles.  (FREIRE, 1996, p. 10).  

 

Consegui um emprego como Auxiliar de Secretaria na Faculdade em que havia 

estudado e este mesmo grupo educacional me deu a oportunidade de trabalhar como professor 

do Curso técnico em Administração por três anos.  

Vieram as três filhas e, em meio às alegrias e desafios, aos 31 anos fui aprovado em 

um concurso para lecionar em uma Escola Técnica Estadual (Etec) na região da Baixada 

Santista/SP. Lecionei por cinco anos e há 10 anos trabalho na mesma instituição como diretor 

acadêmico. Na busca por melhor formação e sempre com o apoio da minha esposa, cursei 

Licenciatura em Pedagogia (Educação a Distância/EAD) e Administração Escolar em nível de 
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pós-graduação lato sensu, pois sentia necessidade de refletir sobre o meu papel como 

educador, 

contudo, todas essas experiências educacionais não foram suficientes para superar a visão 

tecnicista, desenvolvida no curso de Administração de Empresas. Ao iniciar o curso de 

Mestrado em Educação em 2017 na Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), 

deparei--me com a riqueza de referenciais teóricos que ampliaram a minha visão sobre o que 

poderia me definir como educador de fato, corroborado com as palavras de Freire (1979a, p. 

8): ―A primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido está em ser 

capaz de agir e refletir‖.  

Neste agir e refletir sobre a minha prática, percebi a importância de desenvolver 

investigação na Linha de Pesquisa Formação e Profissionalização Docente, tendo como 

propósito abordar a problemática da evasão escolar no nível médio técnico-profissionalizante. 

Escolhi dois cursos técnicos de uma Etec localizada na região da Baixada Santista/SP, 

vinculada ao Centro Estadual de Educação Técnica Paula Souza (CEETEPS), uma autarquia 

do governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), responsável pela gestão de 223 Etecs e 71 

Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e presente em aproximadamente 300 municípios com 

292,8 mil estudantes em cursos técnicos de nível médio e superior tecnológicos. 

O interesse pelo tema de evasão escolar foi despertado pela necessidade de 

enfrentamento de um problema cotidiano no trabalho como gestor escolar e como professor, 

uma vez que a escola deve buscar meios de assegurar a permanência do estudante, deve-se 

primeiramente compreender o conceito de evasão e suas causas. A evasão não é um problema 

unidimensional, pelo contrário, apresenta bastante diversidade em suas definições e abrange 

vários cenários, tal como descrevem Dore e Lüscher (2011a, p. 775)  

 

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. 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 drop out. 
1 

                        

Diferentemente dos demais níveis da educação escolar - não se encontram estudos 

expressivos referente à evasão escolar nos cursos técnicos profissionalizantes, dificultando 

                                                           
1
  Termo em inglês acadêmico que significa desistente. (MOBAID, ALLEGRO, 2013, P. 29)   
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alcançarmos um referencial teórico sólido, resultado de literatura reduzida. (DORE; 

LÜSCHER, 2011a; SALES; CASTRO; DORE, 2013). 

Das 197 dissertações do banco do CEETEPS, apenas duas dissertações foram 

detectadas com pesquisa referente ao tema da evasão escolar que tratava especificamente 

sobre evasão em cursos de educação profissional tecnológica superior.  

Verifica-se que a realização de pesquisas a esse respeito foi estimulada em parte pelo 

processo de expansão desse tipo de formação no país. Dentre esses esforços, destaca-se o de 

Rosemary Dore, autora de diversos trabalhos (DORE; LÜSCHER, 2011a, 2011b; SALES; 

CASTRO; DORE, 2013) sobre permanência e evasão na educação técnica de nível médio em 

Minas Gerais. A autora fez parte de um grupo de pesquisa internacional que visava investigar  

o problema da evasão escolar entre jovens de 15 a 20 anos no âmbito da educação profissional 

e, com apoio da Capes e do CNPq, coordenou o projeto intitulado ―Educação Profissional no 

Brasil e evasão escolar‖, buscando identificar as semelhanças e diferenças da mesma 

problemáticas no Brasil e a partir do estudo fazer apontamentos que viabilizem melhores 

políticas educacionais para a educação profissional.  

Foram identificados outros trabalhos que tiveram por objetivo analisar pesquisas 

referente a evasão escolar (MACHADO; MELO FILHO; PINTO, 2005; FREITAS, 2009; 

NERI, 2009); FREDENHAGEM, 2012; FIGUEIREDO; SALLES, 2017) 

A Comissão Especial de Estudos Sobre a Evasão nas Universidades Públicas 

Brasileiras, designada pelo MEC, reconhece a não uniformidade de concepções em relação ao 

conceito de evasão, seguido da recomendação de que a opção por esta ou aquela definição 

esteja em concordância com o objeto particular de estudo, o que evitaria o risco de 

generalizações ou simplificações. A Comissão define evasão como ―a saída definitiva do 

estudante de seu curso de origem, sem concluí-lo.‖ Um dos argumentos justificados pela 

escolha diz respeito à ―inexistência, em nível nacional, de conjunto de dados relativos ao 

destino dos evadidos dos diferentes cursos,‖ (BRASIL, 1996b, p. 15), o que dificultaria, por 

exemplo, a obtenção de informações sobre mobilidade dos estudantes.  

Sabendo-se que este é um fenômeno universal que afeta vários países e classes sociais, 

é importante traçar um perfil em âmbito local de quais estudantes estariam mais vulneráveis 

ao abandono escolar. No papel de gestor educacional é necessário mobilizar todos os esforços 

para garantir aos estudantes a educação como um direito legítimo, como assegurado no artigo 

205 na Constituição Federal de 1988 (CF/1988).  
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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) 

Essa definição é respaldada pelo artigo 227 da CF/1988 que aponta que o Estado não é 

o único responsável por assegurar tais direitos, logo, é importante formar uma rede de apoio 

que assegure tais direitos aos estudantes: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 

1988) 

Ao refletir sobre a conquista dos direitos à educação e à profissionalização, 

historicamente o Brasil fez avanços significativos para garanti-los. É inegável o fato de que 

houve avanços em relação à oferta de vagas escolares, porém ainda há muito a avançar no 

sentido da garantia da qualidade de ensino que favoreça o desejo dos estudantes de 

permanecer na escola. Freitas alerta que de nada adianta ter uma grande oferta de vagas se não 

forem tomadas as devidas providências para que o estudante permaneça na escola. Por suas 

palavras: ―é preciso que haja razões efetivas para os estudantes presentes e os potenciais ou 

futuros entenderem e acreditarem que há mais probabilidade de persistência com sucesso 

acadêmico do que com fracasso‖ (FREITAS, 2009, p.261). É como convidar alguém para vir 

a sua casa, mas não oferecer nenhuma estrutura para garantir sua hospitalidade.  

Segundo a autora, entre os muitos motivos relacionados com a desistência e o fracasso 

educacional de estudantes estão os aspectos relacionados à complexidade da vida pessoal, 

familiar, financeira e laboral. Além disso, existem as instituições responsáveis pela educação 

e as políticas sociais mal implementadas, que nem sempre atendem às necessidades dos 

estudantes e praticamente os deixam evadir sem sequer demonstrar interesse em tentar 

identificar a causa e verificar se é possível evitar a evasão. Freitas ainda afirma que: 

 

Entre um amplo leque de variáveis, as mais comumente pesquisadas estão 

relacionadas com idade e sexo dos estudantes, nível de estudos anterior à matrícula, 

condição de emprego, pressões familiares, nível cultural, status socioeconômico, 

motivação, disciplina de estudos, tempo dedicado às atividades acadêmicas, serviços 

oferecidos pelas instituições de ensino, condições ambientais dessas instituições, 

interação entre instituição e estudantes e do professor com os estudantes e 

comprometimento dos estudantes com a instituição. Mais recentemente, os estudos 

incluem facilidades tecnológicas e familiaridade com a tecnologia. (FREITAS, 

2009, p. 260) 
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A Educação Técnica Profissionalizante tem sido o centro das atenções para governos e 

empresários, pois se espera um profissional preparado para enfrentar os desafios do mundo do 

trabalho 
2
  e atender às demandas das empresas.  

Esta preparação deveria ser uma aliada do jovem estudante que se prepara com o curso 

técnico-profissionalizante, mas acaba tornando-se um desafio. Alguns estudantes, antes de 

concluírem o curso, têm de escolher ir à escola ou ao trabalho ou, ainda, a ambos. A escolha 

roga por uma reflexão sobre ―o custo de oportunidade trabalhista presente do tempo da 

criança versus o valor que se pode antecipar em relação ao novo fluxo de rendimentos 

futuros que decorrerão da acumulação de mais capital humano‖ 
3
 (NERI, 2009, p. 24). E, 

ainda, caso os familiares do estudante enfrentem dificuldades a respeito de restrições de 

renda, aumenta a possibilidade de abandono escolar. 

Esta pesquisa não pretende apontar um único responsável por garantir ou não a 

permanência do estudante, pois conforme Sales, Castro e Dore (2013, p. 6), a evasão deve ser 

encarada como um ―[...] fenômeno complexo, multifacetado e multicausal, atrelado a fatores 

pessoais, sociais e institucionais [...]‖. 

Portanto, embora se admita que, dentre todos esses fatores, muitos não podem ser 

encaminhados ou solucionados pela escola, ainda assim é fundamental compreender a 

realidade da evasão escolar, suas causas, os limites e as possibilidades político-pedagógicas 

que podem ser assumidas pela escola para contribuir com a permanência estudantil. Ao 

investigar esse fenômeno, a partir da pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, pretende-

se construir conhecimentos a partir dos discursos de estudantes e professores, pois conforme 

Minayo (2001, p.18): 

[...] embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, 

nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, 

um problema da vida prática. As questões da investigação estão, portanto, 

relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São frutos de 

determinada inserção na vida real, nela encontrando suas razões e seus objetivos. 

(grifo da autora).  

Dessa forma, optamos por desenvolver a pesquisa com a participação dos docentes 

ativos e discentes de dois cursos: Técnico em Secretariado e Turismo Receptivo. 

                                                           
2
  O mercado de trabalho é a relação entre a oferta de trabalho e a procura de trabalhadores, já o mundo do 

trabalho engloba outros fatores além da função do trabalho. O mundo do trabalho é o ambiente onde se 

desenvolvem as forças produtivas, no qual o sujeito pode se descobrir e atuar na dimensão mais adequada às suas 

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

desempenhar funções laborais‖ (NERI, 2009, p. 23) 
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É importante ressaltar que se trata de cursos técnicos semestrais, realizados sob os 

parâmetros da concomitância externa, ou seja, o estudante cursa o Ensino Médio em uma 

instituição de sua escolha, no turno matutino ou noturno e, à tarde, realiza o curso técnico na 

referida Etec. Estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio também estão aptos ao 

curso técnico-profissionalizante. Para aqueles que realizam o curso de maneira simultânea, 

enfatiza-se que a obtenção do diploma no curso técnico está vinculada à finalização e 

consequente diplomação no Ensino Médio. 

Tais cursos foram selecionados para a pesquisa por causa de seus índices de evasão. 

No curso Técnico em Secretariado do período vespertino, desde 2009 primeiro ano do curso 

na Etec, já se evadiram aproximadamente 30% dos estudantes, em um curso que a média de 

jovens do sexo masculino é de apenas 10%. No curso Técnico de Turismo Receptivo a evasão 

é ainda maior, sendo que desde o início do curso na Etec em 2010, já se evadiram 

aproximadamente 51%. 

Esses dados levam a problematizar, nesta pesquisa, a compreensão do fenômeno 

educacional que ocasiona a evasão escolar do estudante e reduz a garantia do direito à 

educação.  

Sobre o ensino aprendizagem do estudante, a avaliação de desempenho e não de 

exames (LUCKESI, 2000), pode ser uma possibilidade para estudar o processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes no ensino técnico-profissionalizante, compreendendo o 

significado dos conteúdos e as dificuldades que manifestam, à medida que as dificuldades dos 

estudantes sejam superadas e, nesse sentido, o papel do docente e da escola é fundamental. 

Alguns estudantes se enxergam como culpados pela evasão. Geralmente, ao observar as 

causas do abandono escolar e se deparar com causas exógenas (falta de apoio familiar, falta 

de resiliência do estudante etc.) deve-se refletir sobre o peso do processo ensino-

aprendizagem para a vida do estudante do ensino médio pela compreensão de que a evasão 

reflete um fracasso da escola e não do estudante.  

A investigação tem como objetivo geral analisar as perspectivas docente e discente 

sobre as causas da evasão escolar para a minimização desse problema educacional em dois 

cursos técnico-profissionalizantes (nível médio), segundo docentes (ativos) e estudantes 

ativos, egressos e evadidos desses cursos, localizados na região da Baixada Santista/SP. Tem 

como objetivos específicos: 

 

 Identificar as finalidades dos cursos técnico-profissionalizantes das Etecs de São 

Paulo. 
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 Envolver docentes e estudantes dos Cursos Técnico em Secretariado e Turismo 

Receptivo, reconhecendo-os como sujeitos que têm papel importante na construção de 

saberes sobre o tema. 

 Analisar, pelo olhar docente e discente, as possibilidades político-pedagógicas para a 

permanência estudantil, à luz do direito à Educação. 

 

O problema de pesquisa   ficou assim explicitado: Considerando os altos índices de   

evasão escolar em cursos técnico-profissionalizantes de nível médio, quais seriam as causas 

dessa problemática e as possibilidades para a permanência estudantil nesses cursos - na 

perspectiva de estudantes (ativos, egressos e evadidos) e de docentes ativos? 

O texto está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, ao tratar de 

Políticas Públicas Educacionais, esperamos apresentar as mudanças e normatizações que 

historicamente foram moldando o ensino técnico profissionalizante no Brasil e no Estado de 

São Paulo. 

Nesse sentido, o capítulo está centrado nas legislações federal e estadual, no conceito 

de escola e no Plano Plurianual de Gestão (PPA) que organiza o trabalho na escola 

pesquisada. Nosso objetivo é apresentar uma análise no tempo e no espaço e construir uma 

visão do contexto particular em que se caracteriza a educação técnica profissional, diferindo-a 

da educação em geral, com análise realizada a partir das perspectivas dos sujeitos de uma Etec 

da região da Baixada Santista SP. 

No segundo capítulo abordamos a relação entre o direito à Educação e o fenômeno da 

evasão escolar. Enfatizaremos como a CF/1988 compreende a educação como um direito de 

todos, assim como as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/EN) 9.394/96 e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

conforme parecer do Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação Câmara de 

Educação Básica (CNE/CEB) nº 11/2012 art. 01. Abordamos a evasão escolar como fator 

multirreferencial, analisando como este fenômeno se apresenta no contexto do ensino médio 

regular e no ensino técnico profissional e, mais especificamente, analisamos quais aspectos 

favorecem o abandono escolar nos dois cursos pesquisados. 

O terceiro capítulo descreve o percurso da pesquisa a partir de seu aspecto teórico--

metodológico, cujos passos passaram pela revisão bibliográfica, a identificação dos sujeitos 

da pesquisa, os procedimentos de coleta e análise de dados, com sondagens anteriores 

envolvendo docentes e discentes dos cursos pesquisados.  
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Em seguida, o quarto capítulo intenciona analisar os questionários, na forma de 

sondagem inicial com docentes e discentes ativos  dos dois cursos, os questionários on-line 

ampliados realizados com os discentes egressos  e evadidos e as entrevistas coletivas  

realizadas com estudantes ativos,  dos dois cursos pesquisados e demais informações 

coletadas a partir dos sujeitos participantes desta pesquisa, atribuindo sentido às suas 

perspectivas, à luz dos autores referenciais e, assim, refletir e buscar respostas para o 

problema de pesquisa. 

Ao traçar um paralelo entre os conceitos estudados e o ponto de vista dos diferentes 

sujeitos, nas Considerações Finais retornamos às intenções da pesquisa, à luz dos dados 

obtidos e, pelo olhar dos sujeitos participantes da pesquisa, sugerimos ações para a 

minimização do fenômeno da evasão escolar em cursos técnicos profissionalizantes.   
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I. AS POLÍTICAS   PÚBLICAS     EDUCACIONAIS, O     ENSINO     TÉCNICO-

PROFISSIONALIZANTE E O ESTUDANTE DESSES CURSOS 

 

Neste capítulo, apresentaremos um panorama da formação das escolas técnicas 

profissionais no Brasil e no Estado de São Paulo, a partir das Políticas Públicas Educacionais 

e do contexto histórico, por meio de um olhar sobre a legislação e as regulamentações que 

normatizam tais escolas, com destaque para as escolas públicas de ensino técnico--

profissionalizante e a identidade do sujeito-estudante de tais cursos.    

Também apresentaremos um perfil da escola técnica estadual Redenção (nome fictício 

da escola pesquisada) a partir da análise do perfil do estudante, dos aspectos normativos, 

organizacionais e políticos. 

 

1.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 

 

Do ponto de vista etimológico 
4
, a palavra política é de origem grega, politikós, que é 

relativa ao cidadão ou ao Estado. Esta palavra, por sua vez, tem origem em Polites, que em 

grego significa ―cidadão‖ e ainda tem mais um ramo Polis, cidade. Já a palavra ―pública‖ é de 

origem latina, publica e significa povo e do povo. 

Falsarella (2013, p.256) destaca alguns conceitos de política como: ―arte de governar 

conquistando consensos, convivência entre diferentes ou, ainda, ação organizada de grupos 

sociais para alcançar fins coletivos‖. Ressalta-se o quão desafiador é chegar a um consenso a 

respeito da e na política. A mesma autora afirma que: ―uma vez que toda ação política 

envolve disputa por diferentes interesses, alguns postos a serviço das condições gerais de 

vida da população, outros mais voltados a interesses particulares, empresariais ou 

corporativistas‖  

As Políticas Públicas Educacionais são uma série de medidas planejadas e 

implementadas pelo governo, incluindo leis e normas que norteiam as ações na esfera 

educacional, ―estudar o governo em ação‖ (SOUZA, 2003a, p.04). Azevedo (2003, p.38) 

oferece uma visão mais ampla ao apontar que ―política pública é tudo o que um governo faz e 

deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões‖. 

                                                           
4
  Gramática, Conhecimento da Língua Portuguesa:  Etimologia de Política. Disponível em: 

https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-politica/ 
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Souza (2003a, p. 13) salienta que ―o processo de formulação de política pública é 

aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que 

produzirão resultados ou as mudanças desejadas no mundo real‖  

O ensino técnico profissionalizante, ao longo da história tem demonstrado relações de 

poder entre dominantes e dominados, assim como a relação entre escola e outros meios 

sociais como o mundo do trabalho. A necessidade de formar a força produtiva que move o 

país e a visão de que tipo de cidadão/profissional a escola pretende formar influenciaram todo 

o panorama histórico da educação profissional no Brasil e as Políticas Públicas refletem essa 

trajetória. 

Em 23 de setembro de 2009, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

completou 100 anos. O Ministério da Educação comemorou esta data e, por meio de vários 

eventos e um documento intitulado ―Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnologia‖, na conclusão do documento destaca:  

  

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está fundamentada numa 

história de construção de 100 anos, cujas atividades iniciais eram instrumento de 

uma política voltado para as ―classes desprovidas‖ e hoje se configura como uma 

importante estrutura para que todas as pessoas tenham efetivo acesso às conquistas 

científicas e tecnológicas. Esse é o elemento diferencial que está na gênese da 

constituição de uma identidade social particular para os agentes e instituições 

envolvidos neste contexto, cujo fenômeno é decorrente da história, do papel e das 

relações que a Educação Profissional e Tecnológica estabelece com a ciência e a 

tecnologia, o desenvolvimento regional e local e com o mundo do trabalho e dos 

desejos de transformação dos atores nela envolvidos. (BRASIL, 2009, p.7)   

 

        

Discordamos dessa afirmação ao observarmos que estudantes são excluídos já no 

acesso à escola, ao não ingressarem em um curso técnico profissional, por não serem 

aprovados nas provas classificatórias exigidas no ingresso do ensino técnico estadual de São 

Paulo e federal. Esta ―importante estrutura‖ assegurada pelo MEC e destacada como um 

triunfo exclui estudantes, antes mesmo do ingresso no curso técnico.  

Para comprovar esta afirmação no quadro a seguir visualiza-se o total das inscrições 

para o (Vestibulinho
5
) dos cursos técnicos das Etecs dos 10 cursos mais procurados do Estado 

de SP, para o segundo semestre de 2018.  

                                                           
5
  O Vestibulinho é o procedimento de seleção para quem quer estudar em uma das unidades das Etecs. Cada 

curso disponibiliza um número de vagas e, para concorrer, é necessário se candidatar a este processo seletivo. As 

Etecs ainda contam com o sistema de pontuação acrescida: para aqueles alunos que cursaram em escola pública 

o ensino fundamental de forma integral, obtêm 10% de bônus em cima da nota; para os afrodescendentes há 3% 

de bônus em cima da nota. Os estudantes realizam a inscrição no site www.vestibulinhoetec.com.br e pagam o 

valor de R$ 27,80 (valor referente a 2018) como parte da inscrição para o curso desejado. 

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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Quadro 1 – Inscrições do Vestibulinho dos 10 cursos mais procurados no Estado de SP 

Unidade Curso Período Inscritos Vagas 

Demanda 

candidato / 

vaga 

Etec Carlos de 

Campos 
Enfermagem Manhã 1089 40 27,23 

Etec Parque da 

Juventude 
Enfermagem Manhã 530 30 17,67 

Etec de Artes 
Processos 

Fotográficos 
Noite 486 30 16,20 

Etec Rubens de 

Faria e Souza 
Enfermagem Tarde 456 30 15,20 

Etec Zona Sul Enfermagem Noite 527 40 13,18 

Etec Presidente 

Vargas 
Administração Noite 453 40 11,33 

Etec Prof.ª Anna 

de Oliveira Ferraz 
Enfermagem Noite 440 40 11,00 

Etec Dona 

Escolástica Rosa 
Administração Noite 433 40 10,83 

Etec Zona Sul Enfermagem Manhã 426 40 10,65 

Etec de Barueri Enfermagem Tarde 426 40 10,65 

Total 5266 370 *14,39 

     * Média da Relação Demanda Candidato Vaga 

     (Fonte: Site do Vestibulinho das Etecs do Estado de São Paulo – julho 2018) 

 

Observa-se que dos 5.266 estudantes inscritos para a realização da prova 

classificatória, apenas 370 conseguiram ingressar nos cursos técnicos. Onde estão os 4.896 

estudantes que não conseguiram ingressar no devido semestre? Para a continuidade dos 

estudos, esses estudantes precisarão aguardar mais um semestre para se inscreverem 

novamente nos cursos desejados e tentar uma vaga. Caso desejem antecipar esse processo, 



29 

 

resta a opção de ingresso em uma instituição privada que dependerá de recursos financeiros 

do estudante ou de sua família para custeio do curso.  

Quando chega a época das inscrições no Vestibulinho, observamos a existência de 

faixas publicitárias na cidade para a divulgação de cursinhos pagos que visam preparar os 

estudantes no processo de preparação para a prova. Perguntamos: E aqueles estudantes que 

não têm recursos para estudar nestes cursinhos? De que maneira ingressarão no curso técnico 

desejado? Perguntamos então: os cursinhos estariam cumprindo a função que o ensino 

fundamental não cumpriu? 

A exclusão dos estudantes já realizada no acesso ao curso pode gerar consequências 

graves e de saúde pública. Numa reportagem exibida pela UOL em 2017 chamada 

―Miligramas por vaga – Como o vestibular está criando uma geração movida a remédios 

controlados‖, foram apresentados o relato e a tensão que estudantes enfrentam na preparação 

para o vestibular e na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Diversos 

estudantes tomam medicamentos e esta rotina tem seus efeitos. Na reportagem a mestra em 

Ciências da Educação e docente de Pedagogia do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), 

Aparecida Barros, relata que ―A auto cobrança, a expectativa, a pressão social, isso tudo faz 

com que o estudante tenha muitas angústias‖.   

Pesquisadores da Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas), em Minas Gerais, 

investigaram a incidência de estresse e depressão entre estudantes de cursos preparatórios na 

cidade. Na pesquisa concluiu-se que se faz necessária à criação de subsídios para alívio da 

ansiedade e depressão dessa população, contribuindo para o seu sucesso no vestibular. 

(TERRA et al 2013). Estes subsídios para o alívio dos estudantes ao invés de remédios, 

poderiam acontecer a partir das Políticas Públicas Educacionais com mais ofertas de vagas.   

Luckesi (2000) chama a atenção sobre a Pedagogia do Exame nos trazendo uma 

reflexão da atual prática de avaliação que vivenciamos nas escolas e que, consequentemente, 

faz parte dos cursos preparatórios, vestibulares e concursos. O autor critica o teor 

classificatório das avaliações que na forma de números categoriza os estudantes em bons, 

médios e ruins, negando-lhes a possibilidade de aprimoramento dentro do processo de 

aprendizagem. Assim testemunhamos que a educação perde então seu caráter de humanização 

(FREIRE, 1997) e assume o papel de domesticar o sujeito.  

VASCONCELLOS (2006, p.1), nos alerta que ―basicamente, em grande parte das 

escolas, o que se tem é a avaliação tradicional, autoritária, com aquele cunho de apenas 

constatar e não intervir para mudar‖. Com essa tendência o resultado tem sido uma evasão 
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escolar antes mesmo do início do curso e uma frustração de não ter alcançado a classificação 

necessária para o ingresso.  

O objetivo aqui não é discordar de qualquer concurso ou vestibular que é usado para 

classificar os sujeitos na conquista de uma vaga, mas de fazer a crítica à forma escolar 

tradicional. 

Numa entrevista à revista Fórum, o educador José Pacheco (2013, p.1) afirma:  

 

Quando eu escuto certos responsáveis pelo Ministério da Educação falar da 

Finlândia, eu pergunto se falam da mesma Finlândia que eu. Porque quando os vejo 

introduzindo mais provas, mais exames… a Finlândia acabou com os exames. 

Quando os vejo não respeitando o artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases, que 

concede às escolas sua total autonomia, eles esquecem que na Finlândia as escolas 

são todas autônomas. Quando eles engordam o Ministério da Educação, esquecem 

que na Finlândia enxugaram o Ministério, ao mínimo. 

 

É apropriado enfatizar que as Políticas Públicas Educacionais sofrem influências não 

só das ações e leis regidas pelo Estado como, por exemplo, a CF/88 e outras leis, como a LDB 

(nº 9.394/96), como também são influenciadas por órgãos internacionais como o Banco 

Mundial, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e mesmo as avaliações 

internacionais como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e outros. 

As Políticas Públicas têm uma abrangência extensa, envolvendo diferentes instâncias (União, 

Estados, Distrito Federal e Munícipios, órgãos centrais e intermediários do sistema, chegando 

às unidades escolares), visto que, segundo Cury (2002, p. 147), ―vêm se constituindo hoje em 

um terreno pródigo de iniciativas, quer no campo dos suportes materiais, quer no campo de 

propostas institucionais, quer no setor propriamente pedagógico. Elas abrangem, pois, desde 

a sala de aula até os planos de educação de largo espectro‖   

As Políticas Públicas do governo federal têm nestes últimos anos implantado ações 

com o objetivo de conter, evitar a evasão escolar e incentivar a permanência do estudante na 

escola tais como: 

 Proposta de Organização Escolar em Ciclos, conforme art. 23 da Lei nº 9394/96. 

 Programa Bolsa Família instituído pela Medida Provisória Nº 132, de 09 janeiro de 

2004, convertida na Lei Nº 10.836 que condiciona o recebimento pela família de determinado 

valor a partir da matrícula e da frequência escolar.  

 Programa Mais Educação do MEC que propõe a educação em tempo integral na 

escola, instituído pela Portaria Interministerial Nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 

Federal Nº 7.083/10. 
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 Projeto Caminho da Escola, criado em 2012 pelo Governo Federal, tem com o 

objetivo de renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes municipal, do 

DF e estadual de educação básica pública. O programa destina-se a estudantes da rede pública 

de educação básica, residentes, prioritariamente, em áreas rurais e ribeirinhas. O programa 

oferece ônibus, lanchas e bicicletas fabricados especialmente para o tráfego nestas regiões, 

visando ao acesso de estudantes à escola. Os gestores educacionais são os responsáveis pela 

aquisição de veículos.  

 Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, oficializado por meio do Decreto 

Federal N.º 6094 de 27 de abril de 2007 que destaca, no art. 2º, a participação da União no 

compromisso pela realização direta, quando couber, ou nos demais, pelo incentivo e apoio à 

implementação, por municípios, pelo Distrito Federal, pelos Estados e respectivos sistemas de 

ensino e contém 28 diretrizes das quais destacamos cinco que se relacionam ao objeto deste 

estudo: 

1. Acompanhar cada aluno da rede pública individualmente, mediante registro da sua 

frequência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente; 

2. Combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não frequência do 

educando e sua superação; 

3. Ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola 

para além da jornada regular: 

4. Garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais 

nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas 

públicas; 

5. Firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando à melhoria da infraestrutura 

da escola ou à promoção de projetos socioculturais e ações educativas; 

 Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE - Escola): um programa de apoio à gestão 

escolar baseado no planejamento participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a 

melhorar sua gestão.  

 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC): visa ao 

aumento da oferta de cursos de educação tecnológica e profissionalizante, atendendo a 

estudantes da rede pública, trabalhadores e beneficiários de outros programas sociais do 

governo. 
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 Programa Universidade Para Todos (PROUNI): foi criado com o intento de oferecer 

bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. É destinado aos estudantes de 

baixa renda. 

 Formação Técnica voltada para Alunos do Ensino Médio (MedioTec): a ação em 

parceria com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e 

as Redes Públicas Estaduais e Distrital de Educação (RPEDE), além das instituições privadas 

de ensino técnico de nível médio, constitui-se numa oferta de cursos técnicos concomitantes 

ao estudante regularmente matriculado no ensino médio regular nas redes públicas estaduais e 

distrital de educação, como uma proposta de fortalecimento de uma formação profissional 

com produção pedagógica específica para o público atendido e em parceria com os setores 

produtivos, econômicos e sociais com o objetivo de garantir que o estudante do ensino médio, 

após concluir essa etapa de ensino, esteja apto a se inserir no mundo do trabalho e renda. As 

vagas são definidas a partir do mapeamento das demandas do mundo do trabalho e renda, 

inclusive considerando as necessidades futuras. 

 Programa Escola Acessível: criado para aumentar a acessibilidade no ambiente escolar 

da rede pública de ensino, com recursos de ensino para melhoria do aprendizado de estudantes 

com necessidades especiais.  

 Programa Caminho da Escola: visa melhorar e aumentar a frota de veículos que faz o 

transporte escolar nas redes de ensino estaduais e municipais. 

 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos  

Profissionais da Educação (FUNDEB): formado, na quase totalidade, por recursos dos 

impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação 

por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda 

compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, 

no âmbito de cada Estado, seu valor por estudante não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para 

aplicação exclusiva na educação básica. Saviani (2008) ressalta que para os problemas 

educacionais em relação ao Fundeb sejam resolvidos, é necessário que a educação seja posta 

como prioridade número um do governo. 

 Educação em Prisões: programa educativo de apoio financeiro e técnico destinado à 

implementação da Educação de Jovens e Adultos que cumprem pena no sistema penitenciário. 

O programa tem como ações principais a elaboração dos Planos Estaduais de Educação nas 
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prisões e oferta de formação continuada para Diretores de estabelecimentos penais, Agentes 

Penitenciários e Professores. 

Tais ações traduzem Políticas Públicas induzidas pelo governo federal, entretanto não 

apresentam resultados totalmente satisfatórios para garantir a permanência de todos os 

estudantes na sala de aula. 

Segundo dados apontados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP, 2013), podemos verificar que a evasão escolar se apresenta como um 

problema que necessita de urgente atenção. No ano de 2013, 9,3% dos estudantes brasileiros 

matriculados no ensino médio abandonaram a escola, sendo que, se analisarmos os dados do 

1º ano do ensino médio, esse índice sobe para 10,1%; no ensino fundamental, nos anos finais 

do 6º aos 9º anos, o índice chegou a 3,6% sendo que, no 6º ano, esse número foi de 3,8%. Tal 

situação terá impactos nos anos subsequentes da educação básica. 

A precariedade e más condições das escolas também podem ser um entrave na 

permanência do estudante na escola e demonstram falta de gestão organizacional das Políticas 

Públicas Educacionais. 

Segundo Aguiar (2004, p.132), ―Estudos têm demonstrado a importância das 

condições materiais das escolas para o desenvolvimento de atividades que proporcionem um 

aprendizado satisfatório‖, assim como destacou Freire (1996), que nos chama a atenção para 

este assunto, à época que foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo (1989-1991):  

Em ―A Educação na cidade‖ chamei a atenção para esta importância quando discuti 

o estado em que a administração de Luiza Erundina encontrou a rede escolar da 

cidade de São Paulo em 1989. O descaso pelas condições materiais das escolas 

alcançava níveis impensáveis. Nas minhas primeiras visitas à rede quase devastada 

eu me perguntava horrorizado: Como cobrar das crianças um mínimo de respeito às 

carteiras escolares, a mesas, às paredes se o Poder Público revela absoluta 

desconsideração à coisa pública? É incrível que não imaginemos a significação do 

―discurso‖ (FREIRE, 1996, p. 24). 

Uma escola com boas condições materiais e ambiente agradável pode ser convidativa 

para o estudante ter a vontade própria de permanecer ali e desfrutar do saber. Na Etec 

Redenção, os estudantes têm uma sala com carteiras apropriadas, mas não possuem ar 

condicionado e na estação do verão permanecer dentro da sala de aula é um desafio para o 

docente e o discente. Pelo fato de a escola situar-se na região litorânea da Baixada Santista 

/SP o calor é constante na região ao longo de todo o ano letivo e, em especial, no período de 

verão. 
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Na escola os estudantes que precisarem guardar seus pertences precisam pagar para 

uma empresa o aluguel deste armário. Podem parecer situações simples, mas isso faz grande 

diferença no dia a dia do estudante.   

As Políticas Públicas Educacionais no Brasil dependem do comprometimento real ao 

combate das desigualdades sociais, caso não seja assim, a desigualdade social, estudantil, 

poderá aumentar nos próximos anos.  

O artigo 205 da CF/1988 define a educação como direito de todos e visa ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. Essa definição se vê reforçada pelo artigo sexto da CF/1998, que trata a educação 

como o primeiro dos direitos sociais. Do direito nascem prerrogativas próprias das pessoas em 

virtude das quais elas passam a gozar de algo que lhes pertence como tal. Estamos diante de 

uma proclamação legal e avançada, sobretudo frente à situação e de um tema primordial. 

Como garantir este direito aos estudantes numa economia que cada vez mais investe menos na 

educação, numa educação que tem uma concorrência para o ingresso em curso técnico no qual 

os mais preparados conseguem o ingresso e os mais afortunados conseguem a matrícula numa 

instituição particular. Num país em que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

representa a 75º posição no ranking mundial, (PNUD, Relatório de Desenvolvimento Humano 

de 2015) a concorrência a educação, ao mundo do trabalho continua sendo um desafio para a 

classe menos favorecida.  

No mês de setembro de 2018 foi publicada uma reportagem no site UOL 
6
  de estudo 

inédito feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) pelo professor e pesquisador Marcelo Neri 

indicando que o número de pobres cresce "dois Uruguais" no Brasil entre 2014 e 2017. Os 

dados da pesquisa mostrados na reportagem indicam que de 2014 até 2017 os percentuais de 

pessoas abaixo da linha da pobreza aumentaram no Brasil. Como esperar uma melhora nessa 

perspectiva sendo que outra reportagem 
7
 no mesmo site citado na edição de setembro do 

Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão do 

Senado Federal em que se destaca que o investimento do governo para 2019 é o menor em 14 anos.  

A Educação, como um dos direitos essenciais do homem, deve ser assegurada muito 

mais como um direito social, pois pode ser instrumento para a qualificação profissional no 

mundo do trabalho e para o desenvolvimento pessoal.  

                                                           
6
 Reportagem UOL, Número de pobres cresce "dois Uruguais" no Brasil entre 2014 e 2017, aponta FGV. 

Disponível: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/09/13/mais-de-6-milhoes-cairam-abaixo-

da-linha-de-pobreza-desde-2014-aponta-fgv.htm  
7
 Reportagem Diário do Poder, Investimento para o governo federal em 2019 é o menor em 14 anos.  

  Disponível:  https://diariodopoder.com.br/investimento-do-governo-federal-para-2019-e-o-menor-em-14-anos/ 
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Financiar todas as etapas da educação básica e do ensino técnico profissionalizante é 

reforçar uma Política Pública Educacional que diminua a desigualdade social para os 

estudantes brasileiros. Observa-se a distância da realidade e do artigo 3º III, da CF/88, que é 

um dos objetivos fundamentais no país: ―erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais‖. A expansão qualificada da educação básica e do ensino 

técnico profissionalizante como um todo é um direito dos estudantes, contribuindo para a 

diminuição da desigualdade social e da pobreza.  

O estudante do ensino médio profissionalizante volta-se para a satisfação de interesses 

privados. De acordo com Saviani (2013, p. 430), ―A educação passa ser entendida como um 

investimento em capital humano individual que habilita as pessoas para a competição pelos 

empregos disponíveis‖.  

Saviani (2013, p. 431) chama ainda a atenção para a ―Pedagogia da Exclusão‖: 

Trata-se de preparar os indivíduos para mediante sucessivos cursos dos mais 

diferentes tipos, se tornarem cada vez mais empregáveis, visando a escapar da 

condição de excluídos. E, caso não o consigam, a pedagogia da exclusão lhes terá 

ensinado a introjetar a responsabilidade por essa condição. Com efeito, além do 

emprego formal, acena-se com a possibilidade de sua transformação em 

microempresário, com a informalidade, o trabalho por conta própria, isto é, sua 

conversão em empresário de si mesmo, o trabalho voluntário, terceirizado, 

subsumido em organizações não governamentais etc., portanto, se diante de toda 

essa gama de possibilidades ele não atinge a desejada inclusão, isso se deve apenas a 

ele próprio, a suas limitações incontornáveis. Eis o que ensina a pedagogia da 

exclusão. 

É nesse contexto que muitos estudantes ingressam nos cursos técnicos 

profissionalizantes. Na sondagem 
8
 realizada nos cursos da Etec Redenção, a maioria dos 

estudantes assume para si a responsabilidade pela evasão nos cursos, já se inserindo na 

condição de excluídos. A frustração de ser evadido é aumentada pela pressão de não ter uma 

perspectiva no mundo do trabalho e a redução da desigualdade social parece um sonho 

distante na vida desses jovens. Eles não são culpados pela evasão nos cursos técnicos, eles 

não são culpados por não conseguirem ingressar no mundo do trabalho, tal como idealizaram 

um dia. As Políticas Públicas Educacionais são insuficientes para resolver esse grande abismo 

que existe entre a formação profissional de um jovem e sua carreira profissional.  

As Políticas que passam por reformas educativas e, segundo Saviani (2013), 

apresentam um denominador comum que é reduzir custos com investimentos públicos e com 

                                                           
8
 A sondagem realizada, por meio de um questionário na Etec Redenção com os estudantes ativos dos últimos 

módulos do curso de Secretariado e Turismo Receptivo trouxe este dado que para nós é preocupante dos 

estudantes se sentirem responsáveis individualmente pela evasão. Os esclarecimentos sobre esta sondagem estão 

descritos no capítulo IV. 
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parcerias junto à iniciativa privada. Entendemos que não conseguiremos escapar desse quadro 

enquanto as políticas públicas não olharem para o estudante. 

A Pedagogia da Exclusão citada por Saviani (2013) reforçada por Kuenzer (2005) 

apresenta duas expressões que aparentam um contraste entre si: ―exclusão includente‖ e 

―inclusão excludente‖ (KUENZER, 2005)  

A ―exclusão includente‖ são as diversas formas que o mundo do trabalho exclui o 

trabalhador do mercado formal. O trabalhador é demitido perdendo seus direitos trabalhistas e 

previdenciários. Ele tem a opção de ser incluído na formalidade, mas com salário menor e, 

consequentemente, com menos direitos ou também numa empresa terceirizada ou na 

informalidade na mesma empresa. Na Etec Redenção, os funcionários da limpeza e vigilância 

são terceirizados, mas no passado não era assim. Se não for dada a atenção para as 

consequências da exclusão includente em breve serão os funcionários administrativos e os 

professores que estarão nesse quadro em uma instituição pública, em especial, no atual 

contexto da Reforma Trabalhista em discussão no Congresso Nacional. Nas Etecs a maioria 

dos servidores é contratada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo que apenas 

os funcionários mais antigos usufruem de alguns direitos que os celetistas não possuem como 

a sexta parte 
9
, licença prêmio, dias de abono de faltas ao ano, etc. 

A ―inclusão excludente‖ refere-se à inclusão de estudantes na escola em diferentes 

cursos, modalidades, ciclos, mas sem a qualidade exigida para o ingresso no mundo do 

trabalho e sem a participação ativa na sociedade. Uma possibilidade de Políticas Públicas 

Educacionais mais centradas nos cursos técnicos seria aproximar o estágio do estudante. Na 

Etec Redenção o estudante que realiza estágio permanece no curso técnico até o seu final e 

tem chances maiores de se inserir no mundo do trabalho. Os cursos de Secretariado e de 

Turismo Receptivo não têm como obrigatoriedade a realização do estágio curricular
10

. Os 

estudantes que conseguem realizar um estágio profissional remunerado durante o curso ficam 

mais distantes da Pedagogia da Exclusão, porém a oferta de estágio pelos órgãos públicos não 

é suficiente para a demanda de estudantes que querem usufruir dessa oportunidade. 

É imperativo estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível 

médio, mantendo-se o caráter pedagógico da formação do estudante, visando a qualificações 

                                                           
9
  De acordo com o Artigo 129 da Constituição Estadual de São Paulo de 05/10/89, o pagamento referente a 

sexta parte dos vencimentos passou a ser devido a partir dos 20 anos de efetivo exercício. Desse período são 

descontadas as faltas justificadas, injustificadas e licenças para tratamento de saúde. 
10

 A Lei 11.788/2008 prevê apenas duas modalidades de estágio, o curricular obrigatório que exige  que as 

atividades pré-determinadas sejam cumpridas em uma carga horária específica e o não obrigatório ou 

extracurricular, profissional que  ao contrário do anterior, não exige um cumprimento de carga horária, mas deve 

estar diretamente ligado ao curso de formação e cumprir as atividades determinadas por ele. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
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próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da 

juventude. Observa-se que os estudantes têm sido um ―produto‖ da História da Educação que 

começou com os jesuítas e permanece em patamares precários.   

 O professor também é vítima da Inclusão Excludente. Na Etec Redenção há 

professores que trabalham em outras escolas como forma de compor a renda. As participações 

em várias reuniões e atividades em diversas escolas acarreta problema na vida desses 

docentes. Muitas vezes as reuniões são no mesmo dia e muitos deles precisam escolher uma 

escola e faltar em outras. Nesse contexto a participação no Projeto Pedagógico da escola não 

se torna uma prioridade e a jornada de trabalho além de intensa, torna-se opressora. 

A educação profissional teoricamente no plano legal propõe a formação de um 

indivíduo participante, consciente e criativo, porém forma um profissional para atender ao 

mercado de trabalho, muitas vezes, em funções específicas e limitadas. Diante deste contraste 

é fundamental, segundo Kuenzer e Grabowski (2006), implementar um projeto de Educação 

que agregue as dimensões básicas e profissionais, por meio da articulação entre as diversas 

políticas, dirigidas a uma perspectiva emancipatória, orientada por valores ético-políticos e 

que permita aos profissionais serem construtores de sua própria história, buscando relações 

democráticas, transparentes e participativas.  

Essa mudança, como projeto que pode dar uma nova perspectiva para as Políticas 

Públicas Educacionais não pode ser esperada apenas dos governantes e dos órgãos que 

administram tais políticas.  

Delgado (2012, p.170) defende que os movimentos de mudança partam da escola e 

não das Políticas Públicas ―Talvez aí as Políticas Públicas que teriam que adequar suas 

proposições em função das reais demandas da escola, e não o contrário, como 

historicamente vem ocorrendo no contexto da educação brasileira‖.   

Será que a verdadeira demanda dos nossos estudantes tem sido levada em 

consideração pelas Políticas Públicas hoje em dia? Silva Jr. (2015, p.136) nos ajuda a 

responder esta questão: ―Por razões ideológicas e econômicas, a ação do Estado é muitas 

vezes pensada e praticada à luz de critérios e valores particularistas, em detrimento das 

necessidades gerais da sociedade‖ 

Diante das possibilidades de alterar o retrato da escola, Aguiar (2004, p.137) afirma 

que ―Outro retrato da escola é possível desenhar a partir das lutas sociais em defesa de um 

projeto de educação pública, gratuita e de qualidade, que leve em conta as necessidades e 

demandas da sociedade brasileira na contemporaneidade‖.  
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Percebe-se que, ao analisar a realidade histórica e contemporânea atual, quando se 

trata de Políticas Públicas Educacionais no Brasil, entende-se que é o meio pelo qual os 

governos traduzem seus propósitos em ações para formar o sujeito social/laboral - que 

produzirão efeitos na educação brasileira. Enquanto os estudantes tiverem todos estes desafios 

apresentados, pode--se afirmar que as Políticas Públicas Educacionais não produzem o efeito 

desejado e não são desenvolvidas com a real intenção de transformar a vida da juventude 

brasileira. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido nas escolas tem papel fundamental. 

A forma de organização escolar hoje ainda está voltada para os exames e os resultados 

e não para os processos de ensinar-aprender. Em visita que fizemos à Biblioteca Joanina, na 

Universidade de Coimbra, em Portugal, observamos que nos pisos inferiores encontra-se uma 

cadeia medieval que era usada até meados de 1830 como uma prisão acadêmica em que 

funcionários, professores e estudantes poderiam ser julgados e presos ali temporariamente, 

como medida disciplinar. Atualmente (e felizmente...) esta cadeia apenas faz parte do centro 

de visitantes do local. Quantas cadeias invisíveis temos atualmente em nossas escolas? A 

forma de organização escolar pode ser uma prisão para os estudantes e para os próprios 

docentes. Canário (1999, p.71) afirma que é preciso ―reinventar a escola‖.  O mesmo autor 

afirma que: 

A produção de mudanças numa organização social como a escola implica não 

apenas mudar a ação individual, mas também o modo de pensar essa ação e, 

sobretudo, o modo como as ações individuais se articulam entre si, num quadro de 

interdependência dos atores. Em síntese, trata-se de mudar os processos de interação 

social, o que confere aos processos de mudança uma dimensão inequivocamente 

coletiva (CANÁRIO, 1999, p. 71).  

 

 

Concordamos que é preciso reinventar a escola, sendo assim possível redescobrir as 

pessoas que ali circulam, sendo necessária outra forma de organização escolar, pois a forma 

de organização da escola na atualidade, em geral, ao mesmo tempo que aprisiona o estudante, 

o afasta da reflexão, da problematização e dos processos de humanização.  

 

1.2 O ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE, O PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS TÉCNICAS E O TRABALHO COLETIVO COMO 

POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EVASÃO ESCOLAR 

 

Quem já andou próximo a uma escola que não tem muros? Hoje em dia é muito difícil 

encontrar alguma assim. Para a comunidade ter acesso, em geral, tem de haver um evento 

específico para serem convidadas ou possuírem algum vínculo institucional. Seja por 
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precaução ou desconfiança, sabemos que não é apenas este muro que divide a escola da 

sociedade. Os muros que mais preocupam numa escola são os muros da incoerência, do 

autoritarismo e do individualismo. Meirieu (2006, p.68) defende que ―de fato, a escola não é 

apenas um lugar de acolhimento ou de passagem, mas é um contexto educativo especifico 

onde tudo deve fazer sentido de maneira coerente‖ 

Nas palavras de Silva Jr. (1990, p. 145), é ressaltada a importância do reconhecimento 

da escola pública: 

[...] a escola pública, não tem apenas que produzir ‗passagens‘ que signifiquem 

‗elevações‘ individuais. Ela tem que produzir, individual e coletivamente, a grande 

passagem do direito postulado à realização efetiva da educação popular. Nesse 

sentido ela é única. Apenas ela se incumbe de pensar e realizar a educação do 

conjunto da população, de conceber e promover a materialização do interesse 

coletivo. 

Silva Jr. afirmou isso há 28 anos e é nítido que o debate não evoluiu e o resultado do 

descaso está nos resultados dos últimos anos da Educação Brasileira.  

O autor (1996) ainda nos remete a outros temas a respeito da escola pública fazendo--

nos pensar ainda na diferença entre o público e privado. Uma preocupação é com a 

―privatização do público‖, a persistência da indução economicista sobre a pedagogia dentro 

do próprio setor público. Chama a atenção sobre a presença de economistas notórios que têm 

convencido muitos de que ―[...] a educação é uma coisa muito importante para ser deixada 

nas mãos dos educadores‖. (Silva Jr. 1996) em especial, nas mãos dos educadores do setor 

público.  

A Educação de um modo geral é norteada pela Lei de Diretrizes e Bases e outras 

normas que definem padrões que devem ser estabelecidos em nível nacional, estadual ou 

municipal. Já as Escolas públicas Técnicas do Estado de São Paulo são uma autarquia do 

governo estadual, no caso de São Paulo, do Centro Paula Souza, logo, obedecem à sua 

estrutura organizacional. Contudo, cada instituição é única e tem suas características 

particulares, Macedo (1995, p. 68) define-as como: 

Comunidade educativa, sistema local de aprendizagem e formação: grupo 

constituído por alunos, professores, pais, encarregados de educação, representantes 

do poder autárquico, econômico e social que, compartilhando um mesmo território e 

participando de uma herança cultural comum, constituem um todo, com 

características específicas e com uma dinâmica própria. 

Silva Jr. (1990, p.21) afirma também que ―[...] a escola pública é um local de 

trabalho que, por sua finalidade e por sua natureza peculiar supõe critérios especiais de 
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organização.‖ Tais critérios devem ser estabelecidos a partir das características do trabalho 

que ali se desenvolve. Nesse processo de diagnosticar o contexto em que a escola está 

inserida, suas dificuldades, suas aspirações e que tipo de cidadão pretende formar, faz-se 

necessária a elaboração de um projeto que defina metas e ações para serem alcançadas num 

determinado espaço de tempo. Tais ações têm caráter político uma vez que a escola faz parte 

da sociedade, tal como Freire (1979a, p.6) definiu, ―a escola não é uma ilha de pureza no 

interior da qual as contradições e antagonismos de classes não penetram‖. Logo, a formação 

do estudante como cidadão crítico e responsável por combater essas diferenças de classes só 

se faz a partir de ações educativas intencionais que visem à formação desta consciência 

política. Daí a necessidade de cada instituição elaborar o seu PPP (Projeto Político 

Pedagógico). 

O PPP é um instrumento que organiza o trabalho pedagógico da escola e por 

intermédio dele são pautadas as ações escolares e são estabelecidas as diretrizes relativas ao 

processo de ensino-aprendizagem e a concretização da gestão democrática. Citando a obra de 

Freire, Padilha (2001 p. 16) enfatiza a necessidade de uma pedagogia dialética, em que, além 

da ação criadora, o educador deve aliar-se ―ao educando em uma atividade prática e 

educativa desenvolvendo continuamente o trabalho prático escolar de forma que os vários 

elementos do processo ensino-aprendizagem se relacionem para que todos possam ensinar e 

aprender.‖  

A LDB/EN 9.394/96 garante à escola o direito de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica (art. 12-I) e aos docentes participarem da sua elaboração (art. 13-I)  

Artigo 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  

I – Elaborar e executar sua proposta pedagógica.  

Artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de:  

I – Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

(BRASIL, 1996). 

O fato de a lei determinar que cada escola construa o seu PPP não é suficiente. É 

necessário ser uma construção coletiva na própria escola, por meio de ações que estimulem e 

assegurem a participação da equipe gestora, docentes, pais, estudantes, funcionários e 

representantes da comunidade na discussão do PPP. Essa oportunidade de, coletivamente, 

conhecer-se e repensar sobre o tipo de escola que se quer, vai ao encontro da fala de Padilha 

que define a escola como: 
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Espaço de relações sociais e humanas, é um campo propício para a discussão 

política, pois, ser político neste âmbito é conhecer profundamente essa instituição 

em todas a suas características. É compreender como são estabelecidas as relações 

de poder no seu interior e saber avaliar como isso repercute nos seus serviços que a 

unidade escolar oferece a comunidade. (PADILHA, 2001, p. 22) 

A participação coletiva como aponta Freire (1991, p. 16) será de grande proveito para 

o PPP da escola e suas relações. Desta forma, devemos trazer à escola a voz de quem vem à 

escola, porque estes trazem para dentro dela um mundo rico em vivências e saberes, tornando 

a escola ―como um espaço de ensino-aprendizagem que será então um centro de debates de 

ideias, soluções, reflexões, aonde a organização popular vai sistematizando sua própria 

experiência‖  

Silva Jr. (2015, p. 141) ressalta que ―(...) professores formados acriticamente não 

podem formar seus alunos como os cidadãos críticos e autônomos tão reclamados pelos 

projetos pedagógicos de suas escolas.‖ Para a formação de professores, conforme destaca 

Silva Jr., é necessária uma formação apoiada no questionamento da realidade. Acredita-se que 

esse questionamento será essencial para a participação dos docentes no PPP da escola 

tornando-os agentes sociais, conforme afirma Canário (2000, p. 152), ―a pessoa em formação 

é encarada como um agente social, o que significa que são tomados em consideração os 

efeitos das relações sociais reais, em todos os momentos e aspectos da formação.‖ 

A partir dessa reflexão a respeito do questionamento da realidade que o docente 

necessita exercer, percebe-se que o educador requer apropriar-se de forma efetiva o papel de 

agente de transformação, em duas proporções: no campo das ideias, a partir da mudança das 

concepções, e no campo das atitudes que compreenderá as práticas transformadoras realizadas 

pelo docente em seu fazer pedagógico.  

Segundo Vasconcellos (2003, p. 77): 

 

O professor deve se assumir como sujeito de transformação no sentido mais radical 

(novos sentidos, novas perspectivas e dimensões para a existência, nova forma de 

organizar as relações entre os homens), e se comprometer também com a alteração 

das condições de seu trabalho, tanto do ponto de vista objetivo (salário, carreira, 

instalações, equipamentos, número de alunos por sala, etc.), quanto subjetivo 

(proposta de trabalho, projeto educativo, relação pedagógica, compromisso social, 

vontade política, abertura para a mudança, disposição democrática, etc.). 

 

 

Como o docente vai ser um agente transformador se seu ambiente não proporciona tal 

transformação? Fazendo uma analogia, como preparar uma feijoada se só se tem o feijão 

preto? Se os outros ingredientes não estão disponíveis, a ―feijoada‖ continuará sendo na 

realidade - um feijão preto. Da mesma forma que são necessários os ingredientes para 
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proporcionar uma feijoada é necessário um ambiente propício para acontecer a transformação 

na Educação. Segundo Freire (1979a, p. 21-22): 

É preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e em seus 

métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, 

construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens 

relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história [...] uma educação que liberte, 

que não adapte, domestique ou subjugue. 

É a educação libertadora que vai permitir ao docente ser um agente de transformação, 

o estudante ser um sujeito que não se sentirá expulso das escolas, que vai desejar ali   

permanecer, pois ele a vê como uma morada, a construção um sonho e faz parte do projeto de 

sua vida.  

Para a organização do PPP é necessário que exista um processo de planejamento e um 

desejo coletivo da melhoria da escola sendo imperativo refletir sobre a realidade atual e 

desejada. 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 124) nos ensinam que o planejamento escolar 

deve cumprir as funções de: diagnóstico e análise da realidade da escola, definição de 

objetivos e metas, definição de atividades e tarefas a serem desenvolvidas em função das 

prioridades estabelecidas pela escola, considerando os recursos disponíveis. 

Nessa forma de elaborar o processo de planejamento - são apresentadas as 

especificidades dos cursos oferecidos na escola e como a escola desenvolve os projetos e suas 

práticas de gestão escolar (projetos técnicos, projetos sociais, interdisciplinaridade, ações 

comunitárias, estágio supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso etc.).  

Também são apontados os procedimentos adotados para o processo de recuperação 

dos estudantes com dificuldade de aprendizagem (recuperação).  

A construção do Projeto Político Pedagógico tem como desafio deixar de ser algo 

burocrático e tornar-se instrumento pedagógico coletivo. A forma como ele é explicitado para 

toda a equipe geralmente transmite uma visão imobilizada e estática de documento 

burocrático.  

Freitas salienta que: 

O projeto pedagógico não é uma peça burocrática e sim um instrumento de gestão e 

de compromisso político e pedagógico coletivo. Não é feito para ser mandado para 

alguém ou algum setor, mas sim para ser usado como referência para as lutas da 

escola. É um resumo das condições e funcionamento da escola e ao mesmo tempo 

um diagnóstico seguido de compromissos aceitos e firmados pela escola consigo 

mesma – sob o olhar atento do poder público (FREITAS et al., 2004, p. 69). 
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Em geral, as escolas tratam mais o PPP apenas como um instrumento para atender a 

uma exigência formal. (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2003) apontam para a 

precariedade que permeia a efetivação dos projetos pedagógicos nas escolas, que contaminada 

pelo modelo burocrático de gestão escolar, não possibilita concretamente as ―mudanças 

institucionais e do comportamento e das práticas dos professores‖. 

De acordo com o disposto no Capítulo II do Regimento Comum das Escolas Técnicas 

do CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão (PPG) apresenta a proposta de trabalho da Etec 

que conta, como eixo norteador, o PPP, no qual são definidos os valores, as crenças e os 

princípios pedagógicos da escola. A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos 

parte, necessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da análise dos 

contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola almejada pela 

comunidade.  

O PPG tem uma vigência de cinco anos, com processos de replanejamento, no 

mínimo, anual. A atualização anual, com inclusão de novos projetos, deveria garantir o 

horizonte permanente de mudanças e avaliações reais do trabalho da escola. 

O PPG da Etec deve estar alinhado à missão, visão e valores do CEETEPS que são:  

Missão: Promover a educação pública profissional e tecnológica dentro de 

referenciais de excelência, visando o desenvolvimento tecnológico, econômico e 

social do Estado de São Paulo.  

Visão: Consolidar-se como referência nacional na formação e capacitação 

profissional, bem como na gestão educacional, estimulando a produtividade e 

competitividade da economia paulista. 

Valores: Valorização e desenvolvimento humano, Postura ética e comprometimento, 

Respeito à diversidade e a pluralidade, Compromisso com a gestão democrática e 

transparente, Cordialidade nas relações de trabalho, Responsabilidade e 

sustentabilidade e Criatividade e inovação. (BRASIL, 2018). 

Elaborado pelo corpo docente, administrativo e comunidade escolar, o PPP da escola 

Redenção com vigência para os anos de 2015 a 2017 estabelece metas para os 5 anos 

seguintes e traça estratégias para o crescimento da escola. O documento é estruturado em seis 

partes que descrevem: i) a caracterização da escola; ii) as modalidades e cursos; iii)  a 

legislação e normas; iv) a análise de Recursos humanos e materiais; v) a análise do arranjo 

sócio- produtivo em que a escola se insere (características sociodemográficas da região e 

perfil discente); vi) a avaliação das metas estabelecidas anteriormente e estabelecimento de 

novas metas e projetos pedagógicos. 

O documento define a escola como lugar de troca de experiências, valorização de 

saberes, desenvolvimento de princípios éticos, solidariedade, fraternidade, respeito às 
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diferenças, ao meio ambiente e aos direitos humanos. Também acrescenta que sua ação 

educativa é ―fundamentada nos princípios de universalização da igualdade de acesso, 

permanência na escola, sucesso profissional dentro do pequeno e precário espaço que, com 

todas as dificuldades, conseguimos estabelecer relações entre as pessoas‖ (Ceeteps; PPG/ 

Etec Redenção. p. 1)  

Ao analisar o documento, nota-se que a evasão escolar e falta de infraestrutura física 

da escola são assuntos recorrentes que permeiam todo o documento, logo, os projetos 

didáticos, metas e ações são decorrentes dessas necessidades. 

Nos três últimos anos (2015-2017) a Etec Redenção definiu metas e projetos. O 

documento reafirma a importância dos projetos didáticos que objetivam a participação do 

estudante como sujeito crítico e incentivam o exercício do protagonismo juvenil.  

Uma das metas iniciadas em 2015 foi acompanhar a motivação para a aprendizagem 

de 80% dos estudantes, uma vez que o PPP pretende formar sujeitos éticos, autônomos, 

participativos, críticos e preparados para atuar no mercado de trabalho e cidadania.  

Percebe-se que a escola pesquisada tem sido mais bem-sucedida em relação às metas 

quando se refere ao ensino médio regular, em que a evasão é quase zero. Foram 

desenvolvidos, no âmbito da escola, alguns instrumentos visando a permanência dos 

estudantes na escola:  

 Grupos de estudo com estudantes que têm dificuldades de aprendizado; 

 Atividades/tarefas domiciliares com a proposta de trazer na próxima aula para correção; 

 Uso do Portal Click ideia (Portal com respostas às dúvidas e esclarecimentos sobre o 

conteúdo); 

 Aula de reforço escolar. 

A ênfase na aquisição de habilidades para o mundo do trabalho reflete-se na 

intencionalidade de desenvolver ações integrativas e inovadoras e que favoreçam a aquisição 

de competências para a prática profissional, segundo descreve o documento. 

O atual cenário aponta que a evasão escolar e a falta de infraestrutura das escolas são 

fatores que se precisam ser combatidos, portanto são necessárias metas mais objetivas e 

especificas sobre esses temas.  

Todavia, deve-se enfatizar que o acesso ao ensino médio na escola Redenção se faz 

por meio de um concorrido processo seletivo em que estudantes de escolas privadas e 

públicas disputam as vagas. A relação candidato/vaga como pode ser observada no quadro 

seguinte: 
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Quadro 2 – Inscrições do Vestibulinho da Etec Redenção 2015-2018 

Etec Redenção 
Semestre 

Letivo 
Período Inscritos Vagas 

Demanda 

candidato / 

vaga 

Ensino Médio 1º sem 15 Manhã 732 105 6,97 

Ensino Médio 1º sem 16 Manhã 627 70 8,96 

Ensino Médio 

integrado a 

Eventos (Curso 

integral manhã e 

tarde) 

1º sem 16 Integral 229 35 6,54 

Ensino Médio 1º sem 17 Manhã 436 105 4,15 

Ensino Médio 1º sem 18 Manhã 690 105 6,57 

Total 2714 420 *6,63 

    * Média da Relação Demanda Candidato Vaga     

    Fonte: Site do Vestibulinho das Etecs do Estado de São Paulo – julho 2018 

 

Na tabela apresentada observa-se que dos 2.714 estudantes inscritos no processo do 

vestibulinho da Etec Redenção nos períodos de 2015 a 2018 somente 420 ingressaram no 

ensino médio na Etec.   

No ensino médio (período matutino) o acompanhamento foi melhor que o curso 

técnico vespertino e noturno. Nesses três últimos anos dentro do munícipio em que a Etec 

atua, ela obteve o primeiro lugar na classificação do ENEM
11

 como escola pública e no total 

entre as privadas e públicas, ficando atrás apenas de uma escola privada.  

Freire (1991, p. 16) nos desperta sobre o real propósito em se trabalhar com a 

comunidade: 

Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas, 

ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção 

de um saber, que vai além do saber de pura experiência feito, que leve em conta as 

suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-se 

em sujeito de sua própria história. 

                                                           
11

 De acordo com o Ministério da Educação, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 e 

tem como objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do 

exame estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores.  

‘‘http://portal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791‘‘ 
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Freire defendeu na sua trajetória o sonho de mudar a cara da escola. ―O sonho de 

democratizá-la, de superar o seu elitismo autoritário, o que só pode ser feito 

democraticamente‖ (1991, p. 74). O sonho que ―tem que ver com uma sociedade menos 

injusta, menos malvada, mais democrática, menos discriminatória, menos racista, menos 

sexista. ‖ (1991, p. 118). 

O Ensino Técnico Profissionalizante depende de um PPP realizado pelo trabalho 

coletivo, ou seja, pela comunidade escolar, entendida como estudantes, pais, docentes, equipe 

pedagógica, gestores e funcionários. Não estamos aqui defendendo que é no âmbito da escola 

que o problema da evasão se resolveria, mas assim como vimos no caso do ensino médio 

regular, as ações previstas, planejadas e perseguidas pelo conjunto dos segmentos da escola, 

com avaliações regulares e replanejamentos podem representar um meio importante na 

organização da escola para o combate à evasão dos estudantes. 

 

1.2.1 As Escolas de ensino técnico profissionalizante 

Para entender o percurso histórico das escolas de ensino técnico profissionalizante no 

Brasil até os dias de hoje será apresentada uma breve trajetória desses cursos juntamente com 

os acontecimentos.  

Paro (2007, p. 110) remete-nos à importância histórica da educação: 

A educação consiste, pois, na mediação pela qual se processa a formação integral do 

homem em sua dimensão histórica. Como apropriação da cultura para a formação do 

homem histórico. E a cultura foi entendida no seu sentido mais amplo e rigoroso, 

como tudo que o homem produz em termos de valores, conhecimentos, objetos, 

crenças, tecnologia, costumes, artes, ciência, filosofia, tudo que, enfim ele cria para 

produzir-se historicamente. 

Desde o início da colonização no Brasil, houve a necessidade de treinar as mãos para a 

realização de determinadas tarefas e funções necessárias ao crescimento da Colônia, então, 

pode-se dizer que os primeiros estudantes (embora não frequentassem uma escola formal) 

foram os índios e os escravos como aprendizes de ofícios e ―habituou-se o povo de nossa 

terra a ver aquela forma de ensino como destinada somente a elementos das mais baixas 

categorias sociais‖. (FONSECA, 1961, p. 68).   

Na era do ouro entre os anos finais do Século XVII, houve a necessidade de mão de 

obra qualificada para trabalhar nas Casas de Fundição e da Moeda e escravos e índios 

naturalmente foram descartados; tal tarefa exigiria um conhecimento especializado, os filhos 

da elite então assumiram este papel e eram treinados por um período de cinco a seis anos e ao 
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final deste período, suas habilidades eram avaliadas e, se aprovados, recebiam um certificado. 

(BRASIL, Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnologia, 2009). 

Já no Século XVIII, com a expansão da produção açucareira na Bahia e o extrativismo 

do ouro em Minas Gerais, surgem os núcleos urbanos que exigem mão de obra qualificada 

como sapateiros, pedreiros, carpinteiros, ofícios estes divididos entre escravos e homens 

livres. 

Durante este período foi formada a Escola de Aprendizes de Marinheiros em que 

operários portugueses ensinavam seus ofícios aos aprendizes brasileiros. Tais aprendizes 

adentravam a escola por meios pitorescos de captação, que iam desde presos com condições 

de produzir, indicados por chefes de polícia a pessoas que eram abordadas na vida noturna da 

pungente colônia. Essa foi uma tentativa de firmar as primeiras bases do desenvolvimento 

tecnológico colonial, contudo este progresso foi interrompido em 1785 com a proibição das 

fábricas no Brasil, visto que, para os colonizadores portugueses, o progresso seria uma 

ameaça ao status dos colonizadores (BRASIL, Centenário da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, 2009). conforme descrição abaixo:  

O Brasil é o país mais fértil do mundo em frutos e produção da terra. Os seus 

habitantes têm por meio da cultura, não só tudo quanto lhes é necessário para o 

sustento da vida, mais ainda artigos importantíssimos, para fazerem, como fazem, 

um extenso comércio e navegação. Ora, se a estas incontáveis vantagens reunirem as 

das indústrias e das artes para o vestuário, luxo e outras comodidades, ficarão os 

mesmos totalmente independentes da metrópole. É, por conseguinte, de absoluta 

necessidade acabar com todas as fábricas e manufaturas no Brasil, (Alvará de 

05.01.1785, apud FONSECA, 1961). 

Contudo, em meados de 1800, percebeu-se que alguns ofícios eram necessários para o 

funcionamento pleno da sociedade brasileira, portanto os trabalhadores locais deveriam ser 

treinados. Coube então à classe menos privilegiada ocupar essas posições. Assim, jovens e 

crianças recebiam instrução primária integrada ao ensino de cursos como tipografia, 

encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, entre outros.  

Com a chegada da Família Real ao Brasil em 1808, convenientemente, houve a 

necessidade de revogar o Alvará citado pois as fábricas se faziam necessárias. D. João VI cria 

então o Colégio das Fábricas, primeiro estabelecimento público com o objetivo de formar 

mão de obra qualificada. Todavia, a aprendizagem sistemática de ofícios não tomou, na 

colônia, a forma escolar e foi só no período de transição para a formação do Estado/Nação, 

durante a estada da família real no Brasil, que foi criada a primeira escola para o ensino de 

ofícios manufatureiros. (BRASIL, Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e 
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Tecnologia, 2009). Em 1889, já ao fim do período colonial e logo após a abolição legal do 

trabalho escravo, embora o país contasse com cerca de 636 fábricas, o país se caracterizava 

por uma economia agrícola que visava à exportação.  

Cunha (2005) destaca que as primeiras décadas do século XX foram marcadas por 

transformações sociais nos principais centros urbanos do país com a imigração estrangeira, a 

urbanização e a industrialização, somadas ao fim da escravatura e da expansão da cultura 

cafeeira que deslocou o eixo econômico nacional para São Paulo. Todos esses eventos, 

combinados, resultaram em novas exigências de qualificação profissional para o sujeito 

laboral e que eram inerentes ao crescimento industrial em diversos setores como transportes, 

bancos, comércio etc. A esse respeito, Manfredi (2002, p. 79) destaca que ―A modernização 

tecnológica [...] inerente a esses novos setores da economia brasileira gerou novas 

necessidades de qualificação profissional e novas iniciativas, no campo da instrução básica e 

profissional popular‖ 

Com tais transformações, ocorreu o aumento do custo de vida gerando insatisfação da 

massa urbana, o que resultou em manifestações populares. Cunha (2000, p. 94) afirma que, 

neste contexto, ―o ensino profissional foi visto pelas classes dirigentes como antídoto contra 

a ‗inoculação de ideias exóticas‘ no proletariado brasileiro pelos imigrantes estrangeiros, 

que constituíam boa parte do operariado‖. Esse objetivo juntamente com esta demanda pode 

ser percebido no Decreto Federal 7.566 de Criação das Escolas de Aprendizes Artífices de 

1909, como se lê a seguir: 

Créa nas capitaes dos Estados da Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensino 

profissional primario e gratuito. O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 

Brazil, em execução da lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906: Considerando: que 

o argumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes 

proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da lucta pela 

existencia: que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo technico e intelectual, como 

faze-los adquirir habitos de trabalho proficuo, que os afastara da ociosidade 

ignorante, escola do vício e do crime; que é um dos primeiros deveres do Governo 

da Republica formar cidadões uteis a Nação [...] (BRASIL, 1909, p. 1) 

Evidencia-se em tal decreto a visão da classe dominante: a promoção da educação 

profissional como um antídoto aos males inerentes aos desfavorecidos, entre eles, os recém-

organizados movimentos sindicais que nasciam como uma forma de lutar pelos direitos dos 

trabalhadores. Motivado por esta visão, o Governo Federal anuncia a criação de dezenove 

Escolas de Aprendizes Artífices distribuídas em vários Estados do país. 
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De acordo com o Decreto Federal nº 7.566 de 1909, tais instituições, eram destinadas 

ao Ensino profissional primário gratuito e tal modalidade estaria a cargo do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, tal como segue em seu Parágrafo único e artigo 2º: 

Paragrapho unico. Estas escolas serão installadas em edificios pertecentes à União, 

existentes e disponiveis nos Estados, ou em outros que pelos governos locaes forem 

cedidos permanentemente para o mesmo fim.  

Art. 2º. Nas Escolas de Aprendizes Artifices, custeadas pela União, se procurará 

formar operarios e contra-mestres, ministrando-se o ensino prático e os 

conhecimentos technicos necessarios aos menores que pretendem aprender um 

officio, havendo para isso até o número de cinco officinas de trabalho manual ou 

mecânico que forem mais convenientes e necessárias no Estado em que funccionar a 

escola, consultadas, quanto possivel, as especialidades das industrias locaes. 

(BRASIL, 1909, p. 01) 

Em 1920, o governo brasileiro, por meio da Lei Federal nº 3.991, institui o primeiro 

curso com características de curso técnico com a duração de 3 anos, para a formação em 

Química. 

Em 1927 o Congresso estabeleceu a oferta do ensino profissional no país. O século 

XX foi marcado pelo estabelecimento de legislação para assegurar a oferta do ensino 

profissionalizante, sobretudo aquele dirigido a classes desfavorecidas. A CF de 1937 

estabeleceu no artigo 129: 

(...) O ensino prevocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é, 

em materia de educação, o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a 

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

dos Estados, dos Municipios e dos indivíduos ou associações particulares e 

profissionaes. É dever das industrias e dos syndicatos economicos crear, na esphera 

da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operarios 

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

caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e 

subsidios a lhes serem concedidos pelo poder público. (BRASIL,1937) 

A CF de 1937, art. 129, ainda prevê as escolas pré-vocacionais, que são direcionadas 

às classes mais pobres e contam com a parceria das indústrias: O ensino pré-vocacional 

profissional destinado às classes menos favorecidas é em matéria de Educação, o primeiro 

dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando Institutos de Ensino 

Profissional e subsidiando os estabelecimentos de iniciativa dos Estados, dos Municípios e 

dos indivíduos ou associações particulares e profissionais.   

Cunha (2000) ressalta que essa foi a primeira Constituição Brasileira que tratou de 

forma específica do ensino técnico, profissional e industrial. A Constituição dispunha ainda 

que as indústrias e os sindicatos deveriam criar escolas de aprendizes para os filhos de seus 

operários ou associados. 
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Nesse período, o Brasil vive um contexto de crescimento da indústria que necessitava 

de mão de obra melhor qualificada, em vista da falta de materiais industrializados e da 

eminência da 2ª Guerra Mundial. Nesse cenário, surge em 1942 a Lei Orgânica do Ensino 

Industrial, especificamente, o Decreto-Lei nº 4.073/42. As Leis Orgânicas, segundo Cunha 

(2000, p. 39), trazem vinte e uma mudanças significativas em relação à formação de técnicos. 

O ensino profissionalizante é deslocado para o grau médio e o ensino primário passa a ser 

responsável por um conteúdo mais geral. O estudante, ao concluir o curso primário, podia dar 

continuidade aos estudos cursando o ensino profissionalizante ou o ensino acadêmico; neste, 

contudo, era menor o acesso e estava voltado para a formação das elites que dirigiam o país. 

A Reforma Capanema, de 1941, promoveu um conjunto de leis que afetou o modelo 

de ensino profissional ofertado no país, que passou a ser considerado de nível médio; entre 

outras medidas, acrescenta-se que:  

O ingresso nas escolas industriais passou a depender de exames de admissão; os 

cursos foram divididos em dois níveis, correspondentes aos dois ciclos do novo 

ensino médio: o primeiro compreendia os cursos básico industrial, artesanal, de 

aprendizagem e de mestria. O segundo ciclo correspondia ao curso técnico 

industrial, com três anos de duração e mais um de estágio supervisionado na 

indústria, e compreendendo várias especialidades. (BRASIL, Centenário da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnologia, 2009, p. 4) 

Passa-se, então, a evidenciar o vínculo da Educação Profissional com o ensino formal. 

De acordo com o Decreto Federal nº 4.127, de 1942, nas Escolas de Aprendizes e Artífices 

em Escolas Industriais e Técnicas, a formação profissional em nível técnico seria equivalente 

à formação do curso secundário. (BRASIL, Centenário da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnologia, 2009). Desse modo, os estudantes oriundos dos ensinos técnicos 

estariam aptos a ingressar no ensino superior em área equivalente à da sua formação.  

Os anos seguintes foram marcados pela criação das Escolas Técnicas Federais que 

tinham autonomia didática e de gestão e, mais tarde, em 1994, tornar-se-iam os Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs).  

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/EN) da educação 

foi apresentada ao Congresso em 1948 e foi aprovada somente em 1961 por meio da Lei 

Federal n° 4.024/61, que norteou os rumos da educação brasileira. Apesar de ser uma lei de 

grande importância, foi de pouca expressão referente à educação profissional.  

Em 1968, vinte anos após a elaboração da primeira LDB, surgiu a regulamentação da 

profissão de técnico industrial de nível médio por meio da Lei Federal n° 5.524/68. 
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Em 06 de outubro de 1969, na gestão do governador Roberto Costa de Abreu Sodré 

(1967 – 1971), houve a criação pelo decreto estadual do Centro Paula Souza (CEETEPS), que 

é uma autarquia estadual de São Paulo responsável pelo ensino técnico e tecnológico. 

Em 1970, começou a operar com o nome de Centro Estadual de Educação Tecnológica 

de São Paulo (CEET), com três cursos na área de Construção Civil (Movimento de Terra e 

Pavimentação, Construção de Obras Hidráulicas e Construção de Edifícios) e dois na área de 

Mecânica (Desenhista Projetista e Oficinas). Era o início das Faculdades de Tecnologia do 

Estado. As duas primeiras foram instaladas nos municípios de Sorocaba e São Paulo. 

No decorrer das décadas, acabou englobando também a educação profissional do 

estado em nível médio, absorvendo unidades já existentes e construindo novas Etecs e Fatecs 

para expandir o ensino profissional a todas as regiões do Estado. (CENTRO PAULA 

SOUZA, 2018). 

Em 1971, foi determinado que o ensino médio fosse integrado ao ensino profissional. 

Segundo a Lei Federal nº 5.692/71, ―para o ensino de 2º grau, o Conselho Federal de 

Educação fixará, além do núcleo comum, o mínimo a ser exigido em cada habilitação 

profissional ou conjunto de habilitações afins‖ (BRASIL, 1971). Independente da profissão 

escolhida, todos teriam, a princípio, que ser técnicos e só havia esse caminho para ingressar 

numa no ensino superior ou ao mundo do trabalho. A lei federal 7044/82 (Brasil, 1982) é uma 

emenda da lei federal   5.692/71, (Brasil, 1971) a qual foi abolida, dando aprovação a esta, 

vigorando até a promulgação da lei 9394/96.  

A LDB/EN n° 9.394/96 regulamenta a educação profissional e apresenta como 

principal objetivo a criação e a oferta de vagas, gerando possibilidades ao estudante ao mundo 

do trabalho, regulamentando o nível técnico a ter currículo específico ou integrado, sequencial 

ou concomitante, ao ensino médio. O capítulo III, art. 39, descreve: ―A educação profissional, 

integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.‖ (BRASIL, 1996) 

Antes a estrutura do curso era organizada em módulos que, ao serem finalizados, 

permitiam a obtenção de diploma de técnico na área cursada. A partir da aprovação da 

LDB/EN de 1996, a educação profissional passou a contar com uma regulamentação 

específica com base em suas características, com a Educação Profissional referendada na Lei 

nº 5.692/71. 

A Resolução CNE/CEB nº 04/99 para as áreas profissionais, com suas características e 

competências e o Decreto Federal nº 5.154/2004 flexibilizou a formação técnica e nível 

médio, estabelecendo a educação profissional técnica de nível médio integrado, em 
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substituição ao Decreto Federal nº 2.208/97 que permitia o ensino técnico apenas modular. A 

partir de então, cada sistema (federal, estadual ou municipal) poderia optar pela formação a 

oferecer, desde que se levasse em consideração as necessidades da região onde o curso seria 

oferecido. 

O Decreto Federal nº 5.154/2004 esboçou uma nova Reforma na Educação 

Profissional, regulamentando o parágrafo 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da LDB/EN nº 

9.394/96, no que se refere à educação profissional. 

A promulgação deste Decreto previu diferenciadas maneiras de oferta e sistematização 

entre o ensino médio e o ensino técnico, possibilitando, então, a modalidade de ensino 

integrada entre ambos, voltando aos moldes da educação profissional vigente até 1997. O 

Decreto 5.154/04 prevê: 

Art. 4º A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no 

parágrafo 2º do art. 36, art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei n.9.394, de 1996, 

será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, observados: 

I - Os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação;  

II - As normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e III - as 

exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. 

§ 1o A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e 

o ensino médio dar-se-á de forma: 

I - Integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 

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

técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula 

única para cada aluno (Brasil, 2004). 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) - por meio da Câmara de 

Educação Básica (CNE/CEB) 01/02/05 fez com que a nomenclatura dos cursos e programas 

de educação profissional passasse a denominar-se: Educação Profissional Técnica de nível 

médio 

Nesse contexto, a Lei Federal n° 11.274/06 aprofundou-se como direito à educação 

básica pelo qual o ensino fundamental obrigatório passou a durar nove anos, iniciando-se aos 

6 anos de idade. 

A Lei Federal n°11741/08 fez com que a educação profissional e tecnológica 

abrangesse três níveis: Formação inicial e continuada ou qualificação profissional, educação 

profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação. Essa lei alterou os dispositivos da Lei 9394 de 20/12/96. Desde 1996 a LDB/EN 

passou por diversas alterações, pois haviam aspectos que precisavam ser preenchidos e/ou 

modificados.   
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A Resolução n° 6 20/09/2012 do CNE (BRASIL, 2012) definiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio que 

correspondem ao conjunto de princípios e critérios a serem observados pelos Sistemas de 

Ensino e pelas Instituições de Ensino Públicas e Privadas. De acordo com o MEC (BRASIL, 

2018) dentre suas principais orientações destacam-se: 

 

  Organização por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, 

diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, do mercado de trabalho e 

possibilidades dos estabelecimentos de ensino, observadas as normas de ensino para a 

modalidade de educação profissional técnica de nível médio. 

  A premissa de itinerários formativos que contemplam a sequência das possibilidades 

articuláveis da oferta de cursos de educação profissional, programado a partir de estudos 

quanto aos itinerários de profissionalização no mundo do trabalho, à estrutura sócio--

ocupacional e aos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos de bens 

ou serviços, o qual orienta e configura uma trajetória educacional consistente.  

  A articulação com o ensino médio e suas diferentes modalidades, incluindo a educação 

de jovens e adultos (EJA), educação especial e educação à distância com as dimensões do 

trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura. 

 

A Lei Federal n°13.005/14 aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), com 

vigência por 10 anos, prevê ações e metas para a melhoria da qualidade da educação. 

Conforme já citado, o CEETEPS foi criado em São Paulo em 1969 com a finalidade 

de ofertar cursos técnicos e tecnológicos, sendo responsável pelas Escolas Técnicas Estaduais 

do Estado de São Paulo (Etecs). O CEETEPS é supervisionado pela Secretaria de 

Desenvolvimento e Tecnologia do Estado de São Paulo. 

A Deliberação CEETEPS Nº 03 de 18/07/2013 é a responsável pela aprovação do 

Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza. Esta deliberação substitui a Deliberação CEETEPS nº 02, de 

30/01/06. 

O CEETEPS tem autonomia para aprovar seus planos de curso baseados no perfil do 

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos do Ministério da Educação que define o curso técnico 

como um curso de nível médio que tem por finalidade habilitar o estudante para o mundo do 

trabalho. O MEC fornece o perfil de cada curso que deve nortear todos os cursos no Brasil 
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Ministério do Trabalho e do Emprego, Classificação Brasileira de Ocupações – (CBO) 2002 – 

Síntese das ocupações profissionais - Portaria 397, de 09 de outubro de 2002. 

As Etecs não são supervisionadas pelas diretorias de ensino regionais que 

supervisionam as escolas estaduais do Estado de São Paulo que são subordinadas à Secretaria 

de Educação.  

As Etecs do CEETEPS são Supervisionadas pelo Grupo de Supervisão Educacional 

(GSE) que é um departamento da Unidade do Ensino Médio e Técnico e sua organização é 

por meio de cinco áreas especificas: 

 

 Gestão de Legislação e Informação – Geslinf;  

 Gestão de Pessoas – Gepes;  

 Gestão de Vida Escolar – Geve;  

 Gestão de Apoio ao Espaço Escolar – Gaesc; 

 Gestão Pedagógica – Geped. 

 

O portal do site Centro Paula Souza destaca que ―Cada área acima referenciada 

responde por atividades específicas, que em conjunto, correspondem aos processos 

administrativo e pedagógico da unidade escolar. A área de Gestão Pedagógica - Geped é 

organizada em 12 regiões a partir das regiões administrativas do Estado‖.  

Segundo o CEETEPS, o objetivo do GSE não é o de fiscalizar e sim de aproximar: 

É fundamental para o desempenho das atividades do Grupo de Supervisão 

Educacional a proximidade com as escolas. Como historicamente, a supervisão é 

vista como um órgão fiscalizador, firmamos a intenção de alterar esta situação 

buscando esta aproximação cada vez mais, orientando e acompanhando todas as 

unidades e classes descentralizadas, de forma diferenciada e cobrando quando 

necessário. Dessa forma, o GSE está sempre à disposição das escolas e não apenas 

quando um problema já está instalado (Portal CEETEPS GSE). 

Na Etec o maior contato entre docentes e o CEETEPS ocorre por meio dos 

supervisores que visitam a escola em média a cada seis meses, ou seja, na participação de uma 

reunião oficial da escola ou uma visita à escola.  

Por meio do Decreto Estadual n.º 50.895, de 21 de junho de 2006 foi criada a Etec 

―Redenção‖ (a escola pesquisada) - com os cursos técnicos profissionalizantes de Manutenção 

de Aeronaves e Hotelaria. Dois anos depois, a escola dobrou o número de cursos, oferecendo, 

em 2008 o Curso Técnico em Secretariado e o Curso de Ensino Médio Regular. Em 2009 foi 
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oferecido o Curso Técnico em Turismo Receptivo, o que evidencia um aumento na oferta de 

cursos da escola. 

Com esses cinco cursos (Manutenção de Aeronaves, Hospedagem (Hotelaria), 

Secretariado, Turismo Receptivo e Ensino Médio) a escola chegou ao seu limite físico, não 

havendo mais espaço para abrigar novos cursos técnicos nas dependências de um edifício 

alugado. Nesse período e nessa condição, revezaram-se os cursos noturnos de Logística e 

Cozinha (Gastronomia) e aos sábados foram criados dois cursos semipresenciais, Curso 

Técnico em Secretariado e Administração, sendo importante lembrar a demanda por vagas 

nesses cursos, uma vez que a escola acolhe estudantes provenientes de todas as cidades da 

Região Metropolitana da Baixada Santista. 

Segundo o Censo Demográfico destacado no Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola, A Etec Redenção está localizada numa região portuária, com grande potencial turístico 

no litoral do Estado de São Paulo, sendo uma das nove cidades da Região Metropolitana da 

Baixada Santista. A cidade tem uma área total de 139 km² e 300 mil habitantes e destaca-se 

economicamente em turismo, comércio, indústrias e na atividade portuária, o que já 

justificaria a importância dos dois cursos técnicos profissionalizantes pela vocação regional. 

Na cidade em que se localiza a Etec Redenção há 5,1% de analfabetismo entre pessoas 

acima de 15 anos e entre a população de 18 a 24 anos, 52,25% tem ensino médio completo.  

Ao apontar as suas principais forças em seu PPP, a escola Técnica Redenção declara 

que seus cursos estão em consonância com as necessidades do mundo do trabalho e a escola 

também conta   com   uma equipe de trabalho comprometida com o processo de ensino--

aprendizagem, uma boa comunicação interna entre docentes, estudantes e equipe de gestão, 

como também uma facilidade de informação entre estudantes, pais e comunidade por meio do 

site próprio da instituição.  

As condições físicas locais
 
são apontadas como a maior dificuldade da escola, uma vez 

que o prédio, em dias de chuva intensa, impede o acesso.  

Alarcão (2003, p. 79) reflete sobre a escola, quando afirma que:  

Comecei a conceber a escola como um organismo vivo, também ela em 

desenvolvimento e em aprendizagem, norteada por uma finalidade (educar) que se 

concretiza num grande plano de acção: o projeto educativo. Interroguei-me sobre a 

origem das ideias do projecto da escola e a implicação das pessoas nesse projecto. 

Para perceber que, mesmo que a ideia seja de um só, o projecto é ou é do colectivo 

ou está votado ao abandono e à falência. Refleti sobre o modo de envolver as 

pessoas e observei o que se passava quando elas se excluíam do projecto. Concluí 

que a escola é uma comunidade reflexiva, ou então, é um edifício sem alma. 

Comecei a desenvolver uma ideia de escola reflexiva, também ela em 

desenvolvimento e em aprendizagem. 
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Como deveria ser uma escola técnica? Deveria ser uma escola na qual o estudante 

deveria aprender a ler o mundo e assim poder transformá-lo. Os desafios atuais não permitem 

que o estudante desfrute totalmente desta leitura a fim de transformarem o meio em que 

vivem. As condições sociais, estruturais e pessoais constroem uma barreira e as políticas 

públicas que poderiam sanar algumas destas barreiras não são tão eficientes como poderiam.   

Uma escola técnica deveria ser o local que tivesse estrutura para incorporar o 

conhecimento entre docentes e estudantes e em seu dia a dia tivessem um contato mais social. 

Nóvoa (2010, p.1) tem defendido que uma escola pode ajudar na formação de melhores 

professores: 

Tenho defendido que os docentes precisam se formar dentro das escolas, em contato 

com o cotidiano e com os estudantes. É preciso criar estruturas que tenham 

incorporado o conhecimento, a pesquisa e as práticas profissionais e coloquem tudo 

isso a serviço da formação. O que se passa num hospital universitário pode servir de 

inspiração. Os jovens residentes são formados por outros médicos com grande 

proximidade com a pesquisa e o dia a dia da profissão. Da mesma forma, os 

professores deveriam ser formados por outros mestres e interagir com a academia. 

 

Esta formação dentro das escolas e a proximidade ajudaria o docente veterano na 

interação com os docentes ingressantes e com os estudantes na sua permanência na sala de 

aula. O fardo seria mais leve e a incorporação dos docentes e estudantes seria aprofundada.  

Abramovay (2015, p. 14) desperta para um contraste existente: ―Um estranho 

paradoxo se instala quando se reconhece a importância da educação e se marginaliza o 

lugar da escola ou se a reduz a um ritual formal necessário para inclusão no mercado de 

trabalho.‖ 

Não é plausível defender a educação nos discursos capitalistas no qual o jovem está 

sendo preparado para ao mundo do trabalho, sendo que o mesmo não desfruta de uma 

experiência libertadora e sim domesticadora, conforme destaca Freire. Qual o remédio para 

este entrave? Freire (1987, p. 17) reflete em palavras que a ―Pedagogia que fala da opressão 

e de suas causas  objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento 

necessário na luta por sua libertação, em que está pedagogia se fará e refará‖ Não se sabe 

quantos artigos, dissertações, leis serão escritos para que a Pedagogia apresente nova 

disposição e estímulo para que estudantes permaneçam mais nas escolas e tenham uma 

perspectiva de transformação.   

É possível contar quantas sementes tem um fruto, mas não é possível contar quantos 

frutos podem vir de uma semente. A luta tão engajada de Freire se faz na medida em que 

docentes, discentes, funcionários e a comunidade de uma escola acreditarem que é possível 

transformar uma educação bancária numa educação problematizadora que liberte em vez de 
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alienar e dominar, que o ajude a compreender o verdadeiro significado de uma escola técnica 

que o prepara para o mundo do trabalho e não para o mercado de trabalho.  

 

1.3 A GESTÃO  

 

Ao pensar em ações que viabilizam o combate à evasão escolar é necessário um 

esforço coletivo que envolve toda a comunidade escolar. A Gestão de uma escola é crucial 

nessa engrenagem e sozinha não vai combater a evasão e sem ela tampouco a evasão acaba.  

Freire escreveu em sua terceira carta pedagógica: ―Se a educação sozinha, não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.‖ (2000, p. 31). Refletir a 

respeito da frase de Freire é afirmar que as transformações só acontecerão a partir da ação de 

vários sujeitos que fazem parte da sociedade. Numa gestão escolar é necessário mobilizar, 

conscientizar e entusiasmar cada segmento da comunidade escolar, para que se sinta parte de 

um todo, e que este todo possa trabalhar em conjunto para garantir ao estudante o direito de 

permanência na escola, mas como promover a participação de todos, como engajar esse 

comprometimento? Como ser uma escola democrática e que possua autonomia? Segundo 

Freire (1991, p. 24): 

Uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia da pergunta, em que se 

ensine e se aprenda com seriedade, mas em que a seriedade jamais vire sisudez. 

Uma escola em que, ao se ensinarem necessariamente os conteúdos, se ensine 

também a pensar certo. 

Assim, ―autonomia é um processo de decisão e de humanização que vamos 

construindo historicamente, a partir de várias, inúmeras decisões que vamos tomando ao 

longo da existência‖ (MACHADO, 2008, p. 57). 

Quando nos referimos à gestão na escola pública, Silva Jr (2013; p. 22) salienta que 

―A gestão da educação não pode, pois, se reduzir à derivação ou à apropriação. Terá que 

estabelecer suas próprias estruturas teórico-conceituais se efetivamente quiser se legitimar 

por sua contribuição à qualidade da educação pública.‖ 

Segundo Silva Jr. (2013, p. 29), quatro grandes questões podem se constituir nos 

caminhos a serem percorridos inicialmente pela gestão da educação em seu esforço em favor 

da educação pública: 

a) À finalidade e ao objeto de trabalho da escola pública; faz-se necessário reinstituir 

o professor como sujeito da escola e a escola como objeto unitário de seu trabalho. 
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b) Aos meios e aos instrumentos disponíveis para o trabalho na escola pública; é 

preciso reconhecer o currículo como produto do trabalho coletivo dos professores da 

escola. 

c) Às relações e às condições de trabalho predominantes na escola pública; deve-se 

unificar a jornada e delimitar o tempo e o local de trabalho dos professores da 

escola. 

d) Às relações com as entidades representativas dos trabalhadores da escola pública. 
É fundamental disponibilizar mecanismos de participação na elaboração e na 

execução das políticas de elevação dos padrões de qualidade de ensino, e de 

qualificação dos professores. 

O Gestor de uma escola pública que tiver a visão apresentada por Silva Jr. a respeito 

da gestão da educação pública terá condições de ser um gestor de uma escola pública na qual 

a equidade prevalecerá.  

Ao se buscar essa riqueza de relações é necessário romper de vez com a visão de 

gestão administrativa. É muito comum a confusão entre gestão administrativa e gestão 

escolar. Ribeiro (1968) analisa a diferença entre ser diretor e ser administrador:  ser diretor 

envolve a ―capacidade de liderança para escolha de filosofia e política de ação‖ e é tarefa 

que não se deve delegar enquanto que ao ser administrador, o diretor pode executar 

pessoalmente alguma tarefa, mas também pode delegar que alguém o faça sob sua supervisão.  

Paro (2012, p. 68) chama a atenção para não confundirmos administração empresarial 

com gestão escolar:  

(...) princípio fundamental de toda a administração, segundo o qual, os meios devem 

ser adequados aos fins. A negligência desse aspecto pode ser trágica para a gestão 

escolar e frustrar completamente a aplicação, na educação, de procedimentos 

administrativos. Não se pode aplicar na escola métodos e técnicas apenas porque 

funcionam bem em empresas do sistema produtivo em geral, sem levar em conta se 

eles coerem com os fins da instituição escolar. Numa empresa privada do modo de 

produção capitalista, por exemplo, pode-se coerentemente adotar a dominação como 

meio de coordenação, porque esse tipo de relação é compatível com o objetivo que 

aí se persegue, o lucro. A mesma relação não se pode admitir numa empresa (como a 

escola) cujo objetivo, a educação, é precisamente antagônico a essa dominação. Para 

evitar equívocos dessa natureza é preciso considerar o caráter especifico do 

empreendimento que cumpre administrar. Não se pode, portanto, minimizar o 

caráter escolar da gestão que se quer praticar.   

Com estes dois critérios claros do diretor acerca das funções do gestor escolar evita-se 

o antagonismo com as funções dos professores e funcionários administrativos da escola. 

Numa gestão escolar há de se buscar colaboração entre todas as partes e o reconhecimento 

pela equidade de trabalho. A autoridade funcional e os deveres de ofício não são suficientes 

para que os servidores em geral reconheçam o diretor como um gestor escolar. É imperativo 

conhecer o trabalho pedagógico, zelar pelas boas condições da escola e reconhecer a 

importância do trabalho dos professores e do trabalho coletivo.  
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Para Mantovanini (2000, p.21), ―quando o professor retoma sua potência e assume 

seu papel, ele não exclui nenhum aluno‖. Esta afirmação remete a uma reflexão sobre a 

participação do docente e ao mesmo tempo não pode dar a responsabilidade total a ele pela 

exclusão do estudante. 

Estivemos, em janeiro de 2018, em visita à Escola da Ponte localizada a 30 

quilômetros da cidade do Porto, em Portugal (ocasião em que também visitamos a 

Universidade de Coimbra). Interessamo-nos pela abordagem de ensino usada pelos 

professores. A equipe da escola consegue colocar em prática, desde 1976, formas escolares 

que se distanciam das escolas tradicionais. Causou-nos espanto ao não ver provas, séries, 

ciclos, paredes e muros. Uma escola que não é feita só com um professor, mas com a 

participação de toda a equipe, que ousaram construir uma educação diferente e que tem 

influenciado outros projetos educacionais, dentro e fora de Portugal. 

 Numa de suas entrevistas Pacheco (2013, p. 1) relata sobre o papel da escola:  

 

É decisiva. A escola é a instituição de transição. Ou seja, se a família os produz 

assim, a última hipótese que eles têm de ser gente é a escola. Mas a escola, como ela 

funciona, com projetos discricionários, com violência simbólica, organização 

prussiana, não tem sentido nenhum. O que fazem dentro da escola, os jovens no 

fundo das salas com os fones nos ouvidos enquanto os professores papagaiam a 

aula?  Isso não pode ser. E os intervalos, que são exibições de bullying gratuito, das 

quais o professor foge para não se intrometer, porque também pode ser agredido, o 

que é isso? É uma insanidade. E continua a se perpetuar isso na escola e, acima dela, 

na sociedade. Até porque a escola é o modelo da sociedade. 

 

Entendemos que as escolas brasileiras – e a sociedade - precisam resgatar e valorizar a 

figura importante dos professores para que possam constituir identidades positivas e o 

reconhecimento social. É fundamental que o tempo de permanência do docente na escola, 

bem como a convivência e situação que envolve essa permanência viabilizem a todos os 

docentes.  Sobre as condições de trabalho, são raros os docentes que trabalham em apenas 

uma escola e raras são as escolas que podem manter um docente com exclusividade em sua 

escola. Quanto ao fato de os docentes que se deslocam por diferentes escolas e por diferentes 

horários ao longo de sua jornada de trabalho, Silva Jr. faz um alerta sobre o problema que, 

antes de ser político, é organizacional. ―[...] para que as pessoas se organizem ou sejam 

organizadas é preciso, antes de mais nada, que elas se encontrem em seu cotidiano de 

trabalho. Sem a presença física do trabalhador individual o trabalhador coletivo não se 

constitui, mas também o projeto político não se elabora‖ (SILVA JR., 1990, p. 17 - grifo do 

autor). 
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Outro desafio para o engajamento docente é o aprendizado constante. A cultura da 

escola é resistente às inovações (HARGREAVES, 1994). Somente a integração da formação 

inicial e continuada e a reflexão sobre a prática dos docentes pode alterar substancialmente o 

cotidiano.  

As ações de ensinar e aprender formam uma unidade (o ensino só existe quando 

alguém aprende). O ensinar e o aprender são processos interdependentes que acontecem a 

partir de e na relação docente-estudante. Ensinar e aprender, assim, são duas faces do mesmo 

processo, que se realiza em torno das matérias de ensino sob a direção do docente 

(LIBÂNEO, 1992). 

A insuficiência da formação para a docência é uma deficiência comum entre os 

professores do ensino técnico, já que as instituições de nível superior não têm grande interesse 

em oferecer sistematicamente cursos de licenciatura voltados para esse âmbito específico de 

ensino. Nas Etecs foram criados cursos de formação pedagógica continuada para os 

professores em nível técnico, assim seriam licenciados para o ensino técnico 

profissionalizante.  

Domingues (2004. p. 16) entende ―(..) que a problemática da formação contínua dos 

professores está diretamente ligada à escola pela própria relação estabelecida socialmente 

entre qualidade de ensino e atuação dos professores, traduzida muitas vezes por fracasso 

escolar. Sendo assim, pensar a formação no horário coletivo, na escola, é pensar na 

mobilização de seu principal agente, o professor‖. Essa convicção é respaldada por Candau 

(1997, p. 57) ao afirmar que: 

A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional dos 

professores, tomando as escolas como lugares de referência. (...) deve alicerçar-se 

numa ―reflexão na prática e sobre a prática‖, através de dinâmicas de investigação-

ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são 

portadores. 

O ensino é ação conjunta de professores e estudantes, dirigida pelo docente, visando 

suprir meios para que os aprendizes assimilem de forma ativa ―conhecimentos, habilidades, 

atitudes e convicções‖ (LIBÂNEO, 1992). 

Infelizmente, a Pedagogia que chega às escolas está mais voltada aos resultados e à 

preparação para provas e exames do que para o processo ensino-aprendizagem. Frigotto (2007 

p. 1135) vê a formação profissional como um ―adestramento‖ em certas habilidades, sem o 

domínio de suas bases, nem articulação com o todo do processo produtivo. O reflexo dessa 

política está diretamente ligado aos estudantes que trabalham com metas de alcance de provas 
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e os docentes também participam de sistema de prova e classificação. Saviani (2013, p. 439) 

chama a atenção ao cuidado com neotecnicismo: 

Estamos, pois, diante de um neotecnicismo: o controle decisivo desloca-se do 

processo para os resultados. É pela avaliação dos resultados que se buscará garantir 

a eficiência e produtividade. E a avaliação converte-se no papel principal a ser 

exercido pelo Estado, seja mediatamente, pela criação das agências reguladora, seja 

diretamente, como vem ocorrendo no caso da educação. Eis por que a nova LDB 

(93494/96) enfeixou no âmbito da União a responsabilidade de avaliar o ensino em 

todos os níveis, compondo um verdadeiro sistema nacional de avaliação. E para 

desincumbir-se dessa tarefa o governo federal vem instituindo exames e provas de 

diferentes tipos. Trata-se de avaliar os alunos, as escolas, os professores e, a partir 

dos resultados obtidos, condicionar a distribuição de verbas e a alocação dos 

recursos conforme os critérios de eficiência e produtividade. 

As Políticas Públicas devem ser mais flexíveis, modernas e dentro do contexto real do 

estudante, dialogando com o mundo do trabalho, acompanhando suas necessidades e, 

principalmente, na formação humana, libertadora e cidadã, ou seja, o ―desenvolvimento de 

um currículo amplo e articulado de caráter geral‖. Kuenzer (2010) salienta que o PNE deve 

buscar uma melhor organização curricular para o ensino médio integrado que possa garantir a 

educação geral de qualidade para a classe trabalhadora e, entre as ações propostas, investir na 

formação docente (inicial e continuada). A autora ainda destaca que, ao invés de apenas unir 

os currículos do ensino médio e profissionalizante, o currículo deve gerar ―o diálogo com os 

estudantes, a vida, o mercado de trabalho, a teoria e a prática.‖ 

Para Morin (2003), ensino é algo mais abrangente, sendo a transmissão de 

conhecimentos para a assimilação e a compreensão mais que conteúdos curriculares 

específicos de uma cultura que torne possível o entendimento das situações e auxilie a vida, 

ou seja, que extrapole o aspecto acadêmico ou técnico, favorecendo, simultaneamente, uma 

forma de pensamento livre e aberto, para que o estudante tenha uma formação para a vida em 

sociedade e não só para o trabalho. 

Esta formação para a vida virá no processo de construção de uma escola reflexiva  

(ALARCÃO, 2003; ZEICHNER, 2000). Nesse sentido, Alarcão (2003, p. 80) acrescenta que: 

Aprofundando mais essa noção e tentando operacionalizá-la, proponho-me agora 

refletir sobre a gestão de uma escola reflexiva como uma gestão integrada de 

pessoas e processos, uma gestão realizada com pessoas e a bem das pessoas, 

trazendo assim para o centro da arena educativa não apenas o aluno, mas todo o 

elemento humano que constitui a escola. Ao fazê-lo não poderei deixar de analisar 

[...] a importância do projecto da escola, a centralidade do currículo, as 

características da liderança institucional, o papel dos professores e dos alunos e da 

comunidade, a permanente qualificação profissional e o renovado desenvolvimento 

institucional. 
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 O docente realiza suas conexões com os estudantes e estes se incluem na escola não 

só passando pelos muros de concreto, mas pelos muros das dificuldades e desafios que 

encontram no sistema educacional. Segundo Narciso (2015, p. 108): 

É preciso dar continuidade ao processo de inclusão. Não é apenas obter o direito de 

entrar e sentar nos bancos de uma instituição federal de ensino. A exclusão pela qual 

os alunos passaram por toda vida, não tendo acesso à cultura, esporte, lazer, 

educação de qualidade não desaparece como num passe de mágica e de repente 

viram cidadãos inclusos no sistema educacional. A única diferença é que eles 

estavam do lado de fora e passaram para o lado de dentro com as mesmas 

dificuldades. Agora, a escola tem o imenso desafio de mantê-los frequentes e 

participando da construção do conhecimento. 

 Os fatores externos vêm carregados de lembranças, pressões e dificuldades. Os fatores 

internos podem aliviar esta carga, através de uma construção não de muros, mas de estacas 

que ajudem o estudante a permanecer firme nos estudos. Contudo essa não é uma tarefa fácil, 

o sistema por si só é excludente. Arroyo (2010) sugere que os discursos oficiais não pregam 

que suas políticas estatais visam a superação das diversas desigualdades existentes, tampouco 

a busca pela igualdade e justiça. Pelo contrário, o que existem são instrumentos nas mais 

variadas instâncias do poder e que estão presentes na escola que objetivam a inserção dos 

capacitados ―no mundo letrado ou em empregos precarizados‘. Aos não capacitados resta a 

exclusão.  

 Tomar consciência deste cenário que promove a exclusão é fundamental para o gestor 

escolar. Padilha (2001, p. 15) alerta-nos que historicamente a prática de gestão pública e da 

gestão administrativa no país tem ―se baseado numa tradição colonialista, positivista, 

tecnocrática, liberal e, como contemporaneamente se considera, no ideário neoliberal‖. 

Numa Etec o gestor coordena os assuntos administrativos, faz a gestão dos recursos, 

acompanha a gestão pedagógica e estabelece pontes entre toda a comunidade escolar, o que 

subtrai potencialmente a função pedagógica dessa função. As Etecs do CEETEPS são 

compostas por cinco membros da equipe de gestão escolar: o Diretor da Etec, o Diretor 

Administrativo, o Diretor Acadêmico, o Coordenador Pedagógico e o Assistente Técnico 

Administrativo (ATA).   

Na ausência do diretor na Etec, qualquer um dos membros da equipe de gestão escolar 

pode assumir a responsabilidade pela escola em seu lugar.  

A interpretação das leis, regimento escolar das Etecs e iniciativa não cabe somente ao 

Diretor da escola, mas a todos os cinco membros da equipe gestora.  
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Nóvoa (2010 p.1) esclarece sobre os limites do gestor escolar quando há uma política 

nacional definida pelo governo: 

Muitas propostas de Educação complementares ao currículo não são impositivas. 

Cabe aos diretores de cada escola escolher o que priorizar. Tanto é assim que em 

vários países, embora a política educacional seja única, verifica-se um dualismo 

cada vez mais acentuado: as elites investem na Educação privada, cuja base 

estrutural é a aprendizagem, enquanto as escolas públicas estão cada vez mais 

centradas em dimensões sociais e assistenciais. Essa Educação feita em duas 

velocidades é o pior dos cenários para o nosso futuro, pois só aumenta a 

desigualdade de oportunidades. 

Uma gestão participativa que pode ir ao oposto de uma gestão tradicional é o grande 

triunfo de gestores que sabem ouvir os docentes, discentes funcionários e comunidade em 

geral. Alarcão (2003) defende que todos os atores da comunidade escolar devem reconhecer a 

importância de seus diferentes papéis desempenham na instituição, mas também devem ter 

consciência clara de que todos estão envolvidos em uma única missão: educar. Missão esta 

que se estende à família e à sociedade em geral. É por isso que devesse possibilitar a 

participação, a geração de conhecimento sobre a escola (e como melhorá-la) a partir dos 

pontos de vista de todos.  

Possivelmente, quando o gestor escolar perceber que pode tirar partido do 

conhecimento destes diversos sujeitos e assim possibilitar uma educação problematizadora em 

seus estudantes, haverá uma leitura crítica e compreensão da realidade social e política e serão 

capazes de permanecer na escola e de transformar coletivamente a realidade.  

 

1.4 QUEM É O SUJEITO - ESTUDANTE DO ENSINO TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE? 

 

Quantas vezes já foi ouvido o ditado popular de que os jovens são o futuro da nação? 

Abramovay (2007) chama a atenção com uma pergunta no título do seu livro: Juventude: 

tempo presente ou tempo futuro? A autora faz mais perguntas que despertam investigação e 

ponderação sobre o assunto: qual é o rosto dessa juventude? Quais os seus desejos? Seus 

sonhos? O que os aguarda em termos de espaço público e privado, de expansão do 

conhecimento e de perspectivas de realização e melhoria de qualidade de vida? Não se trata 

de território fácil de ser delimitado, e as fronteiras conceituais e reais muitas vezes se 

sobrepõem e se complementam. No entanto, a investigação dedicada de tais possibilidades 

torna-se parte intrínseca do exercício e da construção da cidadania do presente e do futuro. 
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Pode-se perceber que o desafio de trabalhar com os jovens na atualidade costuma ser 

um tema constante nas conversas entre docentes e gestores. É comum encontrar queixas sobre 

indisciplina, falta de respeito, irresponsabilidade diante dos compromissos escolares, 

dispersão devido ao uso de dispositivos móveis e até na forma de vestir. E, da mesma forma, 

quando ouvimos os estudantes, é possível encontrar queixas da escola, professores e das 

condições gerais em que vivem e parece que entramos num jogo de culpados.  

A juventude faz escolhas que determinam uma boa parte do futuro da vida como 

relacionamentos, estudos, profissão e a própria maneira como cuidam da saúde. O foco neste 

tópico é estudar sobre quem é o jovem sujeito que cursa o Ensino Técnico Profissionalizante. 

Identificar o seu perfil é fundamental para estudar suas necessidades, expectativas e 

antecipar o que pode ser esperado dele no curso e onde ele pode chegar. 

De acordo com o PPP da Etec Redenção, o perfil esperado do estudante Técnico em 

Turismo Receptivo é: 

O profissional que recebe/acolhe turistas em agências de turismo, meios de 

hospedagem, restaurantes e empresas organizadoras de eventos. Organiza roteiros 

históricos, culturais e educativos no estado de São Paulo, assim como desenvolve 

atividades inerentes à arte da hospitalidade, prestando informações, assistência e 

orientações técnicas aos turistas. (PPP - 2015-2019, p. 8) 

 O PPP da Etec Redenção ainda assinala o perfil esperado do estudante Técnico em 

Secretariado: 

É o profissional que assessora funções de chefia, executando serviços comuns de 

escritório. Atende a clientes, negocia com fornecedores e gerencia informações; 

procede à administração de relacionamentos e de conflitos internos e externos. Atua 

na gestão da produção, na estruturação de portfólios e de relatórios administrativos, 

na elaboração de apresentações, na composição de planilhas orçamentárias e em 

demais serviços específicos da empresa. (PPP - 2015-2019, p. 11) 

As relações sociais entre os estudantes nas escolas é um tema que merece destaque. 

Como os estudantes se relacionam entre si e como suas interações podem trazer benefícios ao 

mundo do trabalho são reflexos de uma boa relação social no meio em que estuda? A 

importância de refletir sobre as relações sociais na escola nos remete a Paulo Freire (1997, p. 

23) que lembra que: 

Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, é perceber suas 

relações com outros objetos. Implica que o estudioso, sujeito do estudo, se arrisque, 

se aventure, sem o que não cria nem recria. Por isso também é que ensinar não pode 

ser um puro processo, como tanto tenho dito, de transferência de conhecimento da 

ensinante ao aprendiz. 
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Parece-nos que não se tem dado muito ouvidos às palavras de Freire. O número de 

instituições com cursos a distância tem aumentado com a justificativa de trazer menos custos, 

rapidez nos estudos para o ingresso no mundo do trabalho e as relações sociais se tornam cada 

vez mais distantes.  

Como retrata Zeichner (2000, p. 8) ―Temos pessoas adquirindo conhecimentos novos e 

novas habilidades, mas, em geral, elas não se tornam pessoas diferentes‖. 

Há os que defendem que os filhos devem ser ensinados em casa não necessitando ir a 

uma escola (homescholling). Recentemente um assunto comentado nas mídias sociais foi o 

fato de o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir que pais não podem tirar filhos da escola 

para ensiná-los em casa. 
12

 No julgamento referente ao tema, a maioria dos ministros entendeu 

que é necessária a frequência à escola, de modo a garantir uma convivência com estudantes de 

origens, valores e crenças diferentes. Caso fosse deferido o direito de se ensinar em casa, o risco de 

uma evasão escolar poderia ser maior. Não é o caso polemizar sobre esse tema, mas a escola pública 

ainda é a instituição social que por sua diversidade forma as novas gerações em um país em que a 

maioria das famílias não dispõe de condições para assumir para si o ensino de seus filhos, 

diferentemente da situação de países mais desenvolvidos. 

O artigo 205 da CF/1988 define a educação como ―direito de todos e dever do Estado e 

da família‖ implicando uma cooperação sem a exclusividade dos pais. Se o estudante não 

conviver numa escola, dificilmente será possível conhecer um pouco de sua realidade e tão 

pouco de sua juventude.  

Se quisermos compreender realmente este sujeito e sua realidade, será necessário, 

além de conhecê-lo, habituar-se à existência da educação profissional no Brasil na vida do 

estudante e sua participação neste contexto.  

No Brasil, a educação profissional é o nome dado a todos os segmentos de cursos de 

formação profissional definidos na LDB/EN n.º 9.394 de 1996. O foco nesta pesquisa é 

discutir quem é o estudante da escola técnica profissional. 

O IBGE (2016/2017) por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Continua (PNAD) apresentou a definição do MEC do curso técnico de nível médio como a 

modalidade de educação profissional destinada aos estudantes do ensino médio e àqueles que 

já o concluíram. O IBGE identificou que dos 9,0 milhões de estudantes do ensino médio 812 

mil, ou seja, 9% deste total, frequentavam curso técnico de nível médio. Sendo que nas 

                                                           
12

  STF decide que pais não podem tirar filhos da escola para ensiná-los em casa.  

Disponível em: https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/noticias/624834259/stf-decide-que-pais-nao-podem-tirar-

filhos-da-escola-para-ensina-los-em-casa?ref=feed, publicada em set 2018 

https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/noticias/624834259/stf-decide-que-pais-nao-podem-tirar-filhos-da-escola-para-ensina-los-em-casa?ref=feed
https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/noticias/624834259/stf-decide-que-pais-nao-podem-tirar-filhos-da-escola-para-ensina-los-em-casa?ref=feed
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regiões Sudeste e Sul registraram os maiores percentuais de estudantes nessa modalidade de 

educação profissional (10,6% em ambos os casos), enquanto que, na Região Norte, apenas 

4,5% dos estudantes do ensino médio estavam frequentando a modalidade técnica. 

O IBGE também investigou a existência das dificuldades dos estudantes em frequentar 

o curso profissional e, caso houvesse, a principal alegação. Nota-se que 86,5% dos estudantes 

disseram não ter dificuldade para frequentar os cursos técnicos de nível médio. Para os 13,5 % 

estudantes que alegaram ter alguma dificuldade, 6,0% relataram a dificuldade de acesso ao 

local do curso como principal motivo, e 2,8%, a dificuldade financeira. Ao considerar a 

situação ocupacional, nota-se que, dentre os estudantes ocupados, 18,1% afirmaram enfrentar 

alguma dificuldade para frequentar o curso técnico, proporção esta maior do que a observada 

para o total de estudantes. Além das dificuldades de acesso ao local do curso e a financeira 

(5,9% e 3,7%, respectivamente), 3,5% dos estudantes que também trabalhavam alegaram ter 

dificuldade de cumprir o horário do curso e 3,3% relataram que faltava tempo para estudar. 

De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT)
 13

 , 

dentre os estudantes que disputavam uma vaga no Vestibulinho de 2016, o número de 

mulheres inscritas   foi de 53,85 % e dos homens 47,15 %. O número de mulheres foi 

ligeiramente maior que o número de homens inscritos, porém, os homens obtiveram uma 

porcentagem de aprovação maior com 52,95 % e as mulheres com 47,05 %, como mostra o 

quadro a seguir: 

 
Gráfico 1 – Porcentagem de homens e mulheres que disputaram vaga no Vestibulinho de 2016 nas Etecs 

                                                           
13

  A Fundação FAT é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, e pode ser contratada com dispensa 

de licitação por instituições e órgãos públicos nos termos do inciso XIII, do art. 24, da Lei n.º 8.666/93. 

https://www.fundacaofat.org.br/pesquisas 

Continua 
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Fonte: Disponível em: https://www.fundacaofat.org.br/pesquisas 

 

De acordo com a mesma pesquisa, ao constatar a faixa etária dos estudantes inscritos e 

aprovados nos processos seletivos de acesso às Etecs, percebe-se que 77,75% dos estudantes 

aprovados tem até 28 anos de idade. Segundo o Estatuto da Juventude brasileiro, 
14

 considera-

-se jovem o indivíduo que tenha entre 15 e 29 anos de idade, levando em conta o aumento do 

tempo dedicado à formação escolar e profissional, a permanência maior com as famílias de 

origem, assim como as dificuldades para se conseguir, principalmente, o primeiro trabalho 

formal. No Brasil, atualmente, são mais de 51 milhões de jovens, segundo censo demográfico 

realizado em 2010, o que corresponde a ¼ da população. 

O quadro seguinte mostra a faixa etária dos candidatos:  

 

Gráfico 2 – Faixa etária dos candidatos que disputaram vaga no vestibulinho de 2016 

 

                                                           
14

  O Estatuto da Juventude Brasileira é uma lei aprovada em 2013 que determina quais são os direitos dos 

jovens que devem ser garantidos e promovidos pelo Estado brasileiro (Lei Federal nº 12.852/2013), detalhando 

garantias já previstas pela Constituição Federal de 1988, com maiores especificidades ao público jovem. 

 

Continua 
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 Fonte: Disponível em: https://www.fundacaofat.org.br/pesquisas 

O Gráfico a seguir mostra que quase 90% dos candidatos tem acesso à internet. Esses 

dados mostram que as informações estão acessíveis para a maioria dos estudantes. 

 Gráfico 3 – Candidatos que tem acesso à internet. 

  

Fonte: Disponível em: https://www.fundacaofat.org.br/pesquisas 
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Embora a faixa etária média dos inscritos seja de 18 a 23 anos, mais de 50% do total 

de candidatos não possuem renda conforme ilustra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4 – Renda de Salário Mínimo (s. m) de Candidatos Inscritos e aprovados no Vestibulinho 2016 das 

Etecs.  

 
 

Fonte: Disponível em: https://www.fundacaofat.org.br/pesquisas 

 

No quadro seguinte, observa-se a demanda do curso técnico de Turismo Receptivo da 

Etec Redenção dos últimos 7 semestres. 

 

 
Quadro 3 – Demanda de curso técnico turismo receptivo 

Etec Redenção 
Semestre 

Letivo 
Período Inscritos Vagas 

Demanda 

candidato / 

vaga 

Turismo 

Receptivo 

1º sem 15 Vespertino 98 40 2,45 

2º sem 15 Vespertino 63 40 1,58 

1º sem 16 Vespertino 117 40 2,93 

2º sem 16 Vespertino 87 40 2,18 

Continua 
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1º sem 17 Vespertino 118 40 2,95 

2º sem 17 Vespertino 
Não houve abertura de inscrições neste 

semestre 

1º sem 18 Vespertino 100 40 2,50 

2º sem 18 Vespertino 
Não houve abertura de inscrições neste 

semestre 

Total 583 240 2,42 

    (Fonte: Site do Vestibulinho das Etecs do Estado de São Paulo – julho 2018) 

 

Observa-se que dos 583 estudantes inscritos para a realização da prova classificatória, 

apenas 240 conseguiram ingressar nos cursos técnicos. São estes sujeitos que por meio de 

uma prova classificatória iniciam sua trajetória no ensino Técnico Profissionalizante. Não se 

sabe o que acontece com os 383 estudantes que não foram aprovados para ingressar no curso. 

No quadro seguinte observa-se a demanda do curso técnico de Secretariado da Etec 

Redenção dos últimos 8 semestres. 

 

Quadro 4 - Demanda de curso técnico secretariado 

Etec Redenção 
Semestre 

Letivo 
Período Inscritos Vagas 

Demanda 

candidato / 

vaga 

Secretariado 

1º sem 15 Vespertino 200 40 5,00 

2º sem 15 Vespertino 154 40 3,85 

1º sem 16 Vespertino 182 40 4,55 

2º sem 16 Vespertino 135 40 3,38 

1º sem 17 Vespertino 195 40 4,88 

2º sem 17 Vespertino 225 40 5,63 

1º sem 18 Vespertino 180 40 4,50 

2º sem 18 Vespertino 167 40 4,17 

Total 1438 320 4,49 

    (Fonte: Site do Vestibulinho das Etecs do Estado de São Paulo – julho 2018) 
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Observa-se que dos 1438 estudantes inscritos para a realização da prova 

classificatória, apenas 320 conseguiram ingressar nos cursos técnicos. 

No quadro a seguir verifica-se o número de estudantes das Etecs do Estado de São 

Paulo cursando no 1º sem de 2018. 

Quadro 5 – Estudantes das Etec do Estado de SP 1º sem 18 

Masc. Fem. 

Cursa 

Ensino 

Médio na 

Etec em 

que cursa 

o Técnico 

Cursa 

Ensino 

Médio 

Básico 

Cursa 

Ensino 

Médio 

Integrado 

Cursa 

Ensino 

Médio em 

outra 

escola 

Ensino 

Médio 

Concluído 

Total 

Estudantes 

104.833 106.234 3.237 17.989 63.492 36.730 89.619 211.067 

49% 51% 1,5% 8,5% 30% 17,5% 42,5% 100% 

Fonte: Banco de dados Cetec 

  

No quadro apresentado observa-se que mais da metade destes estudantes ainda cursam 

o ensino médio. No quadro geral é evidente o equilíbrio entre estudantes do gênero feminino e 

masculino. Uma minoria equivalente a 8,5% cursa apenas o E.M. Básico na Etec e 30% cursa 

o E.M. Integrado (Ensino médio com Habitação Técnica). Um dado que desperta a atenção é 

que 36.730 estudantes precisam diariamente se deslocar da escola onde cursam o E.M. para a 

Etec, onde cursam o Ensino Técnico.  

No quadro a seguir, observa-se o perfil dos estudantes matriculados no 1º semestre de 

2018 na Etec Redenção nos cursos de Secretariado e Turismo Receptivo no período 

vespertino. 

 

Quadro 6 – Perfil dos estudantes matriculados no 1º semestre de 2018 na Etec Redenção nos cursos de 

Secretariado e Turismo Receptivo 

Curso Masculino Feminino 

Cursando 

Ensino 

Médio na 

Etec 

Redenção 

Cursando 

Ensino 

Médio em 

outra 

escola 

Ensino Médio 

Concluído 

Secretariado 21 93 4 40 70 

Turismo 

Receptivo 
18 51 2 25 42 

Fonte: Banco de dados Cetec 
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Após o processo seletivo (vestibulinho), o curso de Secretariado contava com 3 turmas 

ativas (período vespertino) no 1°, 2° e 3° módulo e contava com 114, estudantes, sendo que 

82% dos estudantes são do sexo feminino.  

O curso de Turismo Receptivo com duas classes num total de 69 estudantes tem na 

maioria estudantes femininas seguindo a tendência do curso de Secretariado.  

Antes mesmo de se pensar quais oportunidades de emprego estes jovens terão e quais 

atividades educativas deveriam ser oferecidas para eles, deveríamos refletir sobre como 

contribuir para que esses jovens sejam agentes transformadores de suas vidas. Como saberem 

lidar com frustrações e serem resilientes; como permanecerem na escola diante de tantos 

desafios externos e internos.  

No capítulo inicial trouxemos um histórico das Políticas Públicas Educacionais do 

Brasil que mostrou uma realidade dura de admitir: estamos atrasados na Educação e as ações 

governamentais não têm resolvido o gargalo histórico que carregamos de evasão escolar.  

No próximo capítulo, buscaremos compreender e analisar o direito à Educação e a 

Evasão Escolar no ensino médio e no ensino técnico profissional.  
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II. O DIREITO À EDUCAÇÃO E O FENÔMENO DA EVASÃO ESCOLAR 

 

Trataremos nesse capítulo do direito à Educação expresso na legislação brasileira e sua 

possível concretização na educação básica – em especial no ensino médio - expondo no 

contexto da escola de ensino médio profissionalizante as dificuldades de legitimação desse 

direito, por meio de um paralelo entre o direito à Educação e a evasão escolar na trajetória do 

estudante de cursos técnico-profissionalizantes e no caso específico a escola investigada. 

 

2.1 O DIREITO À EDUCAÇÃO  

 

Parece ser um consenso que todo homem deve ter acesso à Educação, visto que, por 

meio dela, o homem pode cumprir seu pleno potencial individual e contribuir para a sociedade 

em que vive. Paro (2000, p.24) define a Educação como um meio para a ―atualização histórica 

do homem e condição imprescindível, embora não suficiente, para que ele, pela apropriação 

do saber produzido historicamente, construa sua própria humanidade histórico-social.‖ 

A fim de garantir a todos o direito à Educação, o Estado busca meios de promover 

ações neste sentido, amplamente citado na legislação do país, sendo importante compreender 

de que maneira estes direitos são expressos e se são legitimados. A abertura de novas escolas 

e vagas são divulgadas amplamente como se fossem o cumprimento da lei com um fim em si 

mesmo, contudo, ao analisar criteriosamente a maneira como essas leis são gestadas e 

implantadas, pode-se observar que o país está longe de garantir a educação como um direito 

de todos, não sendo as pessoas ainda capazes de lutar por seus direitos, em geral porque não 

os conhecem e não os exercitam. Ao comentar a importância desta busca de entendimento, 

Chauí (1989, p. 20) declara que: 

A prática de declarar direitos significa, em primeiro lugar, que não é um fato óbvio 

para todos os homens que eles são portadores de direitos e, por outro lado, significa 

que não é um fato óbvio que tais direitos devam ser reconhecidos por todos. A 

declaração de direitos inscreve os direitos no social e no político, afirma sua origem 

social e política e se apresenta como objeto que pede o reconhecimento de todos, 

exigindo o consentimento social e político. 

Tal declaração de Chauí convida-nos a desenvolver no indivíduo suas potencialidades 

para agir como cidadão, participando social e politicamente do mundo em que está inserido, 

mas Freire (1979a, p.15) vai além, ao definir um tipo de Educação que conduz à liberdade, 

levando o indivíduo à compreensão crítica de sua realidade em que: 
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A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão 

da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como 

objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica.  

A Educação tem sido vista ainda como um meio de promover a equidade social e 

tendo em vista que historicamente a Educação se caracteriza pela dualidade - uma escola para 

os ricos e outra para os pobres e pelo não acesso à Educação. Desse modo, ao tentar reparar 

uma dívida histórica, especialmente numa Constituição promulgada num período pós-ditadura 

civil militar no Brasil, verifica-se o anseio por declarar outros direitos fundamentais ao 

homem, assim, no artigo 227 da CF/1988 lemos que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 

1988) 

A fim de garantir o acesso democrático à escola, diversos países estabelecem certo 

número de anos como escolaridade obrigatória e gratuita. Até 1971 a legislação brasileira 

estipulava como obrigatório os quatro anos do antigo ensino primário. De lá para cá, houve 

avanços: introduzido originalmente pela Lei n.º 9.394, de 20/12/1996, instituído pelo artigo 

208, I, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional (EC) nº 59, de 11 

de novembro de 2009: ― I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria‖. 

A LDB/EN 9.394/96 denomina ―educação básica‖ o período compreendido de 14 anos 

de educação compulsória e gratuita, dos 04 aos 17 anos de idade, iniciando com a pré-escola, 

seguida pelo ensino fundamental (com ingresso aos seis anos de idade, com duração de nove 

anos) e, finalmente, o ensino médio (com duração de três anos), de acordo com o artigo 22. 

Essa medida visa assegurar ao estudante "a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores" 

(Brasil, 1996). 

Os estados e Municípios são obrigados a oferecer as etapas da educação básica a todo 

o estudante e essa oferta não se refere à vaga em si, mas também a condições de permanência 

na escola. A educação de jovens e adultos também foi lembrada no art. 1º da Emenda 

Constitucional (EC) nº 59, de 2009, que garante a oferta pública a todos os que não tiveram 

acesso ao ensino básico na idade apropriada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm
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Segundo Ranieri (2018), o Brasil tem uma trajetória atrasada quando se refere à 

Educação básica como direito, comparando-se aos países mais desenvolvidos. O autor (2018, 

p. 15) ainda acrescenta que tal trajetória ―foi marcada pelos traços dominantes de nossa 

cultura católica, agrícola e escravocrata, refletidos em um sistema de ensino desorganizado, 

elitista e seletivo‖. 

Ao se discutir o direito à Educação básica, não se deve esquecer que a alfabetização é 

um dos seus princípios básicos, sendo um fator diretamente ligado aos níveis de sucesso 

escolar. Segundo a UNESCO (2018, p. 1): 

A alfabetização é um direito humano e as bases para a aprendizagem ao longo da 

vida. Capacita indivíduos, famílias e comunidades e melhora a sua qualidade de 

vida. Por causa de seu "efeito multiplicador", a alfabetização ajuda a erradicar a 

pobreza, reduzir a mortalidade infantil, conter o crescimento populacional, a 

alcançar a igualdade de género e assegurar o desenvolvimento sustentável, a paz e a 

democracia.  

Percebe-se nesta Declaração que a UNESCO entende que o nível de alfabetização de 

um povo está intrinsecamente ligado a níveis maiores de autossuficiência e ao exercício da 

cidadania. Nesse sentido Freire (1991, p. 70) alerta que: 

Não podemos alimentar a ilusão de que o fato de saber ler e escrever, por si só, vá 

contribuir para alterar as condições de moradia, comida e mesmo de trabalho [...] 

essas condições só vão ser alteradas pelas lutas coletivas dos trabalhadores por 

mudanças estruturais da sociedade. 

A Educação, sozinha, não garante mudanças sociais, mas é um meio para formar 

pessoas que lutem por aquelas. Ao se analisar o contexto da conquista de direitos 

educacionais, não se deve esquecer que, enquanto um povo não conquistou plenamente a 

erradicação do analfabetismo, outros direitos básicos das pessoas, que vão bem além da 

Educação, estão sendo negados.  

Antes, é necessária uma revolução social. Moacir Gadotti (1991, p. 84) defende essa 

ideia ao citar Freire: ―a transformação da educação não pode antecipar-se à transformação 

da sociedade, mas esta transformação necessita da educação.‖ A educação é tida como força 

motriz que permite a tomada de consciência de que existem opressores e oprimidos. A 

transformação da educação e da sociedade precisam andar juntas, uma necessitando e 

completando a outra. Para o oprimido não virar opressor precisa viver a transformação e ser 

libertador dele mesmo.  

O analfabetismo tem sido uma ferida histórica produtora de desigualdades sociais e 

privação de direitos básicos. Em 1822, quando foi declarada a independência do Brasil, 
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praticamente toda a população era analfabeta. E, mesmo hoje, quase duzentos anos depois, 

percebe-se que a erradicação do analfabetismo não é realidade. A tabela a seguir ilustra a taxa 

de alfabetização no Brasil ao longo do século XX.  

 

Quadro 7 – Alfabetização da população de 15 anos e mais no Brasil 1900-1991 

Ano Alfabetizados Analfabetos 
Sem 

declaração 

Taxa de 

Alfabetização 

1900 3.380.451 6.348.869 22.791 35% 

1920 6.155.567 11.401.715 --- 35% 

1940 10.379.990 13.269.381 60.398 44% 

1950 14.916.779 15.272.632 60.012 49% 

1960 24.259.284 15.964.852 54.466 60% 

1970 35.586.771 18.146.977 274.856 66% 

1980 54.793.268 18.716.847 31.828 75% 

1991 76.603.804 19.233.239 --- 80% 

Fonte: FIBGE, 1995 

 

Observa-se que, em 1900, o índice de alfabetização era de 35%; em 1950, de 49%; em 

1991 de 80%. Nesse período abrangeu a constituição de 1934, 1946, 1967 e 1988 que 

estabeleceu o nível primário e secundário dos 7 aos 17 anos como ensino gratuito e 

obrigatório. Após a EC nº 59/2009, esse direito foi dos 4 aos 17 anos de idade, ampliando a 

duração da escolaridade obrigatória. 

Com base nos dados da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílio Contínua (PNAD 

Contínua) de 2016/2017, o IBGE divulgou o índice de alfabetização dos brasileiros com 15 

anos ou mais que sabiam ler ou escrever. A tabela a seguir aponta os índices e as metas de 

alfabetização dos brasileiros com 15 anos ou mais que sabia ler ou escrever. 

 

 

Quadro 8 – Índices de alfabetização - Brasileiros com 15 anos ou mais. 

Ano 2015 2016 2017 2024 

Meta 93,5   100% 

Realizado 92% 92,8 % 93 %  

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua, (PNAD) 2016/2017  

 

Observa-se que o índice de alfabetização em 2015 foi de 92%, em 2016 de 92,8% e 

em 2017 de 93%. A melhora gradual ainda não foi suficiente, pois o Brasil tem um total de 

11,5 milhões de analfabetos acima de 15 anos que não sabem ler nem escrever.  Os dados 

pesquisados mostram que, em 2015, 92% da população era alfabetizada, sendo que a meta de 

alfabetização estipulada para aquele ano era de 93,5%. Sendo assim, a perspectiva de alcançar 
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a meta de 100% de alfabetização para brasileiros acima de 15 anos para 2024, prevista na lei 

Federal 13005/14, meta nº 09 do Plano Nacional de Educação (PNE), será um grande desafio 

para ser alcançada. O tímido avanço do combate ao analfabetismo não só mostra que as 

políticas educacionais não estão sendo eficazes, como também revela o abismo regional 

existente, causando desigualdades que vão se refletir no âmbito econômico e produtivo. A 

ilustração abaixo revela essas desigualdades regionais:  

 

Figura 1 – Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais. 

 

Percebe-se que alguns Estados mais pobres têm um índice alto de analfabetismo em 

relação a outros estados do Brasil. Está claro que há muito a se fazer para atingir a meta 

estabelecida pelo PNE até 2024 de erradicar analfabetismo. O analfabetismo está ligado aos 

estudantes economicamente desfavorecidos e pertencentes a grupos étnicos e raciais ainda 

discriminados. Ser plenamente alfabetizado está intrinsecamente ligado ao poder de agir com 

autonomia, criticidade e poder lutar contra desigualdades. Arroyo (2012, p. 249) exprime da 

seguinte forma sobre o direito à escola presente nas lutas das classes populares:  

Os movimentos sociais mostram que pouco sabemos sobre essas relações tão 

determinantes entre o direito ao lugar e à escola como garantia desse direito primeiro 

de todo ser humano: a vida boa, digna e justa. Como estão ausentes essas relações 

tão estreitas nas análises pedagógicas tão ilustradas. A escola na cultura popular é 

mais do que escola ou mais do que a concepção reducionista, ilustrada de escola, de 

ensino de qualidade. Vincular o direito à escola com o direito ao lugar que está nas 

trajetórias das crianças e adolescentes, dos jovens e adultos dos coletivos que 
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chegam às escolas públicas das periferias e dos campos poderá dar maior 

centralidade social e política ao direito à escola/lugar de viver justo e digno. 

Muito espera-se das Políticas Educacionais, mas não se deve esquecer das Políticas 

Sociais também. Enquanto houver pessoas analfabetas, ou mesmo os analfabetos funcionais, a 

possibilidade de sonhar estará alienada apenas ao mundo em que se vive. 

Segundo Freire (1991, p. 126): 

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a educação não é a 

chave das transformações do mundo, mas sabemos também que as mudanças do 

mundo são um que fazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação não 

pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. 

Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos. 

É evidente que as diferenças entre níveis educacionais no Brasil vão se refletir nas 

desigualdades sociais e econômicas. Negar o direito à educação aumenta ainda mais o abismo 

entre as classes sociais, portanto, deve-se lutar por uma educação que diminua esse abismo. 

Freire (2000, p. 44) defende a importância de uma educação democrática e equalizadora: 

Não se permite a dúvida em torno do direito, de um lado, que os meninos e as 

meninas do povo têm de saber a mesma matemática, a mesma física, a mesma 

biologia que os meninos e as meninas das ―zonas felizes‖ da cidade aprendem, mas, 

de outro, jamais aceita que o ensino de não importa qual conteúdo possa dar-se 

alheado da análise crítica de como funciona a sociedade. 

Enquanto a erradicação do analfabetismo for uma realidade distante, ao analisar outro 

cenário educacional, podemos verificar que, quanto maior os anos de estudo, mas se afunila o 

gargalo educacional do país. A pesquisa feita pelo IBGE expõe o fato de que a juventude do 

Brasil enfrenta problemas para permanecer na escola. Os dados revelam que há 25,2 milhões 

de jovens entre 15 e 29 anos de idade no Brasil que não concluíram o ensino superior e nem 

frequentaram escola, curso, universidade ou qualquer outra instituição regular de ensino em 

2017. A ilustração a seguir mostra os motivos de não frequência destes jovens.  

 

Figura 2 – Motivos de não frequência à escola 

Continua 
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O total de jovens que não frequentaram a escola em 2017 representa mais da metade 

do número de jovens de idade no Brasil que é 48,5 milhões. O que torna mais grave a situação 

é que este número aumentou em 330 mil jovens, em comparação a 2016, um aumento de 1,35 

%.  

Dentre as principais justificativas para a interrupção dos estudos, 39,6% dos jovens 

responderam que deixaram a escola pelo fato de ter que trabalhar, estar à procura de emprego 

ou ter conseguido uma vaga que iria começar em breve. O desinteresse e ter de cuidar de 

pessoas/de afazeres domésticos foram outros motivos citados por, respectivamente, 20,1% e 

11,9% dos jovens entrevistados. 

Percebe-se, assim, que problemas de ordem social e econômica influenciam 

negativamente o acesso à escola. No vácuo desta negação ao acesso à Educação, em especial 

ao ensino superior, muitos estudantes optam por cursos técnicos profissionalizantes, pois 

veem nestas alternativas uma maneira de se qualificar para o mundo do trabalho e aumentar 

sua renda. 
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A LDB nº 9.394/96, art. 2º, prevê que ―A educação é dever da família e do estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.‖ Em seu art. 3º, o ensino se baseia em treze princípios, dos quais 

destacam-se seis, por considerar relacionados aos assuntos pertinentes a esta pesquisa:   

 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

 Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

 Garantia de padrão de qualidade; 

 Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

 Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela 

Lei nº 13.632, de 2018  

 A educação profissional foi introduzida pela LDB/EN Lei nº 9.394/96, cap. III, art. 39: 

―A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e 

à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.‖ 

A Lei n.º 11.741, de 16 de julho de 2008, que altera dispositivos da LDB/EN n.º 

9.394/96, salienta da educação profissional e tecnológica nos seguintes termos: 

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da 

educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 

dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 

§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por 

eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, 

observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. 

§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 

I — [...]; 

II — de educação profissional técnica de nível médio; 

III — [...] (BRASIL, 2008)  

Além do parágrafo 2.º desse artigo, a Seção IV-A, acrescida ao Capítulo II do Título V 

da Lei n.º 9.394, fala especificamente da Educação Profissional técnica de Nível Médio, em 

seus quatro artigos: 

Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo (Do Ensino Médio), 

o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas. 

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 

habilitação profissional poderá ser desenvolvida nos próprios estabelecimentos de 

ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação 

profissional.  

Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas 

seguintes formas: 

I — Articulada com o ensino médio; 

II — Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. 
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Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no 

inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de três formas: 

I — Integrada, onde o aluno, com uma única matrícula, frequenta curso com 

currículo planejado reunindo os conhecimentos do ensino médio às competências da 

educação profissional, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação 

profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se 

matrícula única para cada aluno; 

II — Concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o estejam 

cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, situação em que ocorre 

uma complementaridade entre o curso técnico e o ensino médio. Nesta modalidade o 

aluno tem duas matrículas, podendo ocorrer: 

Na mesma instituição de ensino, [...]; 

b) Em instituições de ensino distintas, [...]; 

c) Em instituições de ensino distintas, mediante convênios de Inter 

complementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto 

pedagógico unificado. 

Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, 

quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de 

estudos na educação superior. 

Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas 

formas articuladas concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados 

em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de 

qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa 

que caracterize uma qualificação para o trabalho (BRASIL, 2008). 

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação define o curso 

técnico como um curso de nível médio que tem por finalidade habilitar o aluno com 

conhecimentos teóricos e práticos nas distintas atividades do âmbito produtivo 

(BRASIL, 2009)  

A escola técnica é o local que abriga o ensino técnico ou educação técnica, em nível 

médio. A Resolução CNE/CEB n.º 1, de 3 de fevereiro de 2005, ao atualizar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o ensino médio e 

para a educação profissional técnica de nível médio às disposições do Decreto n.º 5.154/2004, 

resolve, em seu artigo 3.º, que a nomenclatura dos cursos e programas de educação 

profissional passará a vigorar nos seguintes termos: II. ―Educação Profissional de nível 

técnico‖ passa a denominar-se ―Educação Profissional Técnica de nível médio‖ (MEC, 

2005).  O Decreto Federal nº 2.208/97, ao regulamentar os artigos 39 a 42 (Capítulo III do 

Título V) e o§ 2.º do artigo 36 da Lei Federal n.º 9.394/96, configurou três níveis de educação 

profissional: básico, técnico e tecnológico, com os objetivos de formar profissionais, 

qualificar, especializar, aperfeiçoar e atualizar os trabalhadores em seus conhecimentos. 

Por que um jovem estudante precisa trabalhar ou estar à procura de emprego ao invés 

de estudar? O direito à Educação é realmente usufruído por estes jovens? Quais políticas 

públicas poderiam ser realizadas para diminuir este quadro? Estas são algumas perguntas que 

servem para essa reflexão. São elas que nos levarão a saber se realmente os jovens têm 

garantido o direito à Educação.   
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Fica reforçada a relevância e a necessidade de realização de estudos sobre a evasão 

escolar não somente em cursos técnicos, como em todas etapas da educação escolar. A partir 

de um diagnóstico crítico, seremos capazes de compreender o contexto, os motivos e as 

dificuldades que impossibilitam a permanência do estudante na escola.  

No capítulo IV é apresentado uma sondagem com estudantes de Secretariado e de 

Turismo Receptivo visando identificar as percepções destes sobre o tema da pesquisa, na 

intenção de perguntar-lhes: "o que leva um estudante a abandonar a escola?". Entre suas 

respostas verificamos a falta de um estágio remunerado, de dinheiro para o transporte escolar, 

de renda familiar, obrigando-os a conseguir um emprego para ajudar a família, de alimentação 

na escola e conciliação do trabalho com o curso. Todas essas respostas trazem um contexto 

social de carências que excedem os muros da escola e que precisam ser estudados a fim de 

garantir ao estudante seu direito à Educação.  

Essas respostas levaram a formular perguntas: Qual a responsabilidade do Estado para 

garantir o direito à Educação básica sem que o estudante precise de emprego antes mesmo de 

ter uma formação técnica? 

É importante ressaltar que o Estado é responsável por garantir uma oferta de educação, 

mas como se garante esta oferta de qualidade em um cenário em que o mercado participa das 

decisões políticas e influencia a Educação? Percebe-se o choque de interesses em elaborar um 

projeto que assegure o interesse coletivo e que colabore com o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos estudantes. É papel da sociedade se organizar para defender uma educação de 

qualidade e de direitos, como aponta Kuenzer e Grabowski (2006, p. 315): 

A razão fundamental é o reconhecimento do papel estratégico que desempenham a 

educação e a produção do conhecimento científico tecnológico e sócio - histórico no 

processo de construção de uma sociedade de novo tipo, fundada na justiça social 

com a participação de todos na produção, na fruição do que foi produzido, na cultura 

e no poder, o que demanda processos educativos que articulem formação humana e 

sociedade na perspectiva da autonomia crítica, ética e estética. 

A LDB 9.394/96 foi um documento fundamental para o direito à Educação nos 

últimos anos e que acrescentou as responsabilidades ao Estado e à União e permitiu como 

complemento a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), nº 10.172 de 2001, 

estabelecer diversas metas a serem atingidas na Educação Tecnológica e Formação 

Profissional até 2011, dentre as quais destacou-se:  

7. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

7.3 Objetivos e Metas 
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1. Estabelecer, dentro de dois anos, um sistema integrado de informações, em 

parceria com agências governamentais e instituições privadas, que oriente a política 

educacional para satisfazer as necessidades de formação inicial e continuada da 

força de trabalho. 

2. Estabelecer a permanente revisão e adequação às exigências de uma política de 

desenvolvimento nacional e regional, dos cursos básicos, técnicos e superiores da 

educação profissional, observadas as ofertas do mercado de trabalho, em 

colaboração com empresários e trabalhadores nas próprias escolas e em todos os 

níveis de governo. 

3. Mobilizar, articular e aumentar a capacidade instalada na rede de instituições de 

educação profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de cursos 

básicos destinados a atender à população que está sendo excluída do mercado de 

trabalho, sempre associados à educação básica, sem prejuízo de que sua oferta seja 

conjugada com ações para elevação da escolaridade. 

4. Integrar a oferta de cursos básicos profissionais, sempre que possível, com a 

oferta de programas que permitam aos alunos que não concluíram o ensino 

fundamental obter formação equivalente. 

5. Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de instituições de 

educação profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de formação 

de nível técnico aos alunos nelas matriculados ou egressos do ensino médio. 

6. Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de instituições de 

educação profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de educação 

profissional permanente para a população em idade produtiva e que precisa se 

readaptar às novas exigências e perspectivas do mercado de trabalho. 

7. Modificar, dentro de um ano, as normas atuais que regulamentam a formação de 

pessoal docente para essa modalidade de ensino, de forma a aproveitar e valorizar a 

experiência profissional dos formadores. 

8. Estabelecer, com a colaboração entre o Ministério da Educação, o Ministério do 

Trabalho, as universidades, os CEFETs, as escolas técnicas de nível superior, os 

serviços nacionais de aprendizagem e a iniciativa privada, programas de formação 

de formadores para a educação tecnológica e formação profissional. 

9. Transformar, gradativamente, unidades da rede de educação técnica federal em 

centros públicos de educação profissional e garantir, até o final da década, que pelo 

menos um desses centros em cada unidade federada possa servir como centro de 

referência para toda a rede de educação profissional, notadamente em matéria de 

formação de formadores e desenvolvimento metodológico. 

10. Estabelecer parcerias entre os sistemas federal, estaduais e municipais e a 

iniciativa privada, para ampliar e incentivar a oferta de educação profissional. 

11. Incentivar, por meio de recursos públicos e privados, a produção de programas 

de educação a distância que ampliem as possibilidades de educação profissional 

permanente para toda a população economicamente ativa. 

14. Estimular permanentemente o uso das estruturas públicas e privadas não só para 

os cursos regulares, mas também para o treinamento e retreinamento de 

trabalhadores com vistas a inseri-los no mercado de trabalho com mais condições de 

competitividade e produtividade, possibilitando a elevação de seu nível educacional, 

técnico e de renda. (BRASIL, 2001) 

Podemos inferir que a lei abriga uma visão tecnicista a preparar o sujeito para o 

mundo do trabalho o que conflita com a visão de Educação de Freire (1979a, p. 21-22) - como 

libertadora e crítica: 

É preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e em seus 

métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, 

construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens 

relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história [...] uma educação que liberte, 

que não adapte, domestique ou subjugue. 
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Contudo, o texto da lei não foi capaz de explicitar e apontar ações efetivas a fim de 

alcançar tais metas e se omite ao não explicitar a importância do conhecimento acadêmico 

justamente àquele estudante que tem limitadas oportunidades de aumentar seu capital cultural 

fora da escola. 

Ao comentar as metas referentes ao ensino médio, Kuenzer (2010, p.857) alerta que 

para assegurar a efetividade da implementação das metas estabelecidas, o referido documento 

deveria especificar melhor as metas e os indicadores para esta etapa. Segundo a autora, o 

grande entrave do documento engloba a falta de um planejamento específico e de orientações 

claras, a não clareza quanto a divisão de responsabilidades financeiras e, por fim, a 

inexistência de um instrumento que permita o acompanhamento tanto dos investimentos como 

da avaliação dos resultados. Logo, mais uma vez, percebemos um documento bem-

intencionado, mas que não garante uma mudança na prática. 

Kuenzer ainda acrescenta que a discussão acerca da necessidade do estabelecimento 

de padrões mínimos de qualidade precisa avançar de modo a subsidiar a formulação de metas 

relativas à infraestrutura física e pedagógica; temas antigos precisam ser retomados, tais como 

construções escolares apropriadas ao ensino médio, considerando as características das 

―juventudes‖ que as frequentam; equipamentos, laboratórios, bibliotecas e outros espaços 

culturais e desportivos precisam ser disponibilizados, pois não há como ter qualidade em 

espaços precários. Por outro lado, há novas dimensões a contemplar, com destaque para as 

políticas de assistência ao estudante e para a constituição de espaços e projetos pedagógicos 

que atendam à diversidade cultural, étnica e de gênero, que assegurem acessibilidade, que 

sejam inclusivas e que ofereçam segurança.  

Passados os anos de vigência do Plano Nacional de Educação (PNE), verifica-se que 

as metas do PNE de 2001 trouxeram vários direitos aos estudantes, mas precisam ser 

alcançadas e ainda muito tem a ser realizado nesta trajetória.  

Com base em dados do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), Kuenzer (2010) afirma que para o ensino médio o plano não 

aconteceu. Aguiar (2010) enfatiza que o não cumprimento das metas deve ser creditado não 

somente à União, mas aos Estados e aos municípios, pois as desigualdades socioeconômicas 

do país refletem também nas desigualdades educacionais encontradas nas diversas regiões do 

país. Lembrando que as medidas burocráticas e administrativas não são suficientes para 

resolver os termos complexos de educação no país. 

Por meio da Lei Federal nº 13.005, o PNE, (2014 - 2024) propõe como terceira meta 

universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população entre quinze e dezessete 
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anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas 

(matrículas na série e idade equivalentes) no Ensino Médio para oitenta e cinco por cento e 

compromete-se, nas seguintes estratégias: 

3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à 

educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, 

das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência; 

3.9) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora 

da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e à juventude; 

3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do 

campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, 

com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com 

defasagem no fluxo escolar;  

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou 

quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas 

associadas de exclusão;  

3.14) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas (BRASIL, 2014). 

Observa-se nessas estratégias a importância de o estudante ter seu direito exercido ao 

cursar o ensino médio concomitantemente ao ensino técnico ou propriamente o ensino técnico 

e a importância das políticas públicas para o cumprimento da terceira meta, por meio de um 

ensino técnico de qualidade e políticas de prevenção à evasão. A meta 11 propõe ―triplicar as 

matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta 

e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público.‖ Para isso 

apresenta algumas estratégias: 

11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em 

consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua 

vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como 

a interiorização da educação profissional; 

11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 

nas redes públicas estaduais de ensino; 

11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 

na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 

democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão 

de qualidade; 

11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível 

médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado 

ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da 

atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da 

juventude; 

11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de 

certificação profissional em nível técnico; 

11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de 

nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema 

sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, 

com atuação exclusiva na modalidade; 
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11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica 

de nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior; 

11.8) institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional 

técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas; 

11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação 

profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e 

quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades; 

11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação; 

11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível 

médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% 

(noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos (as) por 

professor para 20 (vinte); 

11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e 

mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à 

permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 

11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência 

na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de 

políticas afirmativas, na forma da lei; 

11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional, articulando a oferta de 

formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do 

mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de 

trabalhadores. (BRASIL, 2014) 

Os indicadores definidos pelo MEC, elaborados e divulgados pelo INEP, mostraram 

que em 2014, quando foi elaborado o segundo PNE, em 2013 havia 1.602.946 estudantes 

matriculados, portanto, para o estabelecimento da meta haveria a necessidade de expansão de 

3.205.892 matrículas da educação profissional técnica de nível médio, visto que a meta de 

matrículas para 2024 é de 4.808.838.  

Os indicadores, elaborados pelo Grupo Todos Pela Educação 
15

, (Apresentados no 

observatório do PNE 
16

) foram calculados a partir do Censo Escolar de 2015, que apresenta o 

total de matrículas na Educação Profissional. Em 2015, o número de matrículas nessa etapa 

do ensino era de aproximadamente 1,79 milhão. De 2010 a 2014, houve um aumento de 

pouco mais de 500 mil matrículas, ritmo favorável ao cumprimento da meta em 2024. Porém, 

de 2014 para 2015, o indicador teve uma queda de aproximadamente 55 mil matrículas. Ao 

fim do PNE (em 2024), o número de matrículas deve chegar a exatamente 5.224.584 milhões 

de matrículas. O indicador permite, também, a análise das matrículas pelas formas de 

articulação com o ensino Médio, que pode ser subsequente, concomitante, integrada ou 

Normal/Magistério. Das atuais matrículas na Educação Profissional, 57,3% eram na forma 

subsequente ao Ensino Médio, enquanto que as formas integradas ou concomitantes 
                                                           
15

  Freitas destaca que   o movimento ―Todos pela Educação‖ teve coordenação e a ação dos empresários e alerta 

que esses são passos preocupantes para a destruição do sistema público de ensino 

(http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne)  
16

  O Observatório do PNE é uma plataforma online gratuita coordenada pelo movimento Todos Pela Educação 

que tem como objetivo monitorar os indicadores referentes a cada uma das 20 metas estabelecidas pelo Plano em 

2014 e suas respectivas estratégias. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne
http://www.observatoriodopne.org.br/
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/30527/pne-e-aprovado-na-camara-e-segue-a-sancao-presidencial/
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/30527/pne-e-aprovado-na-camara-e-segue-a-sancao-presidencial/
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representavam parcelas de, respectivamente, 21,9% e 15,6% do total. Os 5,3% restantes 

correspondem à modalidade Normal/Magistério. O total de matrículas na Educação 

Profissional em 2015 estava distribuído de forma equilibrada entre as redes pública e privadas 

de ensino, com 52,9% e 47,1%, respectivamente. Vale ressaltar que a queda no total de 

matrículas na educação profissional de nível médio foi consequência da retração na rede 

privada, sendo que na rede pública houve uma expansão de mais de 60 mil matrículas. A rede 

privada teve queda de quase 120 mil matrículas. A desagregação por localidade urbana e rural 

revela que praticamente todas as matrículas estavam no meio urbano. Nada menos que 95% 

do total de matrículas em 2015 estavam localizadas em áreas urbanas, enquanto, 

consequentemente, apenas 5% estava no meio rural. 

As regiões que possuíam maior quantidade de matrículas na educação profissional 

eram as regiões Sudeste e Nordeste, com respectivamente 44,7% e 25,6% do total. Entre as 

Unidades Federativas, as maiores redes de educação profissional em 2015 estavam em São 

Paulo, com 23,5% do total de matrículas, seguida por Rio de Janeiro, com 9,7%, e Minas 

Gerais, que tinha 9,0% das matrículas na Educação Profissional do país. 

Financiar todas as etapas da educação básica, com aporte progressivo da União, é 

reforçar o Estatuto da Federação que tem como um de seus objetivos fundamentais, segundo o 

artigo 3º III, da CF/88: ―erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais‖. Entretanto, a expansão qualificada da educação básica como um todo 

terá que contar com um aumento da relação entre Produto Interno Bruto (PIB) e Educação e 

uma eficiente, eficaz e efetiva gestão dos recursos em todas as esferas públicas (União, 

Estados e Municípios) 

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 95) aprovada no final de 2016, limita 

os gastos nas áreas sociais por 20 anos, inviabiliza as melhorias educacionais e, com isto, 

impossibilita o cumprimento do PNE. As escolas públicas, em geral, necessitam de 

investimento muito maior para que se possa chegar ao mínimo do que é necessário e com o 

recurso sendo congelado por 20 anos, as metas não se efetivam.  

De acordo com o exposto neste Capítulo, vemos que a legislação brasileira avançou ao 

normatizar e enfatizar a importância da Educação e em estabelecer normas que possam 

garantir à população este direito. Contudo, há uma dicotomia entre a teoria e a prática. Mesmo 

direitos básicos como os direitos à saúde e lazer são negados o que tende a produzir 

estudantes com desvantagens educacionais. O analfabetismo ainda é realidade e junta-se a 

outras mazelas na Educação que se traduzem em mais desigualdade social, afetando 

diretamente o direito de exercer a cidadania e lutar por direitos. Ao se referir aos anos 
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posteriores de escolaridade, os jovens também enfrentam dificuldades de permanecer na 

escola. Há necessidade de descobrir o que esses estudantes pensam sobre a escola e, a partir 

disso, desenvolver ações que promovam a vontade e as condições de estudar e, mesmo a 

resiliência frente aos desafios intra e extraescolares.  

Mesmo o ensino técnico profissional com seu apelo de preparar o estudante para o 

mundo do trabalho (o que significa suprir uma necessidade básica em sua vida) não tem sido 

capaz de desenvolver nesses sujeitos o desejo de querer estar na escola, portanto, há muito a 

ser feito para garantir o direito à Educação. 

 

2.2 EVASÃO ESCOLAR: UM FATOR MULTIRREFERENCIAL 

 

A compreensão do conceito de evasão bem como o conhecimento de vários fatores e 

contextos adjacentes será importante para compreendê-la e sugerir formas da permanência do 

estudante na escola. 

Não há uma definição única para o termo evasão, ―A literatura apresenta um quadro 

conceitual bastante diverso, com definições que nem sempre dialogam entre si, gerando 

ambiguidade e/ou limitação às análises‖ (FIGUEIREDO; SALLES, 2017,  p. 357), assim 

como é possível encontrar diferentes termos sendo utilizados para se referir ao fenômeno e 

diferentes estudos sobre o assunto. A evasão escolar é um fator multirreferencial. Uma 

definição abrangente é a de Gaioso (2005 apud BAGGI; LOPES, 2011, p. 356) que 

caracteriza a evasão como ―um fenômeno social complexo, definido como interrupção no 

ciclo de estudos.‖ 

Sales, Castro e Dore (2013, p. 6), tratam a evasão como ―(...) fenômeno complexo, 

multifacetado e multicausal, atrelado a fatores pessoais, sociais e institucionais (...)‖. O termo 

multifacetado refere-se a características variadas, distintas e peculiares e o termo multicausal 

refere-se a várias causas, motivos e origens. 

Fávero (2017) salienta que, embora existam muitos estudos para diagnosticar a 

existência da evasão, esses têm se manifestado de forma isolada e por essa razão não é 

possível uma junção de teorias que aborde e estruture um modelo de estudo que possibilite, 

eficientemente, a diminuição desse entrave social.  

Os fatores que desencadeiam a evasão podem variar de uma instituição escolar para 

outra. A evasão também difere quanto ao nível escolar ao qual se refere: a evasão que ocorre 

no ensino fundamental, na educação de Jovens e Adultos ou no ensino técnico profissional se 
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apresenta em diferentes contextos e motivações. Dore e Luscher (2011a, p. 775) apontam três 

dimensões que devem ser levadas em conta ao investigar a evasão escolar: 

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

educação média ou a superior;  

2)tipos de evasão, como a descontinuidade, o retorno, a não conclusão definitiva, 

dentre outras;  

3) razões que motivam a evasão como, por exemplo, a escolha de outra escola, um 

trabalho, o desinteresse pela continuidade dos estudos, problemas na escola, 

problemas pessoais ou problemas sociais. 

Dore e Luscher (2011a, p. 775) ainda acrescentam que ―a perspectiva adotada no 

exame do problema; do indivíduo, da escola ou do sistema de ensino‖ é uma outra dimensão 

importante que deve ser investigada no tocante às razões da evasão. A partir do ponto de 

vista, seja ele o estudante, a escola ou o sistema de ensino, uma pesquisa sobre evasão pode 

chegar a diferentes conclusões, uma vez que cada um desses grupos tem um olhar diferente e 

pode apontar fatores que poderiam passar despercebidos para o outro grupo, daí a importância 

de dar voz a todos os envolvidos para se ganhar uma perspectiva ampla deste problema. 

Prado (2000) assinala o caráter insatisfatório dos estudos sobre o fracasso escolar, 

como um dos fatores que levam à evasão de estudantes. Segundo ela (200, p. 49): 

Existe no Brasil uma vasta literatura sobre o fracasso escolar. Desde que se faz 

pesquisa educacional no País, o fenômeno da repetência tem sido objeto de estudos e 

análises realizados por diversos especialistas da área, representantes das mais 

variadas tendências. Tanto os estudos etnográficos como as sofisticadas análises do 

fluxo escolar, do rendimento, do financiamento e dos custos da educação têm 

chegado a resultados similares: gasta-se muito, gasta-se mal, o sistema é ineficaz, as 

taxas de repetência são extremamente elevadas e o aluno reprovado e submetido a 

sucessivos fracassos muitas vezes tende ao abandono e/ou à evasão. 

A autora nos esclarece que existe uma ampla literatura no Brasil sobre o fracasso 

escolar e diversos especialistas apontam para resultados semelhantes, com vastos recursos 

empreendidos, porém, o sistema de ensino é deficitário com taxas de reprovação elevadas, 

que contribuem para a continuidade da evasão escolar. 

Silva (2013) afirma que ―a evasão do ensino superior brasileiro ainda é um fenômeno 

pouco explorado pela literatura acadêmica.‖ O mesmo ocorre com o estudo da evasão do 

ensino técnico brasileiro e ainda menos que o ensino superior, pois não se encontram estudos 

expressivos referentes à evasão escolar nesses cursos, dificultando um referencial teórico 

sólido e resultando numa literatura reduzida. (DORE; LÜSCHER, 2011a) SALES; CASTRO; 

DORE, 2013). Segundo Dore e Lüscher (2011a), há poucas informações sobre o tema evasão 

escolar.  
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Na pesquisa bibliográfica realizada tivemos como descritores: ―evasão escolar‖, 

―formação profissionalizante‖, ―permanência estudantil‖, ―ensino técnico 

profissionalizante‖ e ―Direito à Educação‖. 

Nos Anais das cinco reuniões da  Associação  Nacional  de  Pós--Graduação e 

Pesquisa em Educação (Anped) no site (http://www.anped.org.br/reunioes-

cientificas/nacional) focamos nas pesquisas no Grupo de Trabalho (GT), Trabalho e 

Educação. Na pesquisa com os descritores realizada na 34º reunião nacional da Anped de 

2011 foram encontrados 12 trabalhos, na 35º reunião em 2012, 10 trabalhos, na 36º reunião 

2013, 10 trabalhos, na 37º reunião de 2015, 20 trabalhos e na 38º reunião em 2017 foram 

encontrados 21 trabalhos, todos no GT trabalho e Educação. Não foram encontradas pesquisas 

que tinham as palavras-chave nos descritores pesquisados ou que tinham relação direta com o 

tema da pesquisa referente a evasão escolar.    

Na pesquisa realizada no Scientific Electronic Library Online (Scielo), site 

(http://www.scielo.org/php/index.php) biblioteca eletrônica que abrange coleção selecionada 

de periódicos científicos brasileiros, foram pesquisados os trabalhos que abrangiam o período 

de julho de 2013 a junho de 2018 e não foram encontradas pesquisas com as palavras chave 

―formação profissionalizante‖, ―permanência estudantil‖, ―ensino técnico profissionalizante‖ 

que tinham relação com a pesquisa. Referente a palavra chave ―evasão escolar‖, foram 

selecionados 17 artigos. Destes 17 artigos destacamos seis artigos, que abordam o tema da 

evasão escolar no ensino superior, um abordava a análise das condições de permanência do 

estudante com deficiência da educação superior, um destacava retenção e evasão no curso 

superior e um referente a evasão com jovens adultos. Foram escolhidos dois artigos que 

tratam de entrevistas semiestruturadas e análise documental, que são elementos que tem uma 

relação direta com a pesquisa conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 9 – Tema: Evasão Escolar /Scielo 

Autor(es) / 

Instituição 
Título 

Ideias gerais (resumo/ P. 

chave) 

Principais conceitos para 

a pesquisa 

Luciana Soares 

Rodrigues,) 

Tarcísio Laerte 

Gontijo,) 

Ricardo Bezerra 

Cavalcante, 

Patrícia Peres de 

Oliveira e 

Sebastião Júnior 

Henrique Duarte / 

Revista Interface 

(Saúde, 

A evasão em um 

curso de 

especialização em 

Gestão em Saúde 

na modalidade a 

distância 

Este estudo avalia a evasão 

em um curso de 

especialização em Gestão em 

Saúde. Os resultados 

apontaram que a evasão e 

provocado por vários motivos, 

entre eles, dificuldades em 

relação ao uso das tecnologias 

de informação e comunicação 

adotadas em cursos a 

distância, e de conciliar os 

estudos com trabalho e/ou 

O método de estudo de 

caso foi conduzido 

por meio de entrevistas 

semiestruturadas com 

alunos evadidos e análise 

documental. 

Foi possível concluir que a 

evasão pode ser 

minimizada por meio de 

ações voltadas aos fatores 

modificáveis, como: a 

capacitação de tutores e 

Continua 

http://www.anped.org.br/reunioes-cientificas/nacional
http://www.anped.org.br/reunioes-cientificas/nacional
http://www.scielo.org/php/index.php
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Comunicação e 

Educação) 

família, além da baixa 

interação aluno tutor-

professor. 

 

Palavras-chave: Gestão em 

saúde. Evasão escolar. 

Educação a distância 

professores e implantação 

de estratégias pedagógicas 

visando reduzir as 

dificuldades no uso de 

tecnologias de informação 

e comunicação. 

Juliana Maciel de 

Souza Lamers, 

Bettina Steren 

dos Santos, 

Ramona 

Fernanda Ceriotti 

Toassi 

Retenção e Evasão 

no Ensino 

Superior Público: 

Estudo de Caso 

em um Curso 

Noturno de 

Odontologia 

Este artigo analisa a situação 

acadêmica e o significado das 

experiências de retenção e 

evasão na perspectiva de 

estudantes e professores do 

curso noturno de Odontologia, 

criado a partir do REUNI, em 

uma universidade federal no 

Sul do Brasil. Dos 121 

estudantes, 49 estavam em 

situação de retenção, 

especialmente por reprovação, 

e 24 evadiram do curso. 

Palavras-chave: Educação 

superior. Educação em 

odontologia. Evasão escolar. 

Políticas públicas. 

Trata-se de estudo de caso, 

predominantemente 

qualitativo, realizado pela 

análise documental da 

situação acadêmica de 

estudantes (2010-2014) e 

por entrevistas 

semiestruturadas com 

estudantes e professores. 

Fonte: O autor 

 

Referente a palavra-chave ―Direito à Educação‖, foram selecionados 26 artigos. 

Destes 26 artigos destacamos oito artigos que retratavam vários temas como Políticas 

Públicas, Grupos Empresariais na Educação, Direito a Educação e Gestão Educacional. 

Destes oito artigos foram escolhidos três voltados para as perspectivas do Direito à Educação, 

considerado fundamental para entender a evasão escolar, conforme quadro abaixo:  

 

Quadro 10 – Tema: Direito à Educação/Scielo 

Autor(es) / 

Instituição 
Título 

Ideias gerais  

(resumo/ P. chave) 

Principais conceitos para 

a pesquisa 

Cristiane 

Machado, Pedro 

Ganzeli / Educar 

em Revista 

Gestão 

educacional e 

materialização do 

direito à educação: 

avanços e entraves 

O artigo problematiza, a partir 

de informações do Censo de 

2016, e como a gestão 

educacional tem materializado 

o direito à educação 

consagrado na CF/88.  

 

Palavras-chave: Gestão 

educacional. Direito à 

educação. Legislação. 

O estudo compõe pesquisa 

que investiga perspectivas 

e nuances da garantia do 

direito à educação, com 

ênfase na educação básica. 

Gilda Cardoso de 

Araújo, Simone 

Alves Cassini 

Contribuições 

para a defesa da 

escola pública 

como garantia do 

direito à educação: 

aportes 

conceituais para a 

compreensão da 

educação como 

serviço, direito e 

O resumo, analisa como o 

direito à educação é 

concebido no âmbito da 

prestação positiva do Estado. 

Apresenta-se a configuração 

do serviço público como 

modo de atuação do Estado, 

discute-se como o direito à 

educação é concebido nas 

legislações e, por fim, 

Discute-se como o direito à 

educação é concebido nas 

legislações e, por fim, 

analisam-se as concepções 

que atribuem à educação a 

característica de bem 

público.  

Continua 
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bem público analisam-se as concepções 

que atribuem à educação a 

característica de bem público. 

Para tanto, utilizam-se aportes 

do direito administrativo. As 

conclusões apontam para a 

necessidade de novos debates 

em torno das concepções 

jurídicas da educação, do 

modo de prestação pelo 

Estado e dos riscos da 

concepção de educação como 

bem público.  

 

Palavras-chave: direito à 

educação; educação e serviço 

público; educação e bem 

público. 

Mauricio Érnica / 

Educ. Soc., 

Campinas 

Divergências e 

Chão Comum: O 

Direito à 

Educação 

No IV Seminário 

de Educação 

Brasileira 

Este artigo aborda debates 

ocorridos no IV Seminário de 

Educação Brasileira (IV 

SEB). Seu objetivo é 

caracterizar alguns temas e 

posições que estiveram em 

jogo para deles, inferir 

elementos gerais do debate 

contemporâneo sobre a 

educação brasileira que 

possam contribuir para a 

caracterização do chão 

comum no qual nos 

movemos.  

 

 

Palavras-chave: Seminário de 

Educação Brasileira. Direito à 

educação. Desigualdades 

educacionais. Avaliação 

educacional. 

Responsabilização 

educacional.  

A definição de direito à 

educação de qualidade, as 

formas de sua verificação e 

de responsabilização dos 

agentes que devem 

assegurá-lo. 

Fonte: O autor 

 

No site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

site (https://www.capes.gov.br/) foram pesquisados os trabalhos que abrangiam o período de 

julho de 2013 a junho de 2018. Foram encontrados 432 Dissertações e 203 teses com a 

palavra chave ―Evasão Escolar‖. Não foi destacada nenhuma tese, pelo fato de exigir um 

aprofundamento maior no tema ao se escolher uma tese e não restar tempo para analisar as 

dissertações. Foram destacadas   10 dissertações e depois escolhidas sete, das quais quatro 

estão voltadas a evasão escolar em Escolas Técnicas Profissionalizantes, uma para a evasão 

no ensino médio, uma para a evasão em um instituto Federal e outra sobre o estudo das 

Culturas Juvenis. 

https://www.capes.gov.br/
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Quadro 11 – Tema: Evasão Escolar /Capes 

Autor(es) / 

Instituição 
Título Ideias gerais (resumo/ P. chave) 

Principais conceitos 

para a pesquisa 

João Francisco 

Favoreto / 

UNISAL 

A Evasão Escolar 

Na Educação 

Profissional Uma 

análise junto à 

comunidade 

escolar da Etec de 

Nova Odessa/SP 

Como resultados, a partir dos 

diálogos, análises e interpretações 

das vozes, são oferecidas propostas 

e recomendações para o 

enfrentamento dessas dificuldades, 

buscando fortalecer a motivação e 

a autoestima do aluno, bem como a 

integralização de seu curso. 

 

Palavras-chave: Educação 

Profissional. Evasão Escolar. 

Escolas Técnicas Estaduais. 

O objetivo deste 

trabalho é analisar as 

dificuldades enfrentadas 

e levantar possíveis 

respostas para o 

problema da evasão 

junto à comunidade 

escolar da Escola 

Técnica de Nova 

Odessa/SP, em que foi 

desenvolvida uma 

pesquisa com diferentes 

sujeitos: alunos que 

estão cursando, alunos 

que se evadiram, 

professores e gestores 

da educação 

profissional. 

Kim Nay dos 

Reis Wanderley 

de Arruda 

Figueiredo / 

UFSM 

Evasão Escolar: 

Um Estudo De 

Caso No Instituto 

Federal De 

Educação, Ciência 

E Tecnologia Do 

Tocantins - 

Campus Porto 

Nacional 

Esta pesquisa tem-se com objetivo 

analisar os fatores intervenientes 

da evasão escolar no âmbito 

federal e suas repercussões no 

processo educacional do Instituto 

Federal do Tocantins – Campus 

Porto Nacional, considerando os 

conflitos existentes na 

implementação das políticas 

públicas na Educação Profissional.  

Destaca-se que algumas das causas 

da evasão são: incompatibilidade 

de conciliar os estudos com o 

trabalho; alunos que não se 

identificaram com curso; alunos 

com dificuldade de aprendizagem; 

e tem como uma das 

consequências o fechamento de 

um dos Cursos do Instituto Federal 

– Campus Porto Nacional. 

Pretendeu-se com esta dissertação 

contribuir para o aprofundamento 

de discussões, a fim de combater à 

evasão escolar no Instituto Federal 

de Educação.  

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas. 

Condições de Permanência. 

Evasão Escola 

A abordagem 

metodológica utilizada 

foi quanti-qualitativa 

através do estudo de 

caso. Para o 

embasamento teórico 

recorreu-se às pesquisas 

documentais sobre a 

Educação Profissional 

no Brasil, foram 

realizadas também 

entrevistas.  

Marco Aurélio 

da Silva / 

UNISC 

Evasão escolar no 

Ensino Médio: o 

caso de uma 

escola Estadual do 

Município de 

Santa Cruz do Sul 

– RS 

O principal objetivo, na pesquisa, é 

analisar as causas da evasão 

escolar no ensino médio em uma 

Escola pública localizada na 

cidade de Santa Cruz do Sul no 

RS. Ficou concluído  haver uma 

disparidade ideológica do sistema 

educacional introjetada num 

fenômeno político macrossocial, 

que, na sua essência, desencadeia a 

A natureza e o tipo 

deste estudo se 

constituem como um 

estudo qualitativo e 

estudo de caso, pois se 

trata de estudo que, 

entre seus objetivos, 

pretende realizar a 

análise a 

contraditoriedade da 

Continua 

Continua 

Continua 
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orquestração da reprovação, do 

fracasso, do abandono e da evasão 

escolar, isso redundando no 

desenvolvendo uma cultura 

ideológica de massa falida do 

ponto de vista de escolarização 

popular.  

 

Palavras chave: Ensino médio, 

Evasão escolar, Trabalho e 

Contradições. 

relação escolaridade e 

trabalho. 

ANA MARIA 

DE OLIVEIRA 

CASTRO / 

IFRN 

Um Estudo Sobre 

Evasão No Curso 

Técnico De Nível 

Médio 

Subsequente Em 

Mecânica No Ifrn- 

Campus 

Mossoró 

Este trabalho objetiva analisar as 

razões do alto índice de evasão no 

Curso Técnico de Nível Médio 

Subsequente em Mecânica do 

IFRN/Campus Mossoró. De 

acordo com os dados produzidos, 

os resultados mostram que os 

fatores concernentes à evasão 

escolar estão intrinsecamente 

relacionados com aspectos tanto 

externos quanto internos à 

instituição, corroborando o aporte 

teórico utilizado. Os fatores 

externos mais recorrentes foram 

dificuldade de conciliar o estudo 

com o trabalho, falta de tempo 

para se dedicar aos estudos, 

ingresso em outro curso, 

dificuldades em planejar a própria 

vida e estabelecer metas pessoais, 

dificuldades financeiras e de 

recursos para transporte escolar, 

dentre outros. Já os fatores 

internos consistiam em: didática 

ineficiente dos professores, 

dificuldades tanto de lidar com a 

metodologia dos professores 

quanto de aprender os conteúdos 

ensinados por eles, complexidade 

dos conteúdos, excesso de 

atividade em sala de aula, pouco 

acervo de livros na biblioteca 

relacionados ao curso, despreparo 

dos professores, dentre outros. A 

pesquisa permite concluir que há 

um cruzamento dos fatores 

internos e externos à instituição, 

evidenciando que a evasão é um 

problema bastante complexo, 

sendo essencial observá-lo sob 

diferentes perspectivas. Constatou-

se, também, que os fatores 

externos estão mais relacionados 

com aspectos socioeconômicos dos 

alunos, enquanto os internos 

concernem à questão didático 

pedagógica dos docentes.  

 

Palavras-chave: Evasão Escolar. 

A pesquisa foi do tipo 

quantitativo e 

qualitativo (pesquisa 

mista). Os instrumentos 

utilizados consistiram 

no questionário 

estruturado aplicado 

com os evadidos e na 

entrevista 

semiestruturada 

realizada com 

profissionais da 

instituição. 

Continua 

Continua 
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Fonte: 

O 

autor 

 

N

a 

CAP

ES 

fora

m 

enco

ntrad

os 46 

Disse

rtaçõ

es 

refer

ente 

a 

palav

ra 

chav

e 

―For

maçã

o 

Educação Profissional. Cursos 

Subsequentes. 

Lisangela 

Gugelmin 

/UTFP 

Evasão Escolar 

Na Educação 

Profissional: 

Diagnóstico Dos 

Cursos Técnicos 

Subsequentes Do 

Colégio Estadual 

De Pato Branco 

Este estudo teve como objetivo 

caracterizar a evasão escolar nos 

cursos subsequentes do Colégio 

Estadual de Pato Branco (CEPB) 

através da realização de um 

diagnóstico sobre o fluxo de 

matrículas nos cursos e a 

mensuração dos índices de evasão, 

bem como buscar identificar quais 

os seus fatores causadores.  

 

Palavras-chave: Educação 

Profissional, Evasão Escolar, 

Cursos Técnicos Subsequentes. 

Para tanto a pesquisa foi 

dividida em duas fases, 

a primeira de caráter 

quantitativo em que 

foram analisados 

relatórios escolares da 

instituição para coleta 

de dados e mensuração 

do fluxo de matrículas e 

cálculos dos índices de 

evasão e a segunda fase 

de caráter qualitativo 

através de entrevistas 

semiestruturadas para a 

identificação dos 

possíveis fatores que 

contribuem para a 

ocorrência do abandono 

escolar. 

Mayara dos 

Santos / 

UNIOESTE 

Educação e 

Culturas Juvenis: 

O Rap no 

Contexto Escolar 

O objetivo da pesquisa é analisar a 

percepção dos professores e 

estudantes do sobre as relações 

possíveis entre educação e culturas 

juvenis, mais especificamente, o 

uso do rap no contexto escolar, 

tendo em vista a questão do 

desinteresse pela aprendizagem e a 

evasão nessa etapa de ensino.  

 

Palavras-chave: Educação; 

Culturas Juvenis; Rap; Evasão 

Escolar; Desinteresse pela 

aprendizagem. 

 

A pesquisa foi realizada 

em dois momentos: 

pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo. 

Cristiane 

Ferreira de 

Araújo / 

Universidade de 

Taubaté 

A Evasão Na 

Educação 

Profissional De 

Nível Técnico: 

um estudo 

realizado com 

base na trajetória 

escolar e no 

depoimento do 

aluno evadido 

Este trabalho teve a finalidade de 

estudar a evasão na Educação 

Profissional de Nível Técnico, com 

base na trajetória escolar e no 

depoimento de alunos evadidos, 

tendo como objetivos conhecer e 

analisar a trajetória escolar desses 

alunos; identificar os motivos que 

os levaram a essa decisão de 

deixar a Educação Profissional; 

verificar o modo como o estudante 

compreende a evasão escolar e 

refletir sobre possíveis medidas 

preventivas que possam contribuir 

na reformulação de procedimentos 

escolares.  A pesquisa foi realizada 

na Unidade do Centro Paula 

Souza, no município de Taubaté – 

SP,  

 

Palavras-chave: Evasão Escolar. 

Educação Profissional. Trajetórias 

Escolares. 

Quanto à metodologia, 

foram utilizadas a 

Pesquisa Documental, 

documentos da 

Secretaria Acadêmica 

da Escola e do Sistema 

PRODESP, 

Quantitativa, a partir 

dos dados levantados 

com a Pesquisa 

Documental, e 

qualitativa, a partir das 

entrevistas 

semiestruturadas com 

alunos selecionados da 

Pesquisa Documental. 

Continua 

Continua 
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profissionalizante‖ depois foram selecionadas 21 e num maior refinamento foi selecionada 

uma dissertação voltada para o estudo sobre os impactos e desafios na educação profissional e 

discutidos as influências do liberalismo e do neoliberalismo nas políticas de formação 

profissionalizantes – presentes na época entre 1997 e 2004, conforme segue: 

 

Quadro 12 – Tema: Formação profissionalizante/Capes 

Autor(es) / 

Instituição 
Título Ideias gerais (resumo/ P. chave) 

Principais conceitos 

para a pesquisa 

Aldo Roberto 

Pereira 

/UNIPLAC 

Políticas de 

educação 

profissional nos 

cursos técnico em 

contabilidade: 

impactos e 

desafios no 

período entre 

1997 e 2004 – 

Lages-sc 

Estudo sobre os impactos e 

desafios na educação profissional, 

especificamente nos cursos de 

técnico em contabilidade, à época 

de 1997 a 2004, na cidade de 

Lages   

 

Palavras-chave: Descentralização. 

Educação Profissional. Curso 

Técnico em Contabilidade. 

Neoliberalismo. 

O estudo apresentou a 

fundamentação teórico-

metodológica 

orientando-se na 

história sobre os 

desafios políticos da 

formação profissional 

no Brasil, trazendo uma 

síntese do histórico e da 

importância do técnico 

de contabilidade na 

parte social e econômica 

na região de Lages 

(SC). E, discutiu as 

influências do 

liberalismo e do 

neoliberalismo nas 

políticas da formação 

profissionalizante 

inseridas à época. 

Fonte: O autor 

 

Na CAPES foram encontrados 19 Dissertações e cinco teses referente a palavra chave 

―Permanência Estudantil‖, sendo selecionada uma dissertação, que chamou a atenção devido 

aos questionários online usados na pesquisa e a identificação de variáveis ligadas a evasão e 

persistência acadêmica, conforme segue: 

 

 

Quadro 13 – Tema: Permanência Estudantil: 

 

Autor(es) / 

Instituição 
Título Ideias gerais (resumo/ P. chave) 

Principais conceitos 

para a pesquisa 

Elienay Eiko 

Rodrigues 

Umekawa /USP 

Preditores de 

fatores 

relacionados à 

evasão e à 

persistência 

discente em ações 

educacionais a 

distância 

O presente projeto de pesquisa 

objetivou propor e testar um 

modelo de avaliação de ações 

educacionais ofertadas a distância, 

buscando identificar variáveis 

preditoras de elementos ligados à 

evasão e persistência acadêmica 

(contexto de estudo, desenho do 

treinamento e o próprio estudante. 

 

Palavras-chave: treinamento, 

Foram aplicados 

virtualmente os 

questionários de 

Estratégias de 

aprendizagem e Fatores 

relacionados à evasão e 

à persistência em EAD, 

foram realizadas 

análises exploratórias 

fatoriais  

Continua 

Continua 
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desenvolvimento e educação; 

educação a distância; evasão; 

estratégias de aprendizagem 

Fonte: O autor 

 

Na CAPES foram encontrados 33 Dissertações e sete teses referente a palavra chave 

―Ensino Técnico Profissionalizante‖ sendo selecionada uma dissertação, voltada ao estudo da 

Educação Profissional no Brasil no período do Tecnicismo dos anos 70 até os dias atuais, e a 

dissertação trouxe a realização de entrevistas, conforme segue: 

 

Quadro 14 – Tema: Ensino Técnico Profissionalizante / Capes 

Autor(es) / 

Instituição 
Título Ideias gerais (resumo/ P. chave) 

Principais conceitos 

para a pesquisa 

Roberto Leite 

Soares /UFCE 

A Educação 

Profissional No 

Brasil: Entre O 

Tecnicismo Dos 

Anos De 1970 E 

A Pedagogia Das 

Competências 

Nos Dias Atuais 

Este estudo constitui na história do 

ensino brasileiro. A intenção se 

guia pela perspectiva comparada, 

no que concerne a dois períodos e 

contextos distintos: em torno das 

reformas do ensino dos anos de 

1970, posta pela LDB 5.692/71 e 

os dias atuais, sob a égide da lei 

9.394/96 e de suas implicações 

socio político-econômicas à 

educação. 

 

Palavras-chave: Educação 

Profissional. Ensino Técnico-

Profissionalizante. Ensino Médio 

Integrado. História da Educação. 

Educação Comparada. 

 

Caráter qualitativo, com 

uso de fontes 

bibliográficas e 

documentais, aliada à 

parte empírica de ensino 

e a realização de 

entrevistas.  

Fonte: O autor 

 

 

Na CAPES foram encontrados 508 Dissertações e 148 teses referente a palavra chave 

―Direito a Educação‖ sendo selecionada 7 dissertações e depois escolhidas duas, voltada para 

uma reflexão sobre o papel do estado e o direito à Educação conforme segue: 

 

 

Quadro 15 – Tema: Direito à educação /Capes  

Autor(es) / 

Instituição 
Título Ideias gerais (resumo/ P. chave) 

Principais conceitos 

para a pesquisa 

Elisa Vanzella 

de Lucena / 

FDRP/USP 

O Banco Mundial 

e as políticas 

públicas para a 

educação básica 

no Brasil: 

reflexões sobre o 

papel do Estado e 

o direito à 

educação 

Essa pesquisa investiga a relação 

entre o Banco Mundial e a 

educação básica brasileira, em um 

contexto de mundialização, 

focando-se nas diretrizes legais das 

políticas públicas de educação 

básica e no papel do Estado quanto 

a estas.  

 

Palavras-chave: Direito à 

Analise dos relatórios 

anuais, declarações 

oficiais do Banco 

Mundial e análise 

comparativa de tais 

diretrizes com o arranjo 

legal básico das 

políticas públicas de 

educação básica. 

Continua 
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Educação, Políticas Públicas, 

Banco Mundial, Educação Básica, 

Globalização 

Ana Carolina 

Mantovani 

Beserra / 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Políticas Públicas 

de Avaliação e 

Direito à 

Educação de 

Qualidade no 

Brasil 

As políticas públicas de avaliação 

da qualidade na educação pública 

brasileira surgiram da necessidade 

de se obter dados da qualidade 

escolar, para que sejam tomadas as 

decisões necessárias em políticas 

públicas, visando atingir a 

educação pública, aprimorando a 

qualidade, gestão e outros 

objetivos relevantes. Entende-se 

que para atingir a qualidade 

escolar pública é necessário um 

conjunto de elementos, que são 

demonstrados ao decorrer dessa 

pesquisa. Dados apontam vários 

elementos que contribuem para a 

melhoria da qualidade do ensino, 

bem como elementos que 

provocam a sua queda. Acredita-se 

que para medir o nível de 

qualidade é necessário avaliações 

em larga escala pautada em 

parâmetros que verifiquem a  

particularidade de cada instituição 

escolar, com o objetivo de serem 

tomadas medidas cabíveis para 

cada caso. Desse modo, ações 

públicas já foram implantadas e 

outras serão criadas para que se 

cumpra essa agenda de atingir a 

qualidade do ensino público.  

 

Palavras-Chave: Políticas públicas 

de Avaliação. Qualidade.  

Demonstram-se os 

métodos de avaliação da 

Educação Básica que o 

Brasil utiliza, sendo eles 

o SAEB – Sistema de 

Avaliação da Educação 

Básica e a ANRESC, ou 

Prova Brasil; Provinha 

Brasil; Plano de 

Desenvolvimento da 

Educação – PDE; o 

IDEB - Índice de 

Desenvolvimento da 

Educação Básica e o 

Pisa - sigla em inglês: 

Pisa - Programme for 

International Student 

Assessment, que em 

Português significa 

Programa de Avaliação 

Internacional de 

Estudantes. Uma 

sistematização e 

mapeamento de várias 

políticas públicas de 

avaliação da qualidade 

foi feito, para 

enriquecer os estudos 

sobre o assunto da 

qualidade educacional. 

 

Fonte: O autor 

 

No CEETEPS (site http://www.portal.cps.sp.gov.br/pos-graduacao/trabalhos-

academicos/dissertacoes/default.asp) existe o Programa de Mestrado Profissional que tem 

como objetivo ―Contribuir para a criação de um corpo técnico que domine a linguagem e a 

cultura científica e tecnológica, precondição para que haja o diálogo e a colaboração entre o 

setor empresarial e o acadêmico.‖ (BRASIL, 2018)  

São oferecidos dois cursos no Programa de Mestrado Profissional no CEETEPS:  

 

 Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos 

 Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional 

 

http://www.portal.cps.sp.gov.br/pos-graduacao/trabalhos-academicos/dissertacoes/default.asp
http://www.portal.cps.sp.gov.br/pos-graduacao/trabalhos-academicos/dissertacoes/default.asp
http://www.portal.cps.sp.gov.br/pos-graduacao/stricto-sensu/diciplinas/2015/educacao-profissional/educacao-profissional.asp
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Foram pesquisadas no portal 197 dissertações sendo encontradas apenas duas 

dissertações sobre evasão em cursos de educação profissional tecnológica superior (conforme 

quadro a seguir) e não foi encontrada nenhuma dissertação que tratasse sobre a evasão em 

cursos de educação profissional técnica nível médio. Esta análise causou um surpresa e 

preocupação pois tem sido um assunto frequentemente discutido no CEETEPS, mas pouco 

pesquisado pelos mestrandos da instituição.  

 

Quadro 16 – Tema: Evasão Escolar / CEETEPS 

Autor(es) / 

Instituição 
Título 

Ideias gerais (resumo/ P. 

chave) 

Principais conceitos para 

a pesquisa 

Hiléia Oliveira 

Carbonari / 

CEETEPS 

Análise da Evasão 

nos Cursos 

Superiores de 

Tecnologia de 

Faculdades de 

Tecnologia do 

Centro Estadual 

De Educação 

Tecnológica Paula 

Souza: Um Estudo 

Baseado na 

Medida de 

Efetividade 

Analise da evasão em 16 

cursos das Fatecs da Medida 

de Efetividade (Mef), que é 

um indicador calculado 

semestralmente por meio da 

razão entre diplomados e 

ingressantes. Os resultados 

indicam que as principais 

variáveis que afetam a Mef 

dos cursos são: a demanda 

pelo programa, a idade dos 

estudantes e a oferta de 

emprego no mercado de 

trabalho local. 

 

Palavras Chave: Evasão. 

Curso Superior de 

Tecnologia. Educação 

Profissional 

Um estudo baseado na 

medida de efetividade A 

pesquisa é do tipo 

descritiva/exploratória, 

tendo como referenciais 

estatísticos: média, desvio 

padrão, padronização e 

correlação linear. 

Andreza Santos 

Feitoza / 

CEETEPS 

Fatores de Evasão 

na Educação 

Profissional 

Tecnológica: Um 

Estudo Baseado 

no Olhar do Aluno 

Evadido 

Trata-se de um estudo sobre 

causas de evasão de 

estudantes em um curso de 

graduação 

tecnológica, com foco em 

aspectos do currículo que 

influenciam o fenômeno e se 

justifica no fato de ainda 

existirem muitas lacunas de 

informações sobre os motivos 

para a o abandono dos 

estudos, em especial, no 

ensino superior tecnológico. 

O principal objetivo desse 

trabalho é identificar se 

aspectos relacionados ao 

currículo do curso são 

relevantes para a evasão. 

 

Palavras-chave: Evasão. 

Educação Profissional 

Tecnológica. Currículo. 

A pesquisa se 

fundamentou, 

principalmente, em outros 

estudos sobre o tema 

―evasão‖ e em alguns 

autores que discutem o 

assunto ―currículo‖. Trata-

se de uma pesquisa do tipo 

exploratória, com 

abordagem quantitativa e 

qualitativa com 

levantamento de 

referencial bibliográfico e 

documental e aplicação de 

questionário a 178 alunos 

evadidos do Curso 

Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas, de seis Fatecs, 

do CEETEPS. 

Fonte: O autor 
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Pesquisar os descritores selecionados trouxe referências que contribuíram 

significativamente para a pesquisa, evidenciando que o direito à Educação ainda não está 

garantido para a maioria dos estudantes.  

Por existirem poucos estudos a evasão nos cursos técnicos profissionalizantes, 

consideramos importante e relevante um maior aprofundamento sobre o assunto. 

Primeiramente porque investiga um importante fenômeno educacional relacionado a diversos 

fatores, que ocasiona a exclusão do estudante e reduz o direito à Educação. Também é 

relevante porque o resultado da pesquisa provê informações que poderão colaborar para a 

minimização da evasão escolar, com maior permanência do estudante na escola e sugestões 

que possam contribuir para Políticas Públicas voltadas à educação técnica profissional. 

Se as condições de acesso ao ensino técnico são limitadas pela Política Educacional, 

tampouco as condições de permanência são favoráveis aos estudantes nas escolas técnicas, 

como sugerem as informações sobre as taxas de abandono, particularmente nos cursos 

subsequentes.  

De acordo com Fini, Heijman e Luscher (2013) a evasão é um fenômeno que 

apresenta múltiplas formas, podendo se manifestar como saída do curso, da instituição, do 

sistema de ensino, não conclusão de certo nível de ensino ou, ainda, abandono e posterior 

retorno aos estudos. Baggi e Lopes (2011, p. 357) apontam para duas modalidades para se 

mensurar a evasão: a ‗evasão anual média‘, que mede a porcentagem de estudantes 

matriculados em um curso ou instituição [e que] no ano seguinte não se matricularão; e a 

‗evasão total‘, que apresenta o número de estudantes matriculados que não concluíram o 

curso, após o seu período de oferecimento regular‖. Na pesquisa realizada na Etec Redenção, 

definiu-se como estudante evadido aquele que se matriculou e frequentou o curso técnico, 

deixando de cumprir uma ou mais etapas necessárias à obtenção do curso técnico. Por 

exemplo, em um curso em que se matricularam 40 estudantes e apenas 20 concluíram, média 

de evasão deste curso será de 50%.  Nesta pesquisa busca-se encontrar as causas da evasão de 

dois cursos técnicos da Etec, que levam o estudante a desistir, seja por abandono, 

trancamento, cancelamento, reprovação ou transferência. 

Rumberger (1995) declara que há uma variedade de fatores relacionados à escola, 

família e trabalho que podem contribuir para a evasão escolar. O autor aponta que uma série 

de estudos baseados em experiências tem distinguido dois tipos de fatores: os individuais e os 

contextuais. 

Dore e Lüscher (2011a p.) destacam que valores, comportamentos e atitudes podem 

promover um maior ou menor engajamento: ―No âmbito individual, são considerados os 
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valores, os comportamentos e as atitudes que promovem uma maior ou menor engajamento 

(ou pertencimento) do estudante na vida escolar‖. As autoras acrescentam que este 

engajamento escolar a que se referem podem ser divididos em dois tipos: o engajamento 

acadêmico ou de aprendizagem e o engajamento social ou de convivência que se refere as 

relações sociais do estudante com seus pares, professores e comunidade escolar de modo 

geral. 

O fator individual, também conhecido como interno, está relacionado às características 

individuais do estudante como suas atitudes, comportamentos, desempenho escolar e 

experiências anteriores;  

Nesta perspectiva individual buscam-se as razões que levam os estudantes a abandonar 

a escola. De acordo com Figueiredo e Salles (2017, p. 356), é necessário não apenas levar em 

conta os ―fatores diretamente citados pelos ex-estudantes como causas do abandono, mas 

compreender as relações entre os diversos elementos presentes em seus discursos‖ como os 

indícios que foram gradualmente afastando o estudante da escola.   

Bueno (1993, p. 9-10) já advertia, que ―se há evasão, existem também os alunos que 

permanecem insatisfeitos no curso e, uma vez diplomados, sentem-se desajustados na 

atividade profissional. Alheamento profissional dos que saem, dos que ficam e dos que se 

formam. ‖ Na sondagem realizada na Etec Redenção, alguns estudantes do curso de 

Secretariado e Turismo Receptivo relataram sua insatisfação no curso mesmo estando 

assíduos e permanecendo na escola. Deixar despercebidos os indícios de estudantes que estão 

com problemas relacionados aos fatores internos como o comportamento, desempenho 

escolar, pode dar brecha a ser mais um possível candidato à evasão escolar e fazer parte da 

triste estatística de evasão.  

Ainda tratando a respeito dos fatores individuais (internos), Rumberger (1995) 

prossegue sua análise afirmando que as taxas de abandono são mais elevadas entre os 

estudantes desmotivados em termos educacionais e ocupacionais. Outros fatores como 

absenteísmo, mau comportamento, gravidez e desempenho escolar insatisfatório também 

entram na relação. Um fato interessante a esses fatores diz respeito à sua relação com o 

contexto em que vive o estudante. Os aspectos referentes às famílias, escolas e comunidades 

moldam atitudes, comportamentos e experiências. Do ponto de vista dos fatores contextuais, o 

autor concede destaque às famílias. A condição socioeconômica, geralmente medida por 

índices de renda familiar e escolaridade dos pais, pode incidir significativamente sobre o 

desempenho e comportamento do estudante, determinando desde suas aspirações e o quanto 
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ele vai obter de apoio, até os serviços de que vai dispor na busca por uma aprendizagem mais 

eficaz. O autor chama a atenção também para a estrutura familiar.  

Os fatores contextuais, também conhecidos como externos ou institucionais, associam-

se às famílias dos estudantes, às escolas e às comunidades em que vivem. Figueiredo e Salles 

(2017, p. 371) acrescentam a respeito dos fatores externos: ―Os fatores externos, por sua vez, 

remetem, principalmente, às questões vinculadas ao trabalho e envolvem desde os elementos 

relacionados à escolha da profissão e posicionamento no mercado até as dificuldades 

relativas à incompatibilidade de horários.‖ 

Ainda segundo Rumberger (1995), outros dois fatores podem ser enquadrados na 

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

as comunidades e grupos de amigos. O autor chama atenção para as diferenças nas 

características dos bairros que podem ajudar a explicar os contrastes nas taxas de evasão e 

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

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

Outro elemento demasiadamente relevante em termos de atuação escolar e com alto 

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

excludentes. Hoffmann (2013), muito referenciada em estudos da área, denuncia o uso 

abusivo das notas pelos docentes e afirma que isso implica o reducionismo do significado da 

avaliação. A autora defende uma prática avaliativa que seja pautada no princípio da 

investigação, permitindo ao educador realizar o acompanhamento dos estudantes ao longo do 

tempo. 

Embora não exista um consenso sobre o conceito de clima escolar, Loukas (2007) 

define clima escolar como sentimentos e atitudes despertadas. A autora ainda ressalta que um 

clima positivo que desperte o sentimento de pertencimento à escola seria capaz de compensar 

as dificuldades de aprendizagem, bem como dificuldades emocionais e comportamentais e 

ajudar na permanência do estudante na escola. 

Na sondagem inicial que realizamos com estudantes dos cursos analisados nesta 

pesquisa foram apontados por estudantes ativos como possíveis problemas que podem levar à 

evasão: conflitos com professores e estudantes, falta de ar condicionado, falta de apoio na 

escola de caracterizam o clima escolar: 

 Dimensão física: infraestrutura, número de estudantes/classe, aparência do 

prédio, segurança e conforto. 

 Dimensão Social: qualidade das relações entre estudantes, professores, gestores, 

etc. Percepção de tratamento equitativo entre funcionários e estudantes, grau de 

competição e comparação entre os estudantes, grau do sentimento de 
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pertencimento, em que os professores, estudantes participam da tomada de 

decisão de assuntos escolares. 

 Dimensão acadêmica: qualidade do ensino, acompanhamento do progresso 

acadêmico e rapidez para dar feedback para eles e aos responsáveis e 

expectativas de aprendizagem dos professores em relação aos estudantes. 

Na sondagem realizada com os estudantes dos cursos pesquisados, muitos 

descreveram o clima escolar como: ―A escola é praticamente a nossa segunda casa e não nos 

faz sentir abraçado‖ (resposta do estudante de segundo módulo curso de Secretariado).  

O clima escolar é uma variável que influencia nos resultados de aprendizagem e deve 

ser objeto das Políticas Educacionais uma vez que interfere nos resultados do desempenho 

dos estudantes. Alguns estudantes descreveram a escola como sua segunda casa. O que 

faltou na escola para aqueles que se evadiram? Um abraço, um ombro amigo, uma melhor 

recepção ou um acolhimento humanizado? Freire chama a atenção para a necessária 

humanização que a escola precisaria garantir: 

 

Esse movimento de busca, porém, só se justifica na medida em que se dirige ao 

ser mais, à humanização dos homens. E esta, como afirmamos no primeiro 

capítulo, é sua vocação histórica, contraditada pela desumanização que, não 

sendo vocação, é viabilidade, constatável na história. E, enquanto viabilidade, 

deve aparecer aos homens como desafio e não como freio ao ato de buscar. 

(Freire,1987, p. 43) 

 

 Esta humanização precisaria ser voluntária. Entender porque os estudantes têm 

vontade de desistir, pode ser um passo para ajudá-los a permanecer na escola. Os estudantes 

trazem dúvidas, seus medos, anseios, esperança e necessitam de apoio.  

 A opressão que os estudantes recebem pode ser um convite à desistência e uma 

frustração, pode marcar o resto de suas vidas. Opressão esta que Freire adverte:   

 

A opressão, que é um controle esmagador, necrófila. Nutre-se do amor à morte e 

não do amor à vida. A concepção ´bancaria´, que a ela serve, também o é. No 

momento em que se funda num conceito mecânico, estático, especializado da 

consciência e em que transforma por isto mesmo, os educandos em recipientes, 

em quase coisas, não pode esconde sua marca necrófila. Não deixa mover pelo 

ânimo de libertar tarefa comum de refazerem o mundo e de torna-lo mais e mais 

humano (Freire,1987, p. 37). 

 

A problematização e a reflexão podem proporcionar ao estudante uma força capaz de 

entender melhor as experiências vividas no dia a dia na sala de aula.  

Nas últimas décadas, o acesso à Educação avançou consideravelmente, sobretudo para 

os estudantes de baixa renda. É inegável o fato de que o Brasil tenha melhorado em relação à 

oferta de vagas escolares como vimos no capítulo anterior. Ademais, ao analisar o percurso da 
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conquista do direito à Educação e profissionalização, historicamente, o Brasil também fez 

avanços, contudo, para o nível técnico, o acesso está ainda abaixo dos níveis ideais; os 

estudantes que garantem uma vaga (por vezes após passar por um processo concorrido de 

seleção), ainda tem de lidar com as variáveis que ―expulsam o estudante da escola‖ e a 

maioria sente-se culpado individualmente por essa expulsão.  

Freire (2003, p. 125-126) novamente nos alerta sobre a suposta isenção do sistema 

referente ao fracasso escolar substituída pela culpa do estudante e sugere mecanismos para a 

permanência do estudante na escola: 

Uma escola democrática teria de preocupar-se com a avaliação rigorosa da própria 

avaliação que faz de suas diferentes atividades. A aprendizagem escolar tem que ver 

com as dificuldades que eles enfrentam em casa, com as possibilidades de que 

dispõem para comer, para vestir, para dormir, para brincar, com as facilidades ou 

com os obstáculos à experiência intelectual. Tem que ver com sua saúde, com seu 

equilíbrio emocional. A aprendizagem dos educandos tem que ver com a docência 

dos professores e professoras, com sua seriedade, com sua competência científica, 

com sua amorosidade, com seu humor, com sua clareza política, com sua coerência, 

assim como todas as estas qualidades têm que ver com a maneira mais ou menos 

justa ou decente com que são respeitados. 

Freitas (2009) salienta que durante muito tempo o foco das pesquisas sobre evasão de 

estudantes concentrou-se nas razões pelas quais esses jovens abandonam a escola, mas nos 

últimos anos tem se destacado em como encorajar os estudantes a persistir na vida escolar, 

passando-se a enfatizar a prevenção da evasão e a permanência dos estudantes. Partindo deste 

pressuposto, o primeiro passo é descobrir como estes jovens estudantes se relacionam com o 

saber. Charlot (2000, p. 65) defende esta visão ao declarar que ―(...) compreender qual é o 

tipo de relação com o mundo e com o saber que a criança deve construir, com a ajuda da 

escola, para ter acesso ao pleno uso das potencialidades escondidas da mente humana. ‖   

Evitar um problema é menos doloroso do que conviver depois que ele surge. É melhor 

defender um território do que resgatá-lo depois que ele foi tomado. Assim, deve-se focar na 

permanência do estudante para que não precise focar na evasão que é o divórcio entre o 

estudante e a escola. Freitas (2009, p. 261) enfatiza que: ―É preciso que haja razões efetivas 

para os estudantes presentes e os potenciais ou futuros entenderem e acreditarem que há 

mais probabilidade de persistência com sucesso acadêmico do que com fracasso‖. 

  Historicamente, a escolaridade brasileira tem sido marcada pela dualidade de uma 

escola para ricos e para os pobres, cabendo à classe menos favorecida a educação para 

formação de mão de obra no mundo produtivo. Esses jovens enxergam na escola técnica (e a 

educação em si) a chance de adentrar no mundo do trabalho e, desse modo, demonstram ter 
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um ―pensamento liberal clássico (desejo de melhorar a própria sorte, fazer melhor do que o 

outro etc.)‖ (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 34).  

Esta competição na esfera individual é reflexo das transformações nas estruturas 

produtivas e nas relações de trabalho e até mesmo das mudanças tecnológicas. Todos esses 

aspectos têm acirrado a competitividade do mercado neoliberal e globalizado. Tal cenário 

exige um novo perfil de trabalhador que deve ser treinado para atender as demandas da 

produtividade e da competitividade e para aceitar as inevitáveis perdas de direitos.  

Gentili e Silva (1995, p. 26) definem que ―o neoliberalismo se caracteriza por pregar 

que o Estado intervenha o mínimo na economia, mantenha as regulamentações das 

atividades econômicas privadas num mínimo e deixe agir livremente os mecanismos do 

mercado.‖ A retirada da interferência do estado serve para atender às exigências de livre 

mercado e especialmente para aumentar as desigualdades sociais. Considerando a escola, um 

espaço de formação de mão-de obra e um espaço privilegiado para a disseminação de 

ideologias, a formação de um sujeito crítico, ciente de seus direitos e pronto para o exercício 

da cidadania não interessam aos objetivos neoliberais. 

Segundo ainda Gentili e Silva (1995, p. 39) os interesses do mercado ―convergem 

para aquilo que conforma os trabalhadores às novas características do processo produtivo‖. 

Logo, esses jovens estudantes aprendem que devem buscar mais do que a qualificação 

profissional: tem que ter os diferenciais que vão fazê-los se destacar no competitivo mercado 

de trabalho. Essa lógica de projeto de vida está tão impregnada no ideário da juventude, que 

eles não se não se dão conta que estão reproduzindo o pensamento neoliberal que Dardot e 

Laval (2016 p. 17) definem como: ―o conjunto de discursos, práticas e dispositivos de 

determinam um novo modo de governo dos homens segundo o princípio universal de 

concorrência.‖ 

A própria pouca oferta de vagas nos cursos e a existência de um processo seletivo 

(Vestibulinho) já remete a aceitação desta realidade. Ainda segundo os mesmos autores:  

 

O neoliberalismo não destrói apenas regras, instituições, direitos. Ele também 

produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de viver, certas 

subjetividades. Em outras palavras, com o neoliberalismo o que está em jogo é nada 

menos que a forma de nossa existência, isto é, a forma como somos levados a nos 

comportar, a nos relacionar com os outros e com nós mesmos. O neoliberalismo 

define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além da dela, em todas 

as sociedades que as seguem no caminho da ―modernidade‖. Essa norma impõe a 

cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada, intima os 

assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra os outros, ordena 

as relações sociais segundo o modelo do mercado, obriga a justificar desigualdades 

cada vez mais profundas, muda até o indivíduo, que é instado a conceder a si mesmo 

e a comportar-se como uma empresa.  
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Essas desigualdades podem ser vistas quando analisamos a inserção do jovem no 

mundo do trabalho. Em uma pesquisa conduzida por Sallas, (1999) com jovens de 14 a 20 

anos de diferentes estratos sociais de Curitiba, apontam que os jovens da classe C/D/E têm a 

maior participação no mundo do trabalho (26,5%), considerando -se o número total de 

entrevistados: 

 

Tabela 1 – Distribuição dos Jovens que trabalha(ra)m segundo a Atividade e o Estrato Econômico 

Atividades 
Extratos socioeconômicos 

A B C D/E Total 

Empregado em empresa privada 12,2 35,8 30,1 13,8 100,0 

Autônomo 22,7 36,4 38,6 34,1 100,0 

Outro 22,7 29,5 31,8 15,9 100,0 

Bolsista/estagiário 37,5 37,5 18,8 6,3 100,0 

Funcionário publico 10,0 60,0 20,0 10,0 100,0 

Empregador 0,0 66,7 0,0 33,3 100,0 

Subtotal (trabalham) 17,5 36,3 30,4 17,5 100,0 

Desempregado 15,0 26,2 35,3 23,5 100,0 

Total que trabalha(ra)m 18,1 30,8 31,5 19,5 100,0 

TOTAL DOS JOVENS 26,9 33,0 26,5 13,6 100,0 

(Sallas, 1999) 

Quanto à permanência no mundo do trabalho, vemos que os jovens do estrato B 

conseguem ficar em maior proporção: representam 33% do total dos jovens; 30,8 dos que 

ingressaram e destes, 36,3% dos que permanecem. Ao analisar os números em relação à 

atividade laboral, a autora ainda destaca uma realidade ainda mais perversa: Os jovens dos 

estratos A e B estão em todas as atividades – mas não são a maioria (75%) nas ocupações 

preparatórias para o mercado de trabalho como bolsista /estagiários, 65% entre os 

empregadores, 50% entre os funcionários públicos, 44% entre os autônomos. Esta forma 

diferenciada de ricos e pobres ingressarem no mercado de trabalho, os mais ricos em 

atividades de mando ou de treinamento para um futuro profissional, enquanto os pobres 

engrossam o grupo dos desempregados, dos autônomos e dos empregados em empresas 

privadas, apenas nos mostram que a posse diferenciada de capital social e econômico demarca 

os lugares sociais que tais jovens irão ocupar desde cedo e para toda sua vida, de acordo com 

Sallas: 

 

Esse retrato parcial de realidade indica que quem mais precisa, provavelmente em 

função de baixa escolaridade e relações menos influentes, tem menores chances de 

entrar e ficar no mercado de trabalho que os jovens mais bem aquinhoados. Soma-se 

a isso a intensa discussão presente na atual conjuntura sobre o futuro do trabalho, as 

novas tecnologias poupadoras de mão de obra, e a necessidade de requalificação dos 

Continua 
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trabalhadores já empregados e as novas demandas, em termos de qualificação 

impostas aos novos trabalhadores (Sallas, 1999, p.115).  

 

Os números mostram que os jovens mais pobres têm que ingressar mais cedo no 

mundo do trabalho, diminuindo as chances de se dedicarem integralmente aos estudos, e 

assim aumentando as chances de evasão escolar. E para revelar ainda mais as desigualdades 

encontradas na pesquisa, Sallas (1999, p.116) ainda fala a respeito dos diferentes sentidos do 

trabalho para cada estrato econômico: 

 

Para os jovens dos estratos A e B seu ignificado é mais pedagógico, como 

aprendizados para as reais atividades que desempenharão na vida adulta, ao término 

de seus cursos superiores, representando, para a maioria dos jovens desta condição 

social, um complemento que fazem da mesada que recebem dos pais. Essa condição 

faz com que utilizem tais rendimentos com maior liberdade, como ―um a mais‖ no 

final do mês. Para os jovens pobres, que contribuem com sua remuneração para o 

sustento da família, o trabalho não tem o caráter libertário, ao contrário, coloca-os de 

frente às responsabilidades familiares que cedo terão que assumir. 

 

Diante deste abismo que separa as oportunidades para estudantes pobres e ricos, a 

escola tem que conhecer o que o estudante busca na escola, que sentidos o saber tem para ele. 

Cabe a escola ter a consciência da vulnerabilidade social e educacional que estes jovens estão 

inseridos, contudo deve-se ter em mente que a origem sociocultural não é determinante para 

as causas do fracasso escolar. Charlot (2000) argumenta que o fracasso escolar é produzido a 

partir da fragilidade da relação com o saber produzido na escola, uma educação desconectada 

com a sua realidade do aluno: ―(...) esse saber pouco apoio recebe do tipo de relação com o 

mundo (descontextualização, objetivação, argumentação (...)‖ (CHARLOT, 2000, p.64). 

Partindo do pressuposto que a evasão é um fator multirreferencial, sendo causada por 

fatores externos e internos à escola, faz-se necessário compreender de que modo organizar o 

objeto de conhecimento  estabelecendo relações deste como o educando e com o mundo,   

quais projetos e iniciativas escolares bem-sucedidas despertam nos estudantes o desejo de 

permanecer na escola, que atitudes desenvolvem neles a motivação e a resiliência necessárias 

para concluir seus cursos, mesmo em condições adversas. É papel da escola buscar essas 

respostas. 

A adolescência e a juventude escolar têm sido alvo de debates e, para a escola e seus 

profissionais, o problema está na juventude; já para a juventude a escola está distante de seus 

interesses, tornando os estudos uma mera obrigação. Dayrell (2007, p 1106) comenta: 

―Parece que assistimos a uma crise da escola na sua relação com a juventude, com 

professores e jovens se perguntando a que ela se propõe?‖ 
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O que a escola propõe para os jovens que frequentam uma instituição pública e é 

formada por jovens pobres que vivem nas periferias dos grandes centros urbanos marcados 

pela desigualdade social? 

Chamamos a atenção mais uma vez sobre a influência do pensamento neoliberal que 

molda as políticas educacionais bem como o modus operandi que afeta todo o contexto 

escolar. A busca por conhecer os estudantes, seu contexto social e as questões que perpassam 

os muros escolares, supera o pensamento neoliberal, que, de acordo com Gentili e Silva 

(1995, p.18 - 19): 

 

Em geral e, em particular, no campo educacional, consiste em transformar questões 

políticas e sociais em questões técnicas. Nessa operação, os problemas sociais- e 

educacionais- não são tratados como questões políticas, como resultado – e objeto 

de lutas em torno da distribuição desigual de recursos materiais e simbólicos e de 

poder- mas como questões técnicas, de eficácia/ineficácia na gerência e 

administração de recursos humanos e materiais. Assim, a situação desesperadora 

enfrentada cotidianamente em nossas escolas por professoras/es e estudantes é vista 

como resultado de má gestão e desperdício de recursos por parte dos poderes 

públicos, como falta de produtividade e esforço por parte de professores/as e 

administradores/as educacionais, como consequência de métodos ―atrasados‖ e 

ineficientes de ensino e de currículos inadequados e anacrônicos.  
 

Assim, ignorando-se as questões políticas e sociais, o pensamento neoliberal reduz a 

problemática escolar a questões técnicas, pois de acordo com Silva (1995, p. 19) ‗tudo se 

reduz, nessa solução, a uma questão de melhor gestão e administração e de reforma de 

métodos de ensino e conteúdos curriculares inadequados. Para problemas técnicos, soluções 

técnicas‖ que passam bem longe dos anseios e necessidades da juventude. 

Cientes desta disparidade, então questionamos: o que se propõe para resolver os 

conflitos da juventude, na qual a escola é as vezes um palco de competições e conflitos, 

gerando situações de violência no cotidiano escolar? As pesquisas sobre violência escolar 

revelam que essa se expressa, sobretudo, no âmbito das ameaças e agressões verbais, 

principalmente entre grupos de pares (SPÓSITO; GALVÃO, 2004). 

Na reportagem da BBC News 
17

 com base em uma pesquisa, veiculada nos meios de 

comunicação no dia 28 de maio de 2017, Rolim afirma que muitos adolescentes e jovens que 

se afastam da escola são, de fato, recrutados pelo tráfico de drogas e são socializados de 

forma perversa. Rolim conclui que a prevenção da criminalidade deve levar em conta a 

redução da evasão escolar. Considerados os índices de evasão escolar, o cenário no Brasil 
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  Pesquisa identifica evasão escolar na raiz da violência extrema no Brasil.  

Disponível em:   https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40006165 
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seria, de fato, favorável à violência extrema. Esta pesquisa indica que quanto menos evasão 

escolar menos jovens na criminalidade.  

Em 2013, uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(Pnud) mostrou que um a cada quatro estudantes que inicia o ensino fundamental no país 

abandona a escola antes de completar a última série. 

O Brasil figurava no estudo com a terceira maior taxa de abandono escolar entre os 

100 países de maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), atrás apenas da Bósnia e 

Herzegovina e do arquipélago de São Cristóvão e Névis. 

Machado; Melo; Filho; Pinto (2005) apontam que as medidas para deter a evasão 

devem ser tomadas nos dois primeiros semestres do Curso. ―O primeiro ano do Curso é, sem 

dúvida, a etapa determinante do processo de evasão. ‖ Na Etec pesquisada o curso de 

Turismo Receptivo e de Secretariado são compostos por três semestres (módulos). Os maiores 

números de evasão ocorrem geralmente no decorrer do primeiro módulo. Quando se inicia a 

aula, há possibilidade de chamar outro estudante até no período de um mês para substituir 

aquele que desistiu. Após este período, não é mais possível chamar outro estudante, a partir 

daquele momento inicia-se a contagem das vagas ociosas da escola.  

Esta pesquisa que trata do tema da evasão escolar na perspectiva docente e discente, 

além de diagnosticar as causas da evasão escolar em cursos técnicos, busca identificar 

possibilidades político-pedagógicas para a permanência estudantil nos cursos técnicos e vê a 

necessidade de enfrentamento desse problema em todos os níveis educacionais, o que requer 

uma atitude comprometida com o direito à Educação, sendo capaz de agir e refletir, segundo 

Freire (1996). 

É fundamental mobilizar todos os esforços para compreender os diferentes contextos e 

motivos em que este fenômeno acontece para evitar a visão conformista de aceitar a evasão 

como um processo natural e irremediável da escola.  

 

2.2.1 Evasão Escolar no Ensino Médio 

 

Apresentamos, a seguir, uma breve trajetória do ensino médio no Brasil com alguns 

dados referentes à distorção idade-série, evasão e abandono escolar, expondo alguns fatores 

que levam ao abandono da escola pelos estudantes. 

Conforme já evidenciamos aqui, desde o tempo dos jesuítas, o ensino médio 

apresentou caráter preparatório das elites para o ingresso à universidade. Mesmo as reformas 

que aconteceram ao longo da história não foram capazes de mudar esse quadro.  
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Somente em 1931, com o Decreto Federal nº 19.890/31, o Ensino Médio passou a ser 

chamado Ensino Secundário e, depois, com Lei Federal n. 4.244/42, foi dividido em duas 

modalidades, um ginásio de quatro anos e um colegial com três anos. Essa reforma, que a 

princípio tinha a intenção de expandir esse nível de ensino, serviu apenas para reforçar a 

existência de duas realidades: 

1) Um ensino médio para as massas (o ensino profissionalizante) que se propunha a 

preparar mão de obra qualificada para a demanda das indústrias que cresciam 

naquele momento no país.  

2) Um ensino médio para as elites cujo principal objetivo era a preparação para o 

ingresso ao ensino superior (BRASIL, 1942). 

Tal divisão se perpetuaria como um traço marcante do ensino médio e era mantida de 

acordo com o público a quem a Educação se destinava e com os papéis que esses sujeitos 

deveriam cumprir na sociedade. As reformas seguintes, conforme descritas no capítulo 1 deste 

trabalho, não foram capazes de eliminar o abismo existente entre o ensino destinado à elite e o 

ensino destinado ao povo. 

Anos mais tarde, intencionando romper com essa dualidade entre o Ensino Médio e o 

Profissionalizante, a LDB/EN 9394/96 confere um tom mais abrangente para aquele cuja 

formação básica deveria estar disponível a todos, pois de acordo com o artigo 35:  

O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, 

terá como finalidades: 

I - a consolidação E o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

(BRASIL, 1996). 

Contudo, nos anos subsequentes, de acordo com a Lei Federal 11.741/2008 que trata 

da educação profissional, mais uma vez essa divisão é reforçada ao permitir que a formação 

profissional de nível técnico no país poderia ser organizada de modo independente do ensino 

médio regular ou com a criação de uma estrutura curricular própria, permitindo a realização 

de ações mais integradas entre o ensino médio e o curso técnico. 

A Emenda Constitucional n° 59/2009, que prevê a obrigatoriedade de ensino de 

crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos (da pré-escola ao ensino médio), fortalece a visão 

de que o Ensino Médio é uma importante etapa da educação básica. Contudo, todas essas 



111 

 

ações normativas não foram capazes de universalizar tal ensino e, tampouco, contribuir para a 

formação do cidadão e promover condições para a diminuição das desigualdades sociais. 

Pode-se afirmar que a divisão do Ensino Médio persiste em pleno século XXI. Esse fato se dá 

pela existência de modelos diferenciados de ensino de acordo com o perfil de estudante a que 

a escola atende e que pretende formar. Se, por um lado, temos uma escola que prepare para o 

ensino superior, Freire (2003, p. 114) argumenta que: 

É uma escola em que realmente se estude e se trabalhe. Quando criticamos, ao lado 

de outros educadores, o intelectualismo de nossa escola, não pretendemos defender 

posição para a escola em que se diluíssem disciplinas de estudo e uma disciplina de 

estudar. Talvez nunca tenhamos tido em nossa história necessidade tão grande de 

ensinar, de estudar, de aprender mais do que hoje. De aprender a ler, a escrever, a 

contar. De estudar história, geografia. De compreender a situação ou as situações do 

país. O intelectualismo combatido é precisamente esse palavreado oco, vazio, 

sonoro, sem relação com a realidade circundante, em que nascemos, crescemos e de 

que ainda hoje, em grande parte, nos nutrimos. Temos de nos resguardar deste tipo 

de intelectualismo como também de uma posição chamada antitradicionalista que 

reduz o trabalho escolar a meras experiências disso ou daquilo e a que falta o 

exercício duro, pesado, do estudo sério, honesto, de que resulta uma disciplina 

intelectual. 

Ao focar na distorção idade-série, um estudo dos indicadores educacionais realizado 

pelo INEP (2017) mostra a proporção de estudantes com atraso escolar de dois anos ou mais, 

para toda a educação básica, de 2006 até 2017. A distorção idade-série é quando o estudante 

reprova ou abandona os estudos por dois anos ou mais e durante a trajetória de escolarização 

ele repete uma mesma série. Nessa situação, ele continua os estudos, mas com defasagem em 

relação à idade considerada adequada para cada ano de estudo, de acordo com o que propõe a 

legislação educacional do país, sendo contabilizado nas estatísticas na situação de distorção 

idade-série.  

Numa recente pesquisa publicada pelo UNICEF 
18

 em agosto de 2018 – destaca-se que 

sete milhões de estudantes brasileiros têm dois ou mais anos de atraso escolar. Uma situação 

preocupante, pois o estudo verificou que o ensino médio é a etapa da educação básica em que 

há o maior percentual de estudantes com dois ou mais anos de atraso escolar. São mais de 2,2 

milhões de adolescentes em situação de distorção idade-série, o que corresponde a 28% dos 

estudantes dessa etapa. A representante da UNICEF no Brasil - Florence Bauer ressalta que: 

Estar na escola não é suficiente. Garantir o direito à educação significa ofertar 

oportunidades reais de aprendizagem relevante para todos, sem deixar ninguém para 

trás. Os mais afetados pelo atraso escolar são meninas e meninos vindos das 

                                                           
18

  Pesquisa apresentada pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude); 7 milhões de 

estudantes brasileiros têm dois ou mais anos de atraso. Disponível em: https://nacoesunidas.org/unicef-7-

milhoes-de-estudantes-brasileiros-tem-dois-ou-mais-anos-atraso-escolar/ 
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camadas mais vulneráveis da população, já privados de outros direitos. Por isso, é 

urgente desenvolver estratégias específicas para alcançar esses diferentes grupos 

populacionais (UNICEF, 2018, p. 1). 

A partir desses dados, O UNICEF (2018, p 1), ―sugere estabelecer políticas públicas 

específicas para enfrentar o fracasso escolar – com foco nos mais vulneráveis — e 

desenvolver propostas pedagógicas de atenção especial a estudantes em risco de fracasso e 

abandono escolar‖. 

No município onde se localiza a escola pesquisada neste trabalho, verifica-se que 26% 

dos estudantes do 1º ano do ensino médio estavam com atraso escolar de dois anos ou mais. 

Esse índice não está muito distante da taxa nacional do 1º ano que é de 28%. 

Contudo, no Estado de São Paulo 38,6% dos municípios se destacam por ter taxas 

inferiores a 10% de distorção idade-série. Esse público que apresenta atraso escolar de dois 

anos ou mais geralmente frequenta a escola no período noturno. De acordo com o Censo 

Escolar de 2007, 41% do total de matrículas estão concentradas no neste período, indicando 

uma taxa de atendimento nesse turno próxima ao percentual de estudantes com idade acima 

de 17 anos (44%) - (INEP, 2017). 

No entanto, quando olhamos o jovem que está fora da escola, os números mostram um 

problema ainda maior, não só pela natureza do problema em si, mas por percebermos poucas 

ações do Estado para encontrar soluções e combater o problema.  

Uma pesquisa realizada em parceria entre UNICEF e o MEC, desenvolvida pelo 

Observatório da Juventude da UFMG para investigar por que os jovens dessa faixa etária 

estão fora da escola, a partir de depoimentos em grupos focais revelou que: 

Ao se referirem às suas trajetórias escolares, e às suas expectativas educacionais e 

ocupacionais, os jovens depoentes não reduzem sua descrição aos espaços escolares. 

Ao mesmo tempo em que explicam suas trajetórias fazendo conexões com aquilo 

que vivenciam para além dos muros escolares, denunciam as relações tensas e 

contraditórias que se estabelecem entre estes dois mundos. Os problemas de 

infraestrutura dos prédios escolares, os currículos escolares que pouco ou nada 

dialogam com as experiências de vida e com os projetos de futuro dos jovens, os 

professores despreparados ou desmotivados para lidar com estes jovens estudantes, a 

violência observada no interior de algumas escolas pode ser citada como alguns dos 

problemas que, certamente, desempenham papel importante neste contexto de 

exclusão escolar. Todavia, as barreiras e gargalos identificados pelos jovens 

entrevistados no que tange a continuidade de escolarização não podem ser reduzidas 

à aspectos estritamente escolares. (UFMG; 2013, p. 91.)   

Ao se considerar a idade do estudante do Ensino Médio como um período em que se 

exerce maior autonomia, deve-se oferecer a este adolescente o pleno exercício do direito não 

só de estar na escola, mas a uma escola em que se deseje ficar. Conforme já assinalamos, a 
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exclusão educacional não ocorre somente pela precarização estrutural e pedagógica, como 

também pela precarização social que extrapola os muros da escola e é uma realidade que a 

maioria dos estudantes do Ensino Médio enfrenta. Tais fatores combinados aumentam ainda 

mais as chances de abandono, reforçando o ciclo de desigualdade social que se repete a cada 

geração. A pesquisa citada revela que a desigualdade social parece funcionar como uma 

espiral nas vidas desses jovens estudantes:  

Ao herdarem uma escolarização que, apesar do discurso, não lhes oferece suportes 

capazes de superar as adversas condições de origem, estes jovens empobrecidos, 

herdeiros de uma precária herança socioeconômica educacional, são colocados no 

centro da espiral a qual nos referimos. Tendo herdado tão pouco, fato que tende a 

restringir suas possibilidades de acesso e permanência a níveis mais elevados de 

escolarização (como o ensino médio e superior), a pergunta que deveríamos nos 

fazer é: quais as possibilidades concretas destes jovens deixarem a seus 

descendentes uma herança educacional e financeira muito melhor do que a que 

receberam? (UFMG, 2013, p. 91). 

Existe um peso em relação ao contexto socioeconômico e cultural das famílias como 

um dos fatores da exclusão escolar. 

Entende-se que, para compreender as trajetórias de vidas escolares destes estudantes e 

os fatores que geram sua exclusão, é imperativo situá-los como sujeitos socioculturais. Isso 

implica compreendê-los como sujeitos que possuem um histórico, visões de mundo, escalas 

de valores, sentimentos, emoções, desejos, projetos e hábitos que lhes são próprios, o que nos 

leva a ampliar as perspectivas referente aos adolescentes. Em um nível mais amplo, temos de 

considerar que, quando cada um desses adolescentes nasceu, inseriu-se numa sociedade que já 

tinha uma existência prévia, histórica, cuja estrutura não dependeu desse sujeito, portanto, não 

foi produzida por ele.  

A ineficiência do Estado em oferecer uma educação libertadora e equalizadora é um 

reflexo da falta de ações para legitimar aos indivíduos o direito à Educação, desse modo, 

mantém-se o status quo em que dominantes e dominados perpetuam-se em seus papéis. O 

citado estudo ainda esclarece que: 

É importante frisar ainda que as desigualdades a que estes jovens estão submetidos 

não se restringem ao tipo de herança educacional e material recebida por eles. Não 

se expressam apenas no tipo de escolas frequentadas pela grande maioria deles, 

escolhidas, ainda que indiretamente, em função das heranças já referidas. As formas 

pouco reconhecidas de desigualdade a que estes jovens estão submetidos se 

expressam também nos altos índices de gravidez juvenil que provoca, em maior 

grau, a evasão das jovens mães e, em menor, a evasão dos jovens pais. Tal 

desigualdade se revela também nas reiteradas situações de discriminação racial, de 

homofobia e sexismo que acontecem cotidianamente nestas escolas e que, direta e 

indiretamente, reforçam os estigmas já existentes em razão de suas condições 

sociais. Adicionalmente, a restrita consciência que expressam acerca de seu direito 
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uma educação pública e de qualidade, nos parece um outro reflexo desta 

desigualdade não reconhecida (UFMG, 2013, p 92). 

Observa-se que os governos não têm se esforçado para incluir este contingente de 

estudantes nos sistemas educacionais, uma vez que isso significaria a diminuição das notas de 

avaliações externas, visto que esses jovens entrariam na escola com déficit.  

Ao se referir à taxa de reprovação ou abandono em 2016, segundo indicadores do 

INEP, os índices de evasão acima de 5% indicam a necessidade de definir estratégias para 

conter o avanço da evasão escolar. Os números acima de 15% indicam que é preciso intervir 

no trabalho pedagógico o mais rápido possível, pois muitos estudantes poderão ficar fora da 

escola.  

Segundo os dados do Censo Escolar da Educação Básica divulgados pelo MEC em 

2018, foram destacadas algumas preocupações referentes ao ensino médio e a ministra em 

exercício na época, Maria Helena de Souza Castro, destacou alguns pontos preocupantes: 

 O alto índice de jovens inativos, ou seja, aqueles que não trabalham e não estudam.  

(conhecida como a turma do ―nem, nem – nem trabalham, nem estudam‖, chama a atenção 

pela quantidade. Por isso o MEC colocou na sua prioridade de agenda a reforma do ensino 

médio com uma série de ações e a base curricular", disse a ministra. 

 Muitos estudantes estão na escola, mas na idade escolar errada. Segundo os dados do  

INEP isso ocorre tanto pela reprovação, quanto pela alta taxa de abandono escolar, 

principalmente após o término do ensino fundamental. De acordo com o Censo, nos anos 

iniciais, observam-se menores taxas de distorção nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e 

São Paulo, onde, respectivamente, 69,1%, 61,7% e 56,6% dos municípios apresentaram taxas 

de evasão escolares menores que 5%. (Correio Brasiliense 31/01/18) O Site UOL 
19

 publicou 

uma reportagem dia em 17 de outubro de 2017 intitulada ―Com evasão escolar empacada, 

país levaria 200 anos para incluir jovens‖., apresentando uma realidade triste e longe de ser 

resolvida. Este jovem que não cursa o ensino médio não vai cursar o ensino técnico 

profissionalizante que tem como requisito o ensino médio ou a possibilidade de cursar os 

dois, de forma concomitante, e sua trajetória será de um vazio estudantil até que volte a escola 

de onde nunca deveria ter saído.  

Ao se analisar a trajetória histórica do ensino médio deve-se destacar a existência da 

dualidade de modelos oferecidos para a elite e para a classe trabalhadora. A escola da elite, 
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  Reportagem UOL. Com evasão escolar empacada, país levaria 200 anos para incluir jovens 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/10/1927604-com-evasao-escolar-empacada-pais-

levaria-200-anos-para-incluir-jovens.shtml 
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com caráter propedêutico, tem servido como uma preparação para a universidade. Já a escola 

para a classe trabalhadora tem sido marcada pela precarização, a evasão e o fracasso escolar. 

A falta de Políticas Públicas sérias para elevar o ensino médio a um novo patamar tem sido 

um fator crucial que produz pouca identificação com o estudante, não se leva em consideração 

o contexto e as dificuldades do jovem estudante, o que representa a receita perfeita para uma 

escola excludente conforme cita Saviani (2013, p. 1106): 

A ordem econômica atual, denominada pós fordista e pós-Keynesiana, pressupõe, ou 

melhor, assenta-se na exclusão, categoria que comparece duplamente: ela é 

pressuposta, num primeiro sentido, na medida em que se admite, preliminarmente, 

que na ordem econômica atual não há lugar para todos. Portanto, boa parte daqueles 

que atingem a idade para ingressar na População Economicamente Ativa (PEA) nela 

nem se quer chega a entrar. Num segundo sentido a exclusão é pressuposta porque, 

incorporando crescentemente automação no mercado produtivo, a ordem econômica 

atual dispensa, também de forma crescente, mão de obra. Estimulando a competição 

e buscando maximizar a produtividade, isto é, o incremento do lucro, a extração de 

mais-valia, ela rege-se por uma lógica que estabelece o predomínio do trabalho 

morto (capital) sobre o trabalho vivo, conduzindo à exclusão deliberada de 

trabalhadores. 

Nessa competição que o estudante do ensino médio se depara, para concorrer a uma 

vaga de Ensino Técnico Profissionalizante e posteriormente ou concomitantemente a uma 

vaga de emprego muitos nem participam dessa competição, pois não é possível chegar lá. 

Alguns se frustram e se evadem no decorrer do caminho, de acordo com Dardot e Laval 

(2016, p.9):    

As formas de gestão na empresa, o desemprego e a precariedade, a dívida e a   

avaliação, são poderosas alavancas de concorrência interindividual e definem novos 

modos de subjetivação. A polarização entre os que desistem e os que são bem-

sucedidos mina a solidariedade e a cidadania.  

 

Essa dificuldade de se ingressar na disputa por uma vaga no ensino técnico 

profissionalizante pode ser decorrente do aprendizado no ensino médio.  

Segundo dados do MEC exibidos na reportagem no site da UOL do dia 03 de 

setembro de 2018 20 denominada ―Qualidade do ensino médio de SP piora, só GO e PE 

atingem a meta‖, foi apontada uma queda de aprendizagem em SP, devido ao corte de verba 

do poder público e uma insatisfação dos jovens após a tentativa de reorganizar a rede, 

proposta e abandonada pelo governo em 2015, também vista como outro possível motivo para 

a redução nas notas. 

                                                           
20

  Reportagem UOL. Qualidade do ensino médio de SP piora, só GO e PE atingem a meta 

Disponível em: https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2018/09/03/qualidade-do-ensino-medio-

estadual-de-sp-piora-so-go-e-pe-atingem-meta.htm    

https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2018/09/03/qualidade-do-ensino-medio-estadual-de-sp-piora-so-go-e-pe-atingem-meta.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2018/09/03/qualidade-do-ensino-medio-estadual-de-sp-piora-so-go-e-pe-atingem-meta.htm
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Nas Etecs a evasão escolar do Ensino Médio regular é pequena devido à concorrência 

pelas vagas. Quando um estudante é transferido ou abandona o curso é chamado um estudante 

da lista de espera.  

 

2.2.2 A Evasão Escolar no Ensino Técnico Profissional 

 

Buscamos nos aproximar de um perfil do estudante desse nível educacional e 

contextualizar o tema de evasão no ensino técnico, diferindo-o de outros níveis de ensino, 

uma vez que o ensino técnico profissional tem o diferencial motivador de preparar o estudante 

para o mundo do trabalho.     

Ingressar no mundo do trabalho ou se aperfeiçoar na área em que atua são os 

principais motivos que levam adolescentes e jovens a procurarem os cursos técnicos ou cursos 

superiores tecnológicos oferecidos pelas Fatecs e Etecs estaduais, de acordo com o Relatório 

Socioeconômico divulgado pela Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT)
 21

, responsável pelos 

processos seletivos das Etecs/SP para o primeiro semestre de 2018. 

Conforme dados do CEETEPS entre os aprovados no Vestibulinho das Etecs, 58% 

responderam que a melhora do desempenho profissional ou a possibilidade de promoção no 

trabalho motivaram a escolha pelo curso.  

A Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) que trabalha em conjunto com o CEETEPS 

e o governo do estado de São Paulo enfatiza que: 

 

Todas as propostas de organização de conteúdos e de metodologias de aprendizagem 

e do ensino partem de conhecimentos essenciais que possibilitem ao indivíduo 

cumprir seu papel na sociedade ou em um grupo de atividade produtiva. Assim, todo 

projeto educacional trata em sua essência do Saber e do Saber Aplicado. Quanto 

mais integrados forem, melhor será o resultado.  

 

De acordo com dados do Estado de São Paulo, no 1º semestre de 2016 foram 

aprovados 77 mil estudantes, dos quais 64% optaram pelo Ensino Técnico, 27,5% pelo Ensino 

Técnico Integrado ao Médio e 8,5% pelo Ensino Médio. Cerca de 53% dos estudantes tem 

idade de até 17 anos e 79% é oriunda de escolas públicas. Os estudantes do sexo masculino 

também são maioria, cerca de 52%. 

Na tabela a seguir apresenta-se um panorama dos cursos técnicos Turismo Receptivo e 

secretariado:  

                                                           
21

  Emprego e ascensão profissional motivam busca por Etecs e Fatecs, maio 2018 

Disponível em: https://www.cps.sp.gov.br/emprego-e-ascensao-profissional-motivam-procura-por-etecs-e-

fatecs/ 

https://www.cps.sp.gov.br/emprego-e-ascensao-profissional-motivam-procura-por-etecs-e-fatecs/
https://www.cps.sp.gov.br/emprego-e-ascensao-profissional-motivam-procura-por-etecs-e-fatecs/
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Tabela 2 – Percentuais de Concluintes e Perdas de estudantes Etecs do Centro Paula Souza 

 

Período: Tarde 

1º Semestre 2015 

 

Alunos 

Matriculados nos 

1º módulos 

Concluintes 

(aprovados) nos 

3º módulos 

Percentual de 

concluintes 

(aprovados) 

nos 3º módulos 

Percentual de 

Perda de 

Alunos 

Técnico em Secretariado 199 132 66% 34% 

Técnico em Turismo Receptivo 117 60 51% 49% 

2º Semestre 2015 

 

Alunos 

Matriculados nos 

1º módulos 

Concluintes 

(aprovados) nos 

3º módulos 

Percentual de 

concluintes 

(aprovados) 

nos 3º módulos 

Percentual de 

Perda de 

Alunos 

Técnico em Secretariado 157 115 73% 27% 

Técnico em Turismo Receptivo 81 29 36% 64% 

1º Semestre 2016 

 

Alunos 

Matriculados nos 

1º módulos 

Concluintes 

(aprovados) nos 

3º módulos 

Percentual de 

concluintes 

(aprovados) 

nos 3º módulos 

Percentual de 

Perda de 

Alunos 

Técnico em Secretariado 127 89 70% 30% 

Técnico em Turismo Receptivo 105 54 51% 49% 

2º Semestre 2016 

 

Alunos 

Matriculados nos 

1º módulos 

Concluintes 

(aprovados) nos 

3º módulos 

Percentual de 

concluintes 

(aprovados) 

nos 3º módulos 

Percentual de 

Perda de 

Alunos 

Técnico em Secretariado 121 79 65% 35% 

Técnico em Turismo Receptivo 80 35 44% 56% 

1º Semestre 2017 

 

Alunos 

Matriculados nos 

1º módulos 

Concluintes 

(aprovados) nos 

3º módulos 

Percentual de 

concluintes 

(aprovados) 

nos 3º módulos 

Percentual de 

Perda de 

Alunos 

Técnico em Secretariado 80 62 77% 23% 

Técnico em Turismo Receptivo 80 42 52% 48% 

2º Semestre 2017 

 

Alunos 

Matriculados nos 

1º módulos 

Concluintes 

(aprovados) nos 

3º módulos 

Percentual de 

concluintes 

(aprovados) 

nos 3º módulos 

Percentual de 

Perda de 

Alunos 

Técnico em Secretariado 80 54 67% 33% 

Técnico em Turismo Receptivo 40 18 45% 55% 

Fonte: Banco de dados Cetec (nov. 2018)  

 

Continua 
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Na tabela apresentada observam-se os estudantes matriculados nos primeiros módulos 

das Etecs de SP e todos os concluintes (aprovados) e o percentual de concluintes e de perda de 

estudantes dos cursos Técnicos de Secretariado e Turismo Receptivo.  

Na tabela nota-se que em todos os semestres a evasão do curso de Turismo Receptivo 

é superior ao de Secretariado.  

A média percentual da evasão do curso de Secretariado apresentada nos seis semestres 

no Ceeteps é de 30%. A média da Etec Redenção no mesmo período é de 33%. Dado 

relevante para a pesquisa sobre Evasão Escolar na referida escola pesquisada, pois está acima 

da média geral de evasão.  

A média percentual da evasão do curso de turismo Receptivo apresentada nos seis 

semestres no Ceeteps é de 54%. A média da Etec Redenção no mesmo período é de 54%. São 

iguais, mas o dado continua sendo relevante para a pesquisa sobre Evasão Escolar na referida 

escola pesquisada, pois mesmo estando na média é um índice alto e grave. Mais da metade 

dos estudantes de Turismo Receptivo desistem de estudar da Etec Redenção e no Ceeteps. Os 

dados mostram que a situação não obteve alterações.  

Para compreendermos a dimensão da evasão escolar no ensino técnico médio 

profissionalizante na Etec Redenção e realizarmos uma comparação aos dados do Ceeteps 

será apresentada a seguir a tabela 2 da Etec ―Redenção‖ referente ao número total de 

estudantes do ensino técnico.  

 
Tabela 3 – Dados Ensino Técnico Etec Redenção 

 

Tabela 2: Dados Ensino Técnico Etec Redenção 

 Ingressantes 
Estudantes 

Formandos 

Estudantes 

Evadidos 

Índice de 

Evasão 

Total desde o início da Etec 

 em 2007 

(118 turmas) 

4720 2753 1967 42% 

Total últimos 3 anos 

2015-2017 

(42 turmas) 

1680 975 705 42% 

Fonte: O Autor 

 

Observa-se na tabela que durante o período pesquisado de 2007 a 2017 a escola contou 

com 118 turmas do ensino técnico e a evasão foi de 42%. 
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O índice de evasão somado dos cursos técnicos da Etec Redenção nos últimos três 

anos foi igual em relação ao período de funcionamento dos cursos desde 2007, não havendo 

diminuição da evasão escolar.  

O gráfico a seguir ilustra de maneira mais clara os dados da tabela:  

 

Gráfico 5 – Índices de evasão dos cursos técnicos da Etec Redenção        
 

 

       Fonte: O Autor 

 

Esses dados comprovam a situação da evasão escolar que a Etec tem enfrentado desde 

o seu início em 2007 e pelos índices dos cursos de Secretariado e Turismo Receptivo - estes 

foram selecionados para a pesquisa. 

Na tabela a seguir se observa os dados do curso de Secretariado: 

 

Tabela 4 – Dados da Etec Redenção do Curso Técnico em Secretariado 

 

Tabela 3: Dados da Etec Redenção do Curso Técnico em Secretariado 

 Ingressantes 
Estudantes 

Formandos 

Estudantes 

Evadidos 

Índice de 

Evasão 

Total desde o início da Etec - 

2007  

(18 turmas) 

720 509 211 29% 

Total últimos 3 anos 

2015-2017 

(06 turmas) 

240 161 79 33% 

     Fonte: O Autor 

 

% 

Evadida 

42% 

% 

Formada 

58% 

TÉCNICO - GERAL 

118 turmas de 1º/2007 a 2º/2017 

% 

Evadida 

42% 

% 

Formada 

58% 

TÉCNICO 

Últimos 03 anos (42 turmas)  

de 2015 a 2017 
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Os dados apresentam uma evasão crescente. Mesmo sendo um dos cursos com a 

menor evasão na Etec, os índices de 33% são preocupantes.  

O gráfico 2 a seguir ilustra melhor esta afirmação: 

 

Gráfico 6 – Índices de Evasão do Curso de Secretariado 

 

 

 
Fonte: Autor 

 

Esses dados evidenciam que nos últimos três anos houve um aumento de 4% na 

evasão escolar em comparação aos anos anteriores 

Na tabela 4 - observa-se os índices do curso de Turismo Receptivo: 

 

Tabela 5 – Dados da Etec Redenção do Curso Técnico em Turismo Receptivo 

Tabela 4: Dados da Etec Redenção do Curso Técnico em Turismo Receptivo 

 

Ingressantes 
Estudantes 

Formandos 

Estudantes 

Evadidos 

Índice de 

Evasão 

Total desde o início da Etec - 

2007  

(13 turmas) 

520 257 263 51% 

Total últimos 3 anos 

2015-2017 

(06 turmas) 

240 110 130 54% 

Fonte: O Autor 

 

A tabela 4 apresenta um aumento da evasão do curso de Turismo Receptivo de 3% e 

chama atenção pelos 54% de evasão nos últimos três anos. Mais da metade dos estudantes não 

permanecem na escola. O gráfico 3 a seguir ilustra melhor estes dados: 

 

% 

Evadida 

29% 

% 

Formada 

71% 

SECRETARIADO - GERAL 

18 turmas de 1º/2009 a 2º/2017 

% 

Evadida 

33% 

% 

Formada 

67% 

SECRETARIADO  

Últimos 03 anos (06 turmas) 

2015 a 2017 
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Gráfico 7 – Índices de evasão do curso de Turismo Receptivo  

 

Fonte: O Autor 

 

 

Nos gráficos apresentados percebe-se que a evasão no curso de Turismo Receptivo é 

bem maior que o curso de Secretariado e somados os dois cursos representa uma média de 

43,5% de estudantes evadidos nos últimos três anos.   

A escola Redenção está localizada em um munícipio de alto potencial turístico o que 

justifica a oferta de cursos de Turismo e do eixo de hospitalidade e Lazer. A Etec Redenção 

oferece ainda cursos vinculados à demanda contínua das necessidades profissionais locais 

como cursos do eixo de Gestão e Negócios e Controle e Processos Industriais  

Para atender à demanda, porém, existe a necessidade de estudos de impacto sobre a 

empregabilidade dos estudantes egressos destes cursos. Enquanto o curso de Secretariado que 

teve suas turmas encerradas na cidade vizinha por baixa demanda, na Etec Redenção tem uma 

evasão menor que o curso de Turismo Receptivo que, presumidamente, deveria ter uma 

evasão menor pelo alto potencial turístico da cidade. 

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, instituído pelo MEC, define 

a carga horária mínima para cada um dos cursos constantes do Catálogo, bem como um breve 

descritor do curso, possibilidades de temas a serem abordados, possibilidades de atuação dos 

profissionais formados e infraestrutura recomendada para a implantação do curso. De acordo 

com Art. 3º, os cursos destes catálogos devem ser organizados por eixos tecnológicos. Tal 

como definido pelo MEC, o Eixo Tecnológico é um mecanismo para agrupar um conjunto de 

cursos técnicos conforme suas características científicas e tecnológicas. Como resultado deste 

agrupamento, foram definidos 12 Eixos Tecnológicos que somam ao todo 185 possibilidades 

% 

Evadida 

51% % 

Formada 

49% 

TURISMO RECEPTIVO  

13 turmas de 1º/2010 a 2º/2017 

% 

Evadida 

54% 

% 

Formada 
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TURISMO RECEPTIVO - GERAL 

Últimos 03 anos (06 turmas) 
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de oferta de Cursos Técnicos. Publicados no CNCT (Catálogo Nacional de Cursos Técnicos), 

os Eixos Tecnológicos e Cursos apresentam denominações que deverão ser adotadas 

nacionalmente para cada perfil de formação. 

A tabela n º 5 define os cursos técnicos oferecidos pela Etec Redenção, de acordo com 

o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio:  

 

Tabela 6 – Dados da Etec Redenção do Curso Técnico em Turismo Receptivo 

 
Tabela 5: Dados da Etec Redenção do Curso Técnico em Turismo Receptivo 

Eixo Tecnológico  Abrangência  Cursos Técnicos 

Controle e Processos industriais 

Compreende tecnologias associadas 

a infraestrutura e processos 

mecânicos, elétricos e 

eletroeletrônicos, em atividades 

produtivas. 

Manutenção de Aeronaves 

Gestão e Negócios 

Compreende tecnologias associadas 

a instrumentos, técnicas, estratégias 

e mecanismos de gestão. 

Secretariado e Logística 

Hospitalidade e Lazer 

Compreende tecnologias 

relacionadas aos processos de 

recepção, viagens, eventos, 

gastronomia, serviços de 

alimentação e bebidas, 

entretenimento e interação. 

Hospedagem, Cozinha, 

Turismo Receptivo e 

Eventos 

Fonte: Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio – Resolução CNE/CEB Nº 03 09/07/2008; e, 

Parecer CNE/CEB nº 11/2008, de 12/06/2008  

 

A escola pesquisada possui 1050 estudantes matriculados, 60 professores, 15 

funcionários e um total de 3491 estudantes formados até o último semestre letivo. Apesar do 

grande número de estudantes formados, muitos desistem por diferentes razões que 

discutiremos no decorrer da pesquisa. Ao deixarem de frequentar o curso, há um contato da 

escola com os estudantes, solicitando que justifiquem as razões do desligamento. Para esta 

pesquisa focaremos apenas o problema da evasão nos cursos Técnico em Secretariado e 

Turismo Receptivo, oferecido pela Etec Redenção. 

As aulas do curso Técnico em Secretariado e de Turismo Receptivo ocorrem no 

período vespertino. Cada curso é composto por três módulos. Cada módulo equivale a um 

semestre. Tanto professores quanto a coordenação pedagógica da escola dialogam 

Continua 
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continuamente buscando compreender as causas da evasão escolar, sendo a preocupação 

maior manifestada nesses cursos. 

De acordo com o Grupo de Formulação e Análises Curriculares – Ceeteps SP, segue o 

perfil profissional do Técnico em Secretariado, suas certificações e a carga horária de cada 

módulo. 

Perfil Profissional do Técnico em Secretariado: 

O Curso de Secretariado habilita o estudante a trabalhar em diversas áreas como: 

Empresas comerciais, industriais e bancárias, escritórios de profissionais liberais, empresas e 

órgãos públicos. 

O Técnico em Secretariado é o profissional que assessora o(os) executivo(os) em 

linguagem nacional e internacional, aplicando as técnicas secretariais que subsidiarão o(os) 

executivo(os) na tomada de decisões, inclusive para o planejamento estratégico, tático, 

operacional e Plano Diretor. Exerce funções gerenciais; empreendedoras; práticas inovadoras; 

ações proativas; comprometido com a cultura organizacional; gerencia o fluxo de 

informações: produção documental física e eletrônica, conferência da documentação com 

ênfase no apoio à gestão organizacional. Domina aplicativos e Internet na pesquisa, 

organização, elaboração, atualização e manutenção de dados. (Grupo de Formulação e 

Análises Curriculares – Centro Paula Souza SP). Suas certificações são:  

 1º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Recepcionista / Assistente 

Administrativo; 

 2º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente de Eventos Empresariais; 

 3º Módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Secretariado 

 

Carga Horária Curricular 

 

Tabela 7 – MÓDULO I (1º Semestre): Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de 

Secretaria  

Componentes Curriculares Teórica Prática Profissional Total Horas 

I.1 – Representação e Comunicação em Língua 

Portuguesa I  
50 00 50 

I.2 – Representação e Comunicação em Língua 

Estrangeira Moderna: Espanhol I 
50 00 50 

I.3 – Representação e Comunicação em Língua 

Estrangeira Moderna: Inglês I 
50 00 50 

I.4 – Administração e Planejamento Empresarial  100 00 100 

I.5 – Gerenciamento de Rotinas e Serviços  50 50 100 
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I.6 – Gestão de Informações e Documentos  00 50 50 

I.7 – Aplicativos Informatizados I  00 50 50 

I.8 – Ética e Cidadania Organizacional  50 00 50 

Total Carga Horária 350 150 500 

Fonte: Grupo de Formulação e Análises Curriculares – Centro Paula Souza SP    

 

 

Tabela 8 – MÓDULO II (2º Semestre): Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assessor 

Empresarial e de Eventos 

Componentes Curriculares Teórica Prática Profissional Total Horas 

II.1 – Representação e Comunicação em Língua 

Portuguesa II 
00 50 50 

II.2 – Representação e Comunicação em Língua 

Estrangeira Moderna: Espanhol II 
50 00 50 

II.3 – Representação e Comunicação em Língua 

Estrangeira Moderna: Inglês II 
50 00 50 

II.4 – Assessoria Empresarial e de Eventos  50 50 100 

II.5 – Tecnologias em Ambientes Administrativos  00 50 50 

II.6 – Gestão Financeira e Contábil 100 00 100 

II.7 – Planejamento do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) na Área Secretarial 
50 00 50 

II.8 – Aplicativos Informatizados II 00 50 50 

Total Carga Horária 300 200 500 

Fonte: Grupo de Formulação e Análises Curriculares – Centro Paula Souza SP    

 

Tabela 9 – MÓDULO III (3º Semestre): Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado 

 Componentes Curriculares Teórica Prática Profissional Total Horas 

III.1 – Representação e Comunicação em Língua 

Portuguesa III 
00 50 50 

III.2 – Representação e Comunicação em Língua 

Estrangeira Moderna: Espanhol III 
50 00 50 

III.3 – Representação e Comunicação em Língua 

Estrangeira Moderna: Inglês III 
50 00 50 

III.4 – Assessoramento Empresarial 50 50 100 

III.5 – Aplicativos Informatizados III 00 50 50 

III.6 – Assessoramento de Eventos 50 50 100 

III.7 – Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) na Área Secretarial 
00 50 50 

III.8 – Tecnologias em Ambientes Administrativos II  00 50 50 

Continua 

Continua 
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Total Carga Horária 200 300 500 

Fonte: Grupo de Formulação e Análises Curriculares – Centro Paula Souza SP    

 

De acordo com o Grupo de Formulação e Análises Curriculares - CEETEPS SP, segue 

o perfil profissional do Técnico em Turismo Receptivo suas certificações e a carga horária de 

cada módulo. 

 O Curso de Turismo Receptivo habilita o estudante a trabalhar em diversas áreas 

como: hotéis, restaurantes, bares, buffets, agências de viagens, operadoras turísticas, 

aeroportos, postos de informações turísticas, parques, campings, eventos, além de atuar como 

Guia de Turismo Regional, após cumprir os requisitos necessários. 

Suas certificações:  

 1º Módulo: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente de 

Atividades Recreativas;  

 2º Módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente de Eventos em Serviços 

Turísticos; 

 3º Módulo: Habilitação Técnica de Nível Médio de Técnico em Turismo Receptivo. 

 

O Perfil profissional do Técnico em Turismo Receptivo: 

O Técnico em Turismo Receptivo é o profissional que acolhe o turista em agências de 

turismo, meios de hospedagem, bares e restaurantes, empresas organizadoras de eventos, 

hospitais, parques, dentre outros atrativos turísticos e empresas prestadoras de serviços em 

hospitalidade. Organiza atividades recreativas, identifica os equipamentos e atrativos 

turísticos, organiza roteiros históricos, culturais e educativos, planeja eventos, assim como 

desenvolve atividades inerentes à arte da hospitalidade. Presta informações, assistência e 

orientação técnica ao turista, bem como identifica oportunidades empreendedoras.  

Carga Horária Curricular. (Grupo de Formulação e Análises Curriculares – CEETEPS SP)    

 

Tabela 10 – MÓDULO I (1º semestre): Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente de 

Atividades Recreativas  

Componentes Curriculares Teórica Prática Profissional Total Horas 

I.1 – Linguagem, Trabalho e Tecnologia  50 00 50 

I.2 – Ética e Cidadania Organizacional  50 00 50 

I.3 – Aplicativos Informatizados na Área de Turismo 00 50 50 
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I.4 – Fundamentos do Turismo e da Hospitalidade 50 00 50 

I.5 – Técnicas de Atendimento no Setor de 

Hospedagem 
50 50 100 

I.6 – Geografia Aplicada ao Turismo Regional 100 00 100 

I.7 – Organização de Atividades Recreativas 50 50 100 

Total Carga Horária 350 150 500 

Fonte: Grupo de Formulação e Análises Curriculares – Centro Paula Souza SP    

 

Tabela 11 –   MÓDULO II (2º semestre): Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente 

de Eventos em Serviços Turísticos  

Componentes Curriculares Teórica Prática Profissional Total Horas 

II.1 – História Aplicada ao Turismo Regional 50 00 50 

II.2 – Técnicas de Agenciamento em Turismo 

Receptivo 
50 50 100 

II.3 – Organização de Buffets e Banquetes 50 50 100 

II.4 – Planejamento e Organização de Eventos 50 50 100 

II.5 – Espanhol Aplicado ao Guiamento de Turistas I 50 00 50 

II.6 – Planejamento do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) em Turismo 
50 00 50 

II.7 – Técnicas de Oratória, cerimonial e Protocolo 50 00 50 

Total Carga Horária 350 150 500 

Fonte: Grupo de Formulação e Análises Curriculares – Centro Paula Souza SP    

 

Tabela 12 –   MÓDULO III: (3º semestre) Habilitação Profissional de Técnico em Turismo Receptivo  

Componentes Curriculares Teórica Prática Profissional Total Horas 

III.1 – Marketing Aplicado ao Turismo 50 00 50 

III.2 – Patrimônio, Arte e Manifestações Populares 

no Estado de São Paulo 
50 50 100 

III.3 – Primeiros Socorros e Segurança no Trabalho 50 00 50 

III.4 – Teoria e Técnica Profissional do 

Guia de Turismo Regional 
50 50 100 

III.5 – Espanhol Aplicado ao Guiamento de Turistas 

II 
50 00 50 

III.6 – Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) em Turismo 
00 50 50 

III.7 – Empreendedorismo no Setor de Turismo 50 00 50 

III.8 – Inglês Aplicado no Setor de Turismo 50 00 50 

Total Carga Horária 350 150 500 

Continua 
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Fonte: Grupo de Formulação e Análises Curriculares – Centro Paula Souza SP    

 

A escola pesquisada possui oito turmas do ensino médio regular no período matutino, 

oito turmas do ensino técnico no período vespertino sendo o Curso Técnico em Secretariado 

do eixo de Gestão e as restantes do eixo de Hospitalidade. No período noturno a escola possui 

turmas dos cursos de Cozinha, Logística e Manutenção de Aeronaves. 

Considerando a existência dos demais cursos da escola técnica (Cozinha, Logística, 

por exemplo) e o  potencial natural da Baixada Santista que explora  principalmente o turismo 

de massa que se prevalece das belezas naturais (sobretudo suas belas praias),  os profissionais 

de turismo seriam melhor beneficiados com a ampliação da exploração de outros tipos de 

turismo  (eventos, cultural ,desportivo, religioso, náutico, histórico, etc) que não dependem 

tanto da sazonalidade e dos períodos de férias/ feriados.  Ao fomentar o setor e buscar ações 

de valorização deste profissional, a região poderia fomentar o turismo regional a partir de 

eventos e locais para atrair turistas o ano inteiro. 

Com a duração de um ano e meio, os cursos técnicos profissionalizantes são 

procurados por estudantes que buscam uma oportunidade de formação rápida e maior chance 

de empregabilidade. Os alunos podem frequentar esses cursos a partir do segundo ano do 

ensino médio. Logo, muitos estudantes buscam esse tipo de formação de forma concomitante 

ao ensino médio regular. Dentre estes estudantes, há aqueles que cursam o ensino médio 

regular pela manhã na própria ETEC e outros estudantes cursam o ensino médio em outra 

escola no período matutino ou noturno. Deste modo, frequentam o curso técnico na ETEC no 

período vespertino. 

 Algumas empresas buscam parceria com escolas técnicas como estratégia para 

preencher vagas por meio de estágio
22

 e do programa Aprendiz Paulista
23

, proporcionando um 

aprendizado e um meio de ingresso ao mercado de trabalho.  

Logo, é uma preocupação relevante promover a adequação do ensino à inserção no 

mundo do trabalho, a fim de organizar e planejar cursos para o desenvolvimento de aptidões e 

preparação crítica para esse fim.  

                                                           
22

 Art. 2º - O estágio, como procedimento didático-pedagógico, é atividade curricular supervisionada de 

competência da instituição escolar, a quem cabe definir na sua proposta pedagógica e nos instrumentos de 

planejamento de cada um de seus cursos, a duração, a natureza e a intencionalidade educativa, em termos de 

princípios e objetivos para a formação do educando. DELIBERAÇÃO CEE N° 87/2009 

http://www.cpscetec.com.br/cpscetec/aprendiz/deliberacao_cee87.pdf  
23

 Programa gerenciado pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) e tem como 

objetivo ajudar os estudantes de 14 a 24 anos do Centro Paula Souza na busca por um trabalho compatível com 

os cursos que estão fazendo. O Aprendiz Paulista é, também, uma forma de incentivar as empresas a cumprirem 

a lei que exige cota de aprendizes. http://www.emprego.sp.gov.br/emprego/aprendiz-paulista/ 

http://www.emprego.sp.gov.br/emprego/aprendiz-paulista/
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O interesse dos docentes e dos discentes (egressos desses cursos) em dialogar sobre a 

evasão escolar e os altos números de desistência constatados nestes últimos anos são as razões 

de escolha do tema e dessa escola para a pesquisa.  

O perfil de estudante que busca um curso técnico profissionalizante oscila desde o 

estudante que está no segundo ano do ensino médio e tenta conciliar os dois cursos em 

períodos diferentes, até aquele que já concluiu o ensino médio. Percebe-se nas vozes dos 

estudantes que cursam concomitantemente os dois cursos que eles têm dificuldade de 

conciliação e a sobrecarga que dois cursos paralelos acarretam na sua vida. As dificuldades 

podem vir do excesso de exigência dos dois cursos ou mesmo a falta de refeição (almoço) 

para os estudantes que vêm de outra escola e não têm tempo e recurso para o deslocamento ou 

irem almoçar em suas casas.  

O estudante que já concluiu o ensino médio e busca no curso profissionalizante um 

meio de se qualificar para o mundo do trabalho, percebe-se que busca essa alternativa tendo 

em vista que não se considera em condições de ingressar em um curso superior.  

Se comparar a evasão dos cursos técnico profissional e o ensino médio (como exposto 

anteriormente) há diferenças que devem ser estudadas. Os estudantes daqueles cursos buscam 

qualificação profissional para entrar no mundo do trabalho ou demonstrar um diferencial 

qualificador que poderia leva-los a melhores postos profissionais. Tais estudantes têm 

motivações diferenciadas do estudante do ensino médio regular. Contudo, os índices de 

evasão destes cursos são bem maiores que os do ensino médio. Os cursos de Turismo 

Receptivo e Secretariado da Escola Redenção confirmam esta tendência. É necessário 

conhecer as motivações e os desafios dos estudantes que ingressam na escola esperando uma 

formação gratuita e de médio prazo, mas acabam se deparando com fatores intra e 

extraescolares que impedem a sua formação e negam-lhe o direito à Educação.  
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III. METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve a metodologia de pesquisa adotada para o levantamento dos 

dados necessários ao trabalho. Os procedimentos metodológicos serão apresentados assim 

como a descrição do tipo de pesquisa e o detalhamento de informações a respeito do universo 

e da amostra do trabalho, e os métodos de coleta, análise e tratamento dos dados e os métodos 

de coleta, análise e tratamento dos dados.  

Segundo Minayo e Sanches (1993, p. 239): 

 

Um bom método será sempre aquele, que permitindo uma construção correta dos 

dados, ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria. Portanto, além de apropriado ao 

objeto da investigação e de oferecer elementos teóricos para a análise, o método tem 

que ser operacionalmente exequível. (1993, p. 239) 

 

 Gil (2007) afirma que o conhecimento científico se diferencia do conhecimento do 

senso comum pela possibilidade de revalidação do conhecimento por outros pesquisadores, 

por meio da realização de novas pesquisas.    

 

3.1 TIPO DE PESQUISA    

 

Segundo Vergara (2007), os tipos de pesquisa podem ser definidos por dois critérios 

básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. Com o intuito de se atender aos objetivos da 

pesquisa, este estudo pode ser caracterizado quanto aos fins, tomando-se como base a 

classificação apresentada por Gil (2007) e Vergara (2007), tratando-se de uma pesquisa 

exploratório-descritiva.  

A evasão escolar é considerada (como vimos nos capítulos anteriores) um fenômeno 

inerente ao universo escolar. Muitos estudantes são matriculados e com o tempo (e as 

dificuldades) renunciam ao direito de estar na escola. Por conta disso, estudar a evasão é 

fundamental para a criação e implantação das Políticas Educacionais e para a ação dos 

gestores e professores e carece de pesquisas aprofundadas, pois trata-se de um fenômeno 

multifacetado e ocorre a partir das mazelas e especificidades de cada nível de ensino, das 

particularidades da comunidade escolar e das aspirações dos estudantes acerca do que a 

educação pode trazer para cada estudante. 
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Estar na linha de frente da educação, como gestor e professor, é lidar com a evasão e 

suas possibilidades cotidianamente. Daí a importância de conhecer as suas facetas mais sutis e 

a partir daí antever as possibilidades reais que engendram a permanência escolar.  

O levantamento bibliográfico foi utilizado para explorar o fenômeno da evasão escolar 

e todo seu contexto político e social. Por meio do levantamento bibliográfico, foi apontado 

alguns estudos sobre evasão escolar e pelo modelo teórico proposto por estes autores e a 

escolha de outros autores que balizam a investigação, estabelecemos, mediante questionários 

(exploratório pessoal e online com os estudantes) o perfil do grupo pesquisado e alguns 

fatores de evasão e possibilidades para a permanência dos estudantes na Etec Redenção. 

Gil (2007) ressalta que as pesquisas descritivas têm como objetivo principal a 

descrição das características de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis sob estudo. Nesse tipo de pesquisa estão inclusas as que têm por 

objetivo levantar opiniões e atitudes.  

A pesquisa também desenvolveu duas abordagens complementares, subsequentes, mas 

completamente distintas: a primeira constituiu-se em análise documental na unidade de 

análise e a segunda, em análise quantitativa elaborada por meio de realização de sondagem-

exploratória com os estudantes ativos do curso de Secretariado e Turismo Receptivo e 

questionário on-line com estudantes evadidos e concluintes dos últimos três anos da escola 

investigada. 

Com estas informações caracteriza-se esta pesquisa como abordagem qualitativa, uma 

vez que a compreensão da análise dos dados quantitativos se complementará com a análise 

dos dados qualitativos que se dará com base em referenciais teóricos. Segundo Minayo: 

 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas sociais 

que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região ―visível, 

ecológica, morfológica e concreta, a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo 

dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas‖. O conjunto de dados quantitativos e 

qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois, a 

realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. 

(2001, p. 22) 

 

Minayo e Sanches (1993, p.247) reforçam que para alcançar o conhecimento 

científico, é necessário vincular as duas abordagens que, em algumas situações, são 

insuficientes para analisar toda a problemática. Dessa maneira, as abordagens quantitativas e 

qualitativas podem ser utilizadas de maneira conjunta pois: 
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 (...) se a relação entre o quantitativo e o qualitativo, entre objetividade e 

subjetividade não se reduz a um continuum, ela não pode ser pensada como 

oposição contraditória. Pelo contrário, é de se desejar que as relações sociais possam 

ser analisadas em seus aspectos mais ―ecológicos‖ e ―concretos‖ e aprofundadas em 

seus significados mais essenciais. Assim, o estudo quantitativo pode gerar questões 

para serem   aprofundadas qualitativamente, e vice-versa. 

Diante da pesquisa proposta, percebe-se a necessidade de uma abordagem que utiliza 

tanto métodos quantitativos quanto qualitativos, possibilitando, desta forma, uma condição 

metodológica que permitisse uma aproximação mais eficaz à compreensão da complexa 

realidade da evasão escolar. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS, INSTRUMENTOS, CAMPO DE PESQUISA E CUIDADOS 

ÉTICOS    

 

O interesse por esse tema originou a partir do trabalho como Diretor Acadêmico em 

uma escola que oferece o Ensino Técnico Profissionalizante e por enfrentar o problema da 

evasão escolar durante os cinco anos em que atuei como professor nesta mesma escola. Com 

estas experiências, foi possível perceber que a evasão é um fenômeno comum neste nível de 

ensino.  

Essa preocupação como gestor é compartilhada por alguns docentes que, preocupados 

com a situação, despertaram em mim a necessidade de pesquisar sobre o assunto levando-me 

a uma série de perguntas sem respostas satisfatórias: como poderíamos ajudar os estudantes a 

permanecerem na escola; como podíamos entender a voz dos estudantes; como entender 

nosso papel como docente e gestor?   

A introspeção e observação direta me inquietaram e trouxeram um despertar sobre a 

necessidade de pesquisar um tema tão relevante e atual no ensino técnico. Esta inquietação 

levou-me a refletir e pesquisar acerca do tema. Nesse sentido, Ludke e André (1986, p. 27) 

alertam que: 

 

Ao mesmo tempo em que o contato direto e prolongado do pesquisador com a 

situação pesquisada apresenta as vantagens mencionadas, envolve também uma série 

de problemas. Algumas críticas são feitas ao método de observação, primeiramente 

por provocar alterações no ambiente ou no comportamento das pessoas observadas. 

Outra crítica é a de que este método se baseia muito na interpretação pessoal. Além 

disso, há críticas no sentido de que o grande envolvimento do pesquisador leve a 

uma visão distorcida do fenômeno ou a uma representação parcial da realidade.  
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Percebemos o quanto a afirmação de Ludke e André poderiam ter efeito sobre a 

presente pesquisa pois havia um contato frequente com os docentes, sendo necessário ir além 

do senso comum.  

Ao comparar os índices de evasão na Etec ´´Redenção´´ em dois cursos do período 

vespertino, percebemos que: o curso de Turismo Receptivo apresentava um alto índice de 

evasão chegando a não ter a autorização de abertura de turmas em alguns semestres; enquanto 

que o curso de Secretariado apresentava índice de evasão regular, por esta razão tais cursos 

foram escolhidos como objeto de estudo. 

Os referenciais teóricos que guiaram a presente pesquisa permitiram sair da 

representação parcial da realidade e compreender o contexto qualitativo da organização 

social, política e educacional.  

 Iniciamos esta análise discutindo os fatores que são tradicionalmente ligados à evasão 

educacional de modo geral, sem se ater às especificidades do Ensino Técnico 

Profissionalizante.  Depois passamos para a análise do tema no contexto do Ensino Médio 

Regular, porque a escola Redenção possui índices quase inexistentes de evasão nesta etapa de 

ensino, por representar a fase final da educação básica (atualmente obrigatória). Em seguida, 

buscamos delimitar o tema, trazendo a situação do Ensino Técnico Profissionalizante até 

chegarmos as dimensões multifacetadas que levam ao abandono nos dois cursos pesquisados. 

Dessa maneira, organizou-se o percurso metodológico com base nas seguintes etapas:  

a) Levantamento de dados sobre o tema da evasão escolar no ensino médio regular 

no Brasil em São Paulo e no ensino técnico profissionalizante no Brasil, no estado de São 

Paulo, na escola pesquisada e nos dois cursos em análise 

Acerca dos procedimentos quantitativos, foram empregados dados, relatórios e 

recursos estatísticos do Censo Escolar, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

(IPEA), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do (Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), da 

Secretaria de Registro Escolar da Etec Redenção, do CEETEPS, do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD),do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outros que 

possibilitaram a compreensão do objeto analisado dentro de um panorama descritivo. 

b) A etapa de revisão bibliográfica: Lakatos e Marconi (1992, p.43 e 44) defendem a 

importância dos estudos já realizados pela revisão da pesquisa bibliográfica, pois traz 

informações sobre um determinado tema, pela compreensão das pesquisas e o tratamento das 

informações coletadas.   



133 

 

Para Marconi e Lakatos (2003, p. 183), a pesquisa bibliográfica: 

 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 

pesquisas, monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua 

finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 

escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]. 

 

 Esta pesquisa torna-se relevante pela escassez de pesquisas realizadas sobre evasão 

escolar nos Cursos Técnicos Profissionalizantes no Brasil e em São Paulo, em especial, sobre 

o curso de Turismo que deveria ser um curso promissor pelo fato de estar localizado em um 

município de potencial turístico.  

c) Realização de estudos de forma a organizar conceitualmente o desenvolvimento 

da pesquisa, especialmente em relação aos conceitos de: Políticas Públicas Educacionais, 

Direito à Educação, Evasão Escolar, Trabalho Coletivo na escola, entre outros.   

d) Trabalho de Campo: Desenvolvimento da pesquisa com os docentes e discentes, 

com a utilização de questionários (sondagens exploratórias e online). 

 A fase inicial de campo da pesquisa foi marcada pela sondagem exploratória 

(Apêndices F, G e H). Tais sondagens preliminares tiveram como público-alvo os estudantes e 

professores dos dois cursos pesquisados (Turismo Receptivo e Secretariado). Após o pedido 

formal para que a Equipe Gestora autorizasse a participação da escola na pesquisa e posterior 

aprovação, passamos à fase de elaboração e realização da sondagem. Tal sondagem, de 

caráter qualitativo consistia em um questionário destinado aos estudantes ativos dos 1º, 2 º e 

3º módulos do curso de Turismo e do 1º e 2º módulos de Turismo Receptivo, pois só havia 

duas turmas vigentes no primeiro semestre de 2018. Os estudantes foram apresentados aos 

objetivos da pesquisa e responderam aos questionários em sala de aula. 

Um outro questionário de sondagem preliminar destinado aos professores dos dois 

cursos foi entregue a esses sujeitos e solicitado o preenchimento no ambiente de trabalho 

(Apêndice D).  

Essa sondagem preliminar foi fundamental para indicar possíveis causas de evasão, a 

partir dos pontos de vista destes dois grupos de sujeitos (estudantes ativos e professores). 

Com os questionários em mãos, passa-se para a fase de tratamento da informação: identificar 

pontos relevantes e possíveis repetições e informações que se sobressaiam. Deste modo, 

adentramos a uma importante etapa no processo de pesquisa que é o de categorizar as falas 

dos sujeitos pesquisados, pois de acordo com Ludke e André: (1986) ―o primeiro passo nessa 

análise é a construção de categorias descritivas‖ 
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 A partir das respostas coletadas subdividimos as causas da evasão entre causas 

internas e externas e categorizamos as razões - deste modo: 

 

Quadro 17 – Razões da Evasão 

Categorias Razões da Evasão (Segundo professores e estudantes) 

Sociais 
Questões financeiras 

Dificuldades de acesso, deslocamento 

Pessoais 
Pressão social 

Emprego x Estudo 

Relacionadas ao 

corpo docente 

Falta de profissionalismo 

Problemas de relacionamento (docente/ discente) 

Desinteresse 

 Fonte: O autor 

 

 A sondagem preliminar com a equipe docente teve a intenção de compreender a 

percepção dos professores acerca do tema. A fim de perceber a dimensão deste conhecimento, 

os professores foram desafiados a definir evasão escolar de modo geral, para em seguida 

relatar como percebem a existência da evasão no contexto escolar do Curso Técnico 

Profissionalizante da Escola Redenção para, na sequência, refletir sobre as possíveis razões e 

possíveis soluções para o problema. Com os dados categorizados buscamos uma primeira 

análise de acordo com os conceitos referenciais do trabalho.   

Foram transcritos relatos dos participantes da pesquisa pois a reconstrução de 

diálogos, segundo Ludke e André 1986 p. 30), ―As palavras, os gestos, os depoimentos, as 

observações feitas entre os sujeitos ou entre estes e o pesquisador devem ser registrados. Na 

medida do possível devem-se utilizar as suas próprias palavras. As citações são 

extremamente úteis para analisar, interpretar e apresentar os dados.‖ 

Na sondagem, buscamos organizar dados importantes sobre os sujeitos da pesquisa 

(docentes: idade; área de atuação; curso que atua; tempo de magistério; escolaridade; razões 

de opção pelo Magistério; discentes: idade; curso; ano que frequenta na Etec; razões pela 

escolha do curso).  

Para a análise de documentos orientadores das diretrizes oficiais para os cursos 

Técnicos Profissionalizantes (MEC) e do Centro Paula Souza (SP) e da Etec ´´Redenção´´ 

(Projeto Político Pedagógico e Projetos dos Cursos) apoiamo-nos em Santos (2000, p. 45). 

Para ele: 



135 

 

 

A pesquisa documental é realizada em fontes como tabelas estatísticas, cartas, 

pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer natureza – pintura, 

escultura, desenho, etc.), notas, diários, projetos de lei, ofícios, discursos, mapas, 

testamentos, inventários, informativos, depoimentos orais e escritos, certidões, 

correspondência pessoal ou comercial, documentos informativos arquivados em 

repartições públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos. 

 

Realização de questionário online com estudantes egressos e evadidos dos dois cursos 

técnicos: as respostas das sondagens preliminares foram um importante recurso para a 

elaboração de um outro tipo de questionário, desta vez dirigido aos estudantes egressos e 

evadidos dos cursos pesquisados. O questionário foi enviado por e-mail e reenviado 

novamente caso não houvesse resposta. As opções das perguntas de múltipla escolha foram 

baseadas nas informações obtidas nas sondagens. Contudo, algumas questões como a questão 

5, por exemplo, que questionava sobre fatores que levaram o estudante à desistência do curso 

(para os estudantes evadidos) – pergunta de múltipla escolha -ainda continha a opção ―outro 

motivo‖ com a possibilidade de acrescentar uma outra resposta. Este questionário também 

continha questões dissertativas (abertas).  

Segundo Bogdan e Biklen (apud Ludke e André, 1986, p. 30), além da parte descritiva 

de uma pesquisa, o conteúdo das observações deve envolver uma parte reflexiva. Dentre essas 

reflexões, Ludke e André citam cinco tipos de reflexões que devem ser consideradas, a saber: 

reflexões analíticas, reflexões metodológicas, dilemas éticos e conflitos, mudanças na 

perspectiva do observador, esclarecimentos necessários.  

Dentre essas reflexões destacamos as reflexões metodológicas que, segundo os autores 

(Ludcke e André 1986, p. 31), ―nestas estão envolvidos os procedimentos e estratégias 

metodológicas utilizados, as decisões sobre o delineamento (design) do estudo, os problemas 

encontrados na obtenção dos dados e a forma de resolvê-los.‖ 

Dentre estes problemas encontrados no decorrer desta pesquisa, deparamos com a 

baixa adesão dos estudantes em responder aos questionários, contudo, pode-se perceber uma 

maior adesão dos estudantes egressos em comparação com os estudantes evadidos. Logo, para 

compreender sobre o que estes estudantes desistentes pensam a respeito da escola, o primeiro 

desafio diz respeito ao pouco interesse dos estudantes em falar sobre o assunto. 

Para enfrentar este problema foram necessários diversos contatos telefônicos visando 

incentivar a participação na pesquisa, mesmo assim, diversos estudantes não puderam ser 

contatados por estarem com o contato telefônico desatualizado.  
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e) Interpretação e análise: analisamos o Relatório de Comunicação de Desistência 

dos Cursos e as respostas das sondagens dos docentes e discentes. A respeito dos 

questionários on-line aos discentes evadidos e concluintes, organizamos as informações em 

gráficos e tabelas as respostas alternativas e interpretadas as respostas dissertativas e 

realizamos Entrevista Coletiva com   estudantes ativos (atualmente matriculados), dos dois 

cursos pesquisados. Tais atividades foram gravadas em áudio e posteriormente foram 

transcritas. 

f) Cuidados Éticos: Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, essas ações  

obedecem a Resolução nº 466 (2012) do Ministério da Saúde (Conselho Nacional de Saúde) 

que prevê total informação e respeito aos sujeitos participantes com Carta de Apresentação à 

escola pesquisada (Apêndice A) e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B, 

C e D 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Apêndice A: Esta carta é direcionada ao Diretor da Escola Redenção solicitando autorização para a realização 

dos questionários on-line aos estudantes e questionários aos docentes e discentes ativos e a realização de 

entrevista coletiva com os estudantes.   

Apêndice B, C e D: Esses respectivos apêndices são referentes aos Termos de Consentimento aos estudantes 

egressos, evadidos e aos docentes  
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IV. A EVASÃO ESCOLAR NA ESCOLA REDENÇÃO SOB O OLHAR DE 

ESTUDANTES E DOCENTES 

 

O Capítulo trata da análise dos dados coletados com diferentes instrumentos – 

envolvendo docentes e estudantes dos cursos em análise, a saber:  

i) os documentos internos da escola (Relatórios dos Comunicados de Desistência do 

Curso e o Formulário para a Pesquisa de Abandono); 

ii) as sondagens em forma de questionário;  

iii) o questionário on-line;  

iv) as entrevistas coletivas com estudantes. 

A partir da análise aqui realizada pretende-se refletir a respeito das perspectivas desses 

sujeitos para o dimensionamento dos limites e possibilidades para a permanência estudantil, 

em diálogo com os conceitos citados nos dois primeiros capítulos deste trabalho. 

A pesquisa pretendeu investigar - inicialmente e de forma exploratória - como os 

docentes dos dois cursos percebem a ocorrência da evasão dentro do seu contexto de trabalho. 

Carrano (2000), discute os pontos de tensão entre o mundo escolar e o mundo juvenil, logo, o 

educador deve estar aberto ao diálogo e explorar outros contextos e ir além do que considera 

mero desinteresse e apatia. É por isso que procuramos também investigar  - de forma mais 

ampliada -  com sondagem inicial na forma de questionário, questionário ampliado  e 

entrevistas coletivas – as  percepções dos estudantes em situações distintas quanto à evasão: 

os estudantes ativos (que frequentam a escola), os egressos e os evadidos, a fim de termos 

uma visão multifacetada do tema e estabelecer uma proximidade com o mundo juvenil para 

além de formulários, questionários e dados quantitativos - como destaca Carrano (2000, p.7) 

evitando assim a ―silenciosa evasão subjetiva de presença na instituição‖  que precede a 

evasão estudantil. Ao fim do capítulo procederemos a interpretação e análise dos dados, a 

partir da triangulação dos quatro instrumentos de pesquisa utilizados neste trabalho, 

dialogando com os autores de referência.  

 

4.1 OS DOCUMENTOS DE EVASÃO ESCOLAR DA ESCOLA REDENÇÃO 

 

Quando um estudante procura a Secretaria Acadêmica da escola para comunicar a 

saída precoce da escola, é solicitado que ele preencha o formulário ―Comunicado de 

Desistência do Curso‖ (Anexo 1) ou o ―Requerimento de Trancamento de Matrícula ―(Anexo 

3). O documento é então encaminhado ao orientador educacional ou coordenador pedagógico 
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que vai contatar o estudante, buscando encontrar os recursos finais para impedir a evasão 

escolar ou, pelo menos, saber seus reais motivos. 

Quando o estudante não comunica formalmente, mas sinaliza a intenção de abandonar 

o curso deixando de frequentar a escola, a Secretaria Acadêmica, o orientador educacional ou 

o coordenador pedagógico entra em contato com o estudante por telefone a fim de obter 

informações sobre o que está acontecendo e, caso não tenha sucesso no retorno do estudante, 

são solicitados por telefone algumas informações para o preenchimento do ―Formulário para 

Pesquisa de Abandono‖ (Anexo 2).  

Nas tabelas a seguir descrevemos os dados coletados nos documentos ―Comunicado 

de Desistência do Curso‖ (Anexo 1), ―Formulário para Pesquisa de Abandono‖ (Anexo 2) e 

―Requerimento de Trancamento de Matrícula‖ (Anexo 3) relacionados aos estudantes retidos 

e com a matrícula trancada que são considerados evadidos e os estudantes que abandonaram 

as aulas no decorrer do curso. Ao todo são 79 estudantes do curso Técnico de Secretariado no 

período de 2015 a 2017 - no total de seis turmas. 

 

Tabela 13 – Motivo da Evasão dos Estudantes do curso Técnico em Secretariado 2015-2017 

FATORES INFORMADOS PELOS ESTUDANTES PORCENTAGEM 

Dificuldade em conciliar escola com trabalho e/ou outros cursos 30% 

Motivos Pessoais 30% 

Dificuldade em acompanhar o curso/baixo desempenho no curso 8,5% 

Falta de recursos para aquisição de materiais escolares e 

transporte/desmotivação em função do descompasso entre expectativa do 

curso e realidade do curso 

6,5% 

Desmotivação com o curso 6% 

Mudança de Endereço, cidade ou estado 6% 

Falta de interesse pelo curso 4,5% 

Não se identificou com o curso 3,5% 

Gravidez 2,5% 

Ingresso em Curso Superior 2,5% 

Fonte: Comunicado de Desistência do Curso (anexo 1) e do Formulário para Pesquisa de Abandono (Anexo 2) 

Secretaria Acadêmica da Etec Redenção 

 

Os estudantes (média de 22%) que não justificaram a desistência foram somados ao 

índice de estudantes evadidos por motivos pessoais. Esse é um dado vazio para a escola pois 

não se tem conhecimento do real motivo de abandono do estudante da sala de aula. Os 

Continua 
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estudantes que assinalam que estão se evadindo por motivos pessoais deixam uma lacuna 

sobre o real motivo da evasão.  

O estudante que deixa a Etec por mudança de município tem a possibilidade remota de 

continuar cursando o mesmo curso, desde que tenha o mesmo curso na Etec no município em 

que ele vai se mudar e o mesmo módulo a ser oferecido. O mesmo não se aplica quando o 

estudante muda de Estado, pois as Etecs são escolas técnicas do Estado de São Paulo.  

Outro dado importante são os 30% de estudantes que deixaram a escola pela 

dificuldade em conciliar escola com trabalho e/ou outros cursos. Essa parcela significa que de 

cada dez estudantes evadidos, três se evadem devido ao trabalho, concomitante com o curso 

técnico ou outro curso, como o ensino médio (regular) ou cursos livres. Grande parte dos 

estudantes dos cursos técnicos vespertinos vêm de lares com baixa renda familiar e ajudam 

financeiramente suas famílias, pois muitos dos seus familiares estão também procurando 

emprego no contexto da grave crise econômica que o país vive. O grande desafio é que se um 

estudante do curso vespertino conseguir um emprego durante o curso ele terá que optar entre 

continuar estudando ou abandonar o curso e aceitar o emprego e as vagas de estágio são mais 

restritas para os estudantes que estudam neste período.  

Geralmente as empresas preferem horários intermediários, optando pelos estudantes 

do período noturno ou que estudam aos sábados nos cursos técnicos semipresenciais.  

Na Tabela a seguir foram coletados os dados de evasão dos 130 estudantes do curso 

Técnico de Turismo Receptivo - entre 2015 e 2017 - no total de seis turmas: 

 

Tabela 14 – Motivo da Evasão dos Estudantes do curso Técnico em Turismo Receptivo 2015-2017 

FATORES INFORMADOS PELOS ESTUDANTES PORCENTAGEM  

Dificuldade em conciliar escola com trabalho e/ou outros cursos 32,5% 

Motivos Pessoais 30% 

Dificuldade no relacionamento interpessoal com alunos e/ou professores 8 % 

Desmotivação com o curso 6% 

Dificuldade em acompanhar o curso/baixo desempenho no curso 6% 

Não se identificou com o curso 3% 

Falta de interesse pelo curso 3% 

Gravidez 3% 

Ingresso em Curso Superior 3% 

Não tem com quem deixar os filhos para ir ao curso 3 % 

Fonte: Comunicado de Desistência do Curso (anexo 1) e do Formulário para Pesquisa de Abandono (Anexo 2) 

Secretaria Acadêmica da Etec Redenção.  

 

O curso de Turismo Receptivo apresenta uma porcentagem alta de fatores internos: 

somam-se a falta de interesse, de motivação, de identificação e a dificuldades acadêmicas e as 

Continua 
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de relacionamento com docentes, totalizando cerca de 26%. Um quarto dos estudantes 

evadidos tem uma ligação com os fatores internos da escola ao abandonar o curso.  

Chama a atenção a porcentagem alta e 32,5% de estudantes que tem dificuldade em 

conciliar escola com o trabalho. O estudante fica dividido entre duas decisões: abandonar os 

estudos porque conseguiu um trabalho ou continuar estudando sem ter uma remuneração 

durante os períodos de estudos.  

Os dois cursos, por serem oferecidos no período vespertino, apresentam motivos e 

porcentagem similares de abandono, destacando-se para o curso de Turismo Receptivo uma 

porcentagem de 8% de abandono do curso, por dificuldades no relacionamento. Na cidade da 

Etec pesquisada tem um potencial turístico enorme e muitos visitantes nos períodos sazonais 

da cidade que geralmente são os feriados e as férias do verão. Este número não explica a 

evasão alta do curso que precisaria do profissional de turismo para a região e que não se 

traduz em guias de turismo credenciados na cidade.  

 

4.2. A SONDAGEM EXPLORATÓRIA COM DOCENTES E ESTUDANTES 

 

Pareceu-nos primordial conhecer as concepções de estudantes e professores ativos 

com o objetivo de obter uma sondagem exploratória sobre o que a evasão escolar revela e 

esconde. Embora algumas respostas não sejam tão precisas, concordamos com as palavras de 

Fredenhagem (et al., 2012) que nos alerta que a falta de precisão das respostas, por vezes 

inconsciente, nem sempre remetem à verdadeira causa do problema de evasão escolar.   

Antes de iniciar o trabalho de campo com os sujeitos da pesquisa (estudantes e 

docentes dos cursos) houve a necessidade de elaborar e desenvolver, de forma exploratória, 

um questionário com questões abertas. O propósito destas questões foi promover uma 

sondagem inicial entre docentes e discentes sobre a evasão escolar e suas causas, para 

posterior análise e elaboração de um instrumento definitivo. Tais sondagens iniciais 

continham as seguintes questões para docentes:  

 

a) Para você o que é Evasão Escolar?  

b) O que seria para você a Evasão Escolar no curso técnico no qual você trabalha? 

c)Você já teve casos de Evasão Escolar no curso? Como a situação foi tratada pela 

escola?  

d) Em sua opinião, quais razões explicam a Evasão Escolar?  
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e) Nos âmbitos do trabalho na escola, o que você considera que poderia ser feito para 

minimizar ou prevenir os índices de Evasão Escolar pela escola, docentes, familiares, 

estudantes e a gestão política da cidade. 

As respostas foram tomadas como ponto de partida para os diálogos sobre o tema nas 

análises posteriores. Esta reflexão contribui para que os profissionais da Educação assumam 

posições politicamente críticas, com ações pedagogicamente coerentes a fim de combater a 

evasão. Zeichner (2000) enfatiza que muitos professores não se envolvem com as 

comunidades escolares, desenvolvendo uma visão de déficit cultural de seus estudantes. Ao se 

despir de visões estereotipadas, do senso comum e de preconceitos, os professores - e a escola 

como um todo - podem conhecer melhor o mundo juvenil e perceber indícios de sinalização 

da evasão escolar pelos estudantes.   

Partindo-se desta intenção, iniciamos a sondagem sobre as ideias de estudantes dos 

dois cursos pesquisados. Embora se admita que este trabalho não seja capaz de perceber todos 

os fatores que expulsam o estudante da Escola (Freire 1991), uma vez que muitos destes 

fatores se encontram em  níveis subjetivos e nem sempre poderem ser captados claramente, é 

essencial escutar as vozes dos estudantes, pois manifestam  aspectos valorizados por eles que 

passam despercebidos, ou são considerados irrelevantes pela gestão escolar e equipe docente.  

Deste modo, por meio de questionário, apresentamos as seguintes questões para os 

estudantes ativos:  

 

a) Na sua opinião, o que leva o estudante a abandonar a escola?  

b) Para você, o que poderia ser feito para diminuir ou prevenir a evasão escolar? 

c) Procure identificar, no seu ponto de vista, quem seria o responsável pela evasão de 

estudantes na Etec?  

d) Escreva nas linhas abaixo um bilhete endereçado a esse (a) responsável. 

Foi analisado - pelas respostas dos estudantes ativos - alguns fatores que podem levar 

o estudante à desistência. A pergunta inicial (Na sua opinião, o que leva o estudante a 

abandonar a escola?) traz indícios, de fatores que causam a evasão escolar, às vezes ignorados 

pelos pais, professores, gestores escolares e até de alguns colegas de classe.   

Na tabela a seguir, é demonstrado a categorização da sondagem a respeito de evasão, 

referente a primeira pergunta, respondida por 109 estudantes ativos do curso de Secretariado 

do período vespertino. As respostas dos estudantes foram divididas em fatores externos 

(estudo, profissional e pessoal) e fatores internos (infraestrutura e pedagógicos). 
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Tabela 15 – Categorização da sondagem de estudantes ativos do curso de Secretariado do período vespertino 

 1º Módulo Secretariado 

40 estudantes 

2º Módulo Secretariado 

37 estudantes 

3º Módulo Secretariado 

32 estudantes 

             Em sua opinião, o que leva o estudante a abandonar a escola? 

Fatores 

Externos 

Pessoal (40%) 

Condições familiares financeiras escassas 

Falta de vontade, interesse, perspectiva e motivação para estudar 

Problemas de saúde físico e psicológico (incapacidade, baixa autoestima, estresse e 

depressão e dificuldades de relacionamento pessoal) 

Problemas familiares, como cobrança, falta de apoio e incentivo 

Muito trabalho, responsabilidade e pressão  

Falta de apoio, acolhimento e rejeição dos amigos da escola e fora da escola  

Falta de tempo 

Poucas horas de sono 

Distância elevada para chegar a escola 

Ônibus lotado e defasado 

Timidez do estudante 

Cuidar dos irmãos mais novos para os pais irem trabalhar, pois os mesmos não têm 

condições de pagar alguém para cuidar das crianças. 

Não identificação e falta de interesse com o curso escolhido. 

Gastos em despesas que o curso propõe 

Estudo (15%) 

Falta de transporte escolar  

A pressão de cursar o curso técnico no período vespertino concomitante com o ensino médio 

em outro período.  

Sobrecarregados com o curso 

Cursar o técnico concomitante com o ensino médio em outro período.  

Falta de um ambiente interativo para a aula – em que o estudante possa desenvolver o que 

aprendeu em sala de aula 

Profissional 

(10%) 

Ofertas de emprego no período das aulas 

Desafio de conciliação do trabalho com o curso 

Fatores 

Internos / 

Instituição 

de Ensino 

Pedagógicos 

(30 %) 

Horário do curso 

Desinteresse, falta de foco, compreensão, paciência, excesso de cobrança e despreparo do 

corpo docente em relação ao estudante 

Ausência de professores na sala de aula 

Problemas de relacionamento com os docentes e discentes  

Falta de apoio, incentivo dentro da escola 

Falta de atividades no curso que trazem prazer 

Não ter perspectiva com o curso 

Falta de atenção para estudantes que possuem dificuldade pois são estes que mais desistem 

Apreensão desenvolvida ao longo das atividades pois são várias matérias, ou seja, uma 

quantidade maior de trabalhos para uma única pessoa.  

Infraestrutura 

(5%) 

A escola não ser vista como um lugar atraente 

Falta de infraestrutura nas salas de aula (ar condicionado, wi-fi e cadeiras confortáveis)  

Má estrutura do estabelecimento de ensino 

Fonte: O Autor  
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No gráfico a seguir ilustramos as categorias utilizadas na análise:  

 

Gráfico 8 - Fatores que levam o estudante a abandonar a escola 

 

 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 9 - Fatores que levam o estudante a abandonar a escola 

 

 

Fonte: Autor 

 

Parece-nos claro que os fatores externos têm uma proporção maior, mas destacamos 

que os fatores internos apresentam relevância significativa na decisão do estudante decidir 

abandonar o curso.  Na tabela a seguir, é demonstrada a categorização a respeito da evasão 

referente a primeira pergunta, respondida por 74 estudantes ativos curso de Turismo 

Receptivo. As respostas dos estudantes foram divididas em fatores externos (estudo, 

profissional e pessoal) e fatores internos (infraestrutura e pedagógicos). 

15% 

10% 

40% 

5% 

30% 

  

Estudo

Profissional

Pessoal

Infra Estrutura

Pedagógicos

65% 

35% 

SECRETARIADO 

Em sua opinião, o que leva o estudante a abandonar a escola? 

Fatores Externos

Fatores Internos /

Instituição de Ensino
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Tabela 16 – Categorização da sondagem de estudantes ativos do curso de Turismo Receptivo do período 

vespertino 

 1º Módulo Turismo Receptivo 

40 estudantes 

2º Módulo Turismo Receptivo 

34 estudantes 

             Em sua opinião, o que leva o estudante a abandonar a escola? 

Fatores 

Externos 

Pessoal 

(30%) 

 

Condições familiares financeiras escassas 

Falta de dinheiro para a passagem  

Falta de vontade, interesse, perspectiva e motivação para estudar 

Problemas de saúde físico e psicológico (baixa autoestima, estresse e depressão e 

dificuldades de relacionamento pessoal) 

Problemas familiares, como cobrança, falta de apoio e incentivo 

Muito trabalho, responsabilidade e pressão para ser alguém na vida 

Falta de apoio, acolhimento e rejeição dos amigos de dentro e fora da escola   

Falta de tempo 

Distância elevada para chegar a escola 

Cuidar dos irmãos mais novos para os pais irem trabalhar, pois os mesmos não têm 

condições de pagar alguém para cuidar das crianças. 

Gastos em despesas que o curso propõe 

Não identificação e falta de interesse e perspectiva com o curso escolhido. 

Estudo (15%) 

A pressão para tirar boas notas e ser aprovado  

Cursar o técnico concomitante com o ensino médio em outro período. 

Demora entre a adaptação entre Ensino médio e Etec 

Profissional 

(10%) 

Pressão no trabalho ao estudante 

Desafio de conciliação do trabalho com o curso 

Fatores 

Internos / 

Instituição 

de Ensino 

 

 

 

 

Pedagógicos 

(40 %) 

 

 

Falta de estágio remunerado (que pode estar ligado a fator profissional também/ necessidade 

de renda)) 

Horário do curso 

Desinteresse, falta de foco, compreensão, paciência, excesso de cobrança e despreparo do 

corpo docente em relação ao estudante 

Ausência de professores na sala de aula 

Problemas de relacionamento com os docentes, direção e discentes  

Falta de apoio, incentivo dentro da escola 

Falta de atividades no curso que trazem prazer 

Falta de aprendizado com Espanhol no curso 

Apreensão desenvolvida ao longo das atividades pois são várias matérias, ou seja, uma 

quantidade maior de trabalhos para uma única pessoa.  

Desinteresse curricular do curso 

Indisciplina na sala de aula 

Curso totalmente diferente do imaginado 

Infra 

Estrutura 

(5%) 

Falta de infraestrutura nas salas de aula (ar condicionado, wi-fi e cadeiras confortáveis) e 

pouca acessibilidade 

Má estrutura do estabelecimento de ensino 

Fonte: O Autor 
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No gráfico a seguir buscamos ilustrar as categorias:  
 

Gráfico 10 – Fatores que levam o estudante a abandonar a escola 

 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 11 –    Fatores que levam o estudante a abandonar a escola 

 

 

Fonte: Autor 

 

É notável que no curso de Turismo Receptivo os fatores internos são maiores, se 

comparados ao curso de Secretariado. Fatores estes que são os pedagógicos.  

Na tabela a seguir a segunda questão (Para você, o que poderia ser feito para diminuir 

ou prevenir a evasão escolar?) são nítidas as sugestões dos estudantes de Secretariado, 

destacando o que pode ajudar na permanência do estudante na escola.  

  

15% 

10% 

30% 
5% 

40% 

TURISMO RECEPTIVO 

Em sua opinião, o que leva o estudante a abandonar a escola? 

Estudo

Profissional

Pessoal

Infra Estrutura

Pedagógicos

55% 

45% 

TURISMO RECEPTIVO 

Em sua opinião, o que leva o estudante a abandonar a escola? 

Fatores Externos

Fatores Internos /

Instituição de Ensino
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Tabela 17 – Categorização da sondagem de estudantes ativos do curso de Secretariado do período 

vespertino 

 1º Módulo Secretariado 

40 estudantes 

2º Módulo Secretariado 

37 estudantes 

3º Módulo Secretariado 

32 estudantes 

Para você, o que poderia ser feito para diminuir ou prevenir a evasão escolar? 

Fatores 

Externos 

Pessoal 

20% 

Um trabalho melhor remunerado para os pais dos estudantes 

Mais participação da família nos estudos do aluno 

Conversar com os pais ou responsável do estudante sobre a sua situação em seu lar 

Mais observação e orientação dos pais referente ao comportamento do filho 

Mais interesse e força de vontade do estudante para permanecer e terminar seus estudos. 

Estudo 10% 
Rapidez no processo do passe livre (transporte gratuito para os estudantes) 

Transporte gratuito para os estudantes 

Profissional 

5% 
Oferta do curso no período noturno assim facilitando a oportunidade de trabalho 

Fatores 

Internos / 

Instituição 

de Ensino 

 

Pedagógicos 

50% 

Oferecimento de mais oportunidades de estágio  

Incentivar os estudantes citando as oportunidades que o curso pode oferecer 

Realização de mais eventos fora da escola como por exemplo visitas técnicas de acordo 

com a necessidade do curso 

Realização de atividades menos cansativas e ociosas com aulas mais dinâmicas que 

motivam o aluno a estudar 

Antes de abrir as inscrições, para as provas do Vestibulinho, a realização de uma palestra 

explicando como seria cada curso. 

Implantação de atividades escolhidas pelos estudantes que compõe o próprio currículo com 

aulas práticas e menos teóricas 

Mais liberdade ao estudante para se expressar e menos pressão em relação a notas 

Ter material didático para os estudantes e material para participação das aulas 

Maior compreensão, respeito, atenção e apoio do corpo docente e direção em relação aos 

estudantes e a busca de um melhor convívio  

Professores com métodos de ensino diferenciado 

Obter informações completas dos estudantes para saber a causa da evasão 

Identificar estudantes que tem dificuldade com o aprendizado e estabelecer uma ponte nesta 

relação 

Novos projetos e atividades que estimulem o interesse ao ensino na escola 

Adição de professores (Devido à falta de professores em algumas matérias) 

Ter um psicólogo disponível para poder de alguma forma ajudar o aluno a superar o que 

esteja passando para que não abandone os estudos 

Maior diálogo com os coordenadores 

Ligar para o estudante quando ele começa a faltar e procurar saber o que está acontecendo 

Consenso entre docentes para não acumular entregas de trabalhos em datas similares 

Realização de pesquisas constantes sobre a satisfação dos alunos e quais dificuldades de 

cada um 

Infra 

Estrutura 

15% 

Inserir almoço pois a maioria dos estudantes vem direto de outra escola. 

Melhora na merenda escolar 

Melhores condições na escola, como ar condicionado, melhores ventiladores, aparelhos de 

multimídia, cortinas e pinturas com cores leves nas salas de aula e bebedouro com água 

gelada proporcionando uma escola mais agradável e confortável com salas temáticas.  

Alimentação completa nas escolas para que os estudantes pudessem estudar tranquilos sem 

se preocupar com a situação do lar. 

Fonte: O Autor 
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Percebe-se quantas sugestões na área pedagógica são feitas pelos estudantes ativos, 

prevalecendo uma preocupação a respeito dos fatores internos, ou seja, da instituição de 

ensino.  

No curso de Turismo Receptivo os estudantes mostraram a mesma preocupação - 

conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 18 – Categorização da sondagem de estudantes ativos do curso de Turismo Receptivo do período 

Vespertino 

 1º Módulo Turismo Receptivo 

40 estudantes 

2º Módulo Turismo Receptivo 

34 estudantes 

Para você, o que poderia ser feito para diminuir ou prevenir a evasão escolar? 

Fatores 

Externos 

Pessoal 15%  

Menos cobrança. Muitos querem que nós estudemos, trabalhemos, façamos atividade física, 

tenha uma vida social, mas isto não é fácil.  

Os pais demostrarem mais interesse pela vida dos filhos 

Estudo 10%  Passe livre (transporte gratuito) para todos os estudantes 

Fatores 

Internos / 

Instituição 

de Ensino 

Pedagógicos 

60% 

Menos cobrança e mais compreensão e incentivo aos estudantes 

Promover campanhas de incentivo ao estudo 

Promover aulas mais dinâmicas do que só escrever e responder porque no fim se os 

professores prestassem atenção iriam perceber que não estamos aprendendo nada e com isso 

os estudantes não se interessam e desistem do curso 

Melhor diálogo entre coordenação e professores, inclusive sobre avaliação de professores 

Incentivo à diversidade de idade (Idades diferentes juntas) 

Acompanhamento psicológico e médico aos estudantes 

Auxilio de bolsa aos estudantes 

Corpo docente, promover mais diálogo com os estudantes 

Diminuir o tempo do curso 

Promover mais programas sociais como esportes e dança integrados à escola  

Infra 

Estrutura 

15% 

Melhor alimentação na escola, mais acessibilidade 

Melhores lousas nas salas de aula, Ar condicionado em todas as salas, Almoço para os 

estudantes 

Fonte: O Autor 

 

Uma maior compreensão do fenômeno de evasão por parte dos docentes e discentes 

também pressupõe compreender o papel da escola como um lugar político, não neutro, em 

que os sujeitos se percebem com cidadãos de direitos e agentes transformadores, 

conforme Zeichner e Diniz asseguram que: 

 

A realidade é que o político e o crítico estão em nossas salas de aula e em outros 

locais de trabalho, e as escolhas que fazemos diariamente em nossos ambientes de 

trabalho revelam nossos compromissos morais em relação à continuidade ou 

transformação social. Não podemos ser neutros. Conquanto não ignoraremos os 

esforços para mudar as estruturas para além da sala de aula. (ZEICHNER; DINIZ 

PEREIRA, 2005, p. 74). 
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Assim vemos que as experiências compartilhadas nessas sondagens serviram para 

identificar pontos importantes que podem ser melhores investigados. Consideramos 

fundamental compreender os motivos de ingresso e a trajetória dos estudantes ativos (aqueles 

que permanecem na escola), visando identificar seus olhares sobre a evasão escolar.  

Ao investigar sobre o conceito de evasão com os professores, percebe-se que estes 

apresentam uma visão clara acerca deste fenômeno no curso em que lecionam: 

 

É escapar, afastar-se, mas no caso do curso técnico o escapar pode ser falta de perfil, 

inserção no mercado de trabalho, aspecto financeiro e problemas familiares 

(Professor, Turismo Receptivo) 

 

Fuga, escape, sumiço, no caso acima é quando o aluno, regularmente matriculado, 

deixa de frequentar a escola, caracterizando um abandono dos bancos escolares 

(Professor, Turismo Receptivo) 

 

Desistência do curso devido à falta de interesse do aluno ou falta de estímulo 

oferecido pelo curso. (Professor, Secretariado)  

 

Quando o estudante fala a respeito do abandono escolar percebe-se, no discurso de 

alguns, a visão neoliberal amplamente difundida de que recai sobre o indivíduo a 

responsabilidade de se motivar e criar condições favoráveis para enfrentar as dificuldades. De 

fato, é comum e, talvez por falta de aprofundamento sobre as causas da evasão escolar, a 

sociedade atribua ao estudante a culpa pela evasão escolar. A premissa é de que ele (o 

estudante) escolheu estar fora da escola por decisão própria. Diante do padrão estabelecido, os 

próprios estudantes, quando indagados, se colocam na posição de únicos culpados pela 

evasão: 

 

Os próprios estudantes: Quando se tem interesse mesmo com as dificuldades se 

corre atrás (Estudante ativo do 1º módulo de Secretariado) 

 

Em alguns casos é o verdadeiro culpado, pois se limita a procurar ajuda e motivação. 

Não consegue conciliar e separar seus problemas com os estudos e não tem 

autoconfiança e não acredita que é capaz de terminar os estudos com o próprio 

esforço. Ter a consciência que é o seu futuro que está em jogo (Estudante ativo do 3º 

módulo de Secretariado). 

 

É importante ressaltar que ao colocar a culpa pela evasão no estudante, a sociedade 

exime-se de analisar o que as políticas governamentais, a escola, os docentes poderiam ter 

feito para evitar que o estudante renunciasse ao direito de estudar. Uma escola não crítica, não 

reflexiva, por si só já reproduz a exclusão de maneiras muito sutis, por vezes, 

desapercebidamente. 
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Após estudar durante um ano os critérios utilizados por uma escola da periferia de São 

Paulo para classificar os alunos em bons e maus, MANTOVANINI conclui que ―são os 

educadores que discriminam os 'problemáticos' isolam-nos num canto da classe e não os 

chamam ao quadro negro. O pior é que as crianças assumem integralmente o julgamento de 

fracassadas e passam a acreditar que são de fato incapazes‖ (MANTOVANINI, 2000, p. 

22). 

Segundo os relatos coletados pela mesma pesquisa, fatores intraescolares são 

determinantes para a evasão escolar. Entre eles enfatizamos o papel do professor de mediar a 

relação entre o saber e o estudante. Neste sentido, Freire (1996, p.31) esclarece que cabe ao 

professor levar os estudantes a reconhecerem-se como ―seres históricos‖ que têm a 

capacidade de intervir e transformar o mundo em que estão inseridos. 

Ao serem indagados sobre o que poderia ser feito para diminuir ou prevenir a evasão 

escolar, alguns estudantes se referiram a temas referentes ao processo de ensino- 

aprendizagem:  metodologia diferenciada, aulas práticas com maior frequência e maior 

atenção para estudantes com dificuldades de aprendizagem. Foi solicitado que fizessem 

sugestões (na forma de uma carta) para a pessoa que julgassem ser o responsável pela evasão 

escolar, dando ao destinatário sugestões para a minimização desse problema: 

 

Ao coordenador do curso: ―Peço que juntamente com todo o corpo docente, você 

possa desenvolver projetos para melhor desenvolvimento do curso‖. (Estudante 

ativo do 2º módulo de Secretariado) 

 

Aos membros do corpo docente: ―Vocês deveriam planejar aulas mais práticas e um 

pouco menos teóricas para que os estudantes coloquem em prática aquilo aprendido 

em sala de aula. Planejar atividades com outros professores; motivar mais os 

estudantes para que sintam capazes de ser bons profissionais. Já pensei em desistir 

por causa de certos professores. Tem dias que não quero ir por causa da matéria 

dada aquele dia. Compreenda mais as nossas dificuldades. Planejar atividades com 

outros professores para assim, diminuir o peso de tarefas acumuladas para o 

estudante‖. (Estudante ativo do 2º módulo de Secretariado) 

 

O relacionamento interpessoal entre professores e gestores também é mencionado, 

contudo os estudantes destacam a importância do relacionamento entre os estudantes, 

corroborando com o sentido da escola como um espaço de socialização entre pares, não só de 

aprendizado de conteúdos curriculares. Os temas relacionados a falta de resiliência, existência 

de bullying e enfrentamentos de problemas emocionais também são citados por professores e 

estudantes, conforme os relatos a seguir: 
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(A escola deve) oferecer maior oportunidades de apoio psicológico para o aluno ou 

disponibilizar na escola um psicólogo para tratar e identificar problemas emocionais 

(...) desenvolver campanhas contra bullying (Professor, Secretariado) 

 

Pediria ao sr. Diretor que se possível, trouxesse um psicólogo para a Etec, pois hoje 

infelizmente o que os jovens estão mais precisando é deste determinado tratamento 

(Estudante, 2º   módulo, Secretariado) 

 

Na busca de outros fatores que expliquem a evasão escolar, um fato citado 

recorrentemente pelos estudantes é a infraestrutura física das escolas. Ao se referir a esse 

tema, é importante notar que uma boa infraestrutura combinada com uma adequada formação 

docente para o uso destes recursos produzirá uma vantagem educacional para os estudantes.   

Ao cruzarmos os dados do Censo escolar (2017) sobre esse item, verifica-se como se 

configura a Etec Redenção - em relação às escolas de ensino médio no Brasil - por meio dos 

dados dos recursos relacionados à infraestrutura referentes às escolas do Ensino Médio 

Nacional e em a relação à Etec Redenção 

 

Tabela 19 – Infraestrutura das escolas do Ensino Médio Nacional e da Etec Redenção 

 

Existência destes 

recursos na escola 

(em nível nacional) 

Existência destes 

recursos na escola 

pesquisada 

Biblioteca ou sala de Leitura 88% Sim (Pequena) 

Pátio coberto ou descoberto 80,9% Sim 

Internet (Conexão tipo banda larga) 79,95% 
Sim (para docente e 

administrativo) 

Laboratório de informática 79,9% Sim 

Quadra de esporte (coberta ou descoberta) 76,9% Não 

Banheiro adequado a alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida 
62,2% Não 

Adequação das vias e dependências para alunos 

com deficiência ou mobilidade reduzida 
46,7% Não 

Fonte: Censo Escolar 2017 

 

Percebe-se esta constatação na fala dos estudantes, ao serem perguntados sobre sua 

escola. As respostas revelam a percepção da escola como local de produção de conhecimento 

que engloba também o espaço físico concreto.  Entre as sugestões para minimizar a evasão 

escolar estão a instalação de ar condicionado, mais ventiladores, cadeiras confortáveis e 

acesso à internet na sala de aula. Para o estudante, a percepção do espaço escolar revela se a 

escola é acolhedora ou não, de acordo com os relatos: 

 

O prédio em que se instala a Etec não é adequado, faltando espaço para atividades 

dos cursos, banheiros precisam ser melhorados, o governo precisa disponibilizar 



151 

 

uma estrutura melhor para a Etec, pois é de grande importância para esta escola 

formar profissionais para o mercado de trabalho. (estudante ativo- 1º módulo 

Secretariado) 

 

Investir em melhorias na escola, como melhores ventiladores, bebedouro com água 

gelada (estudante ativo- 2º módulo Secretariado) 

 

Outro fator relevante diz respeito a visão do estudante acerca da escola como um meio 

para suas realizações individuais e profissionais, uma vez que grande parte dos estudantes se 

matricula na escola técnica em busca de qualificação profissional, conforme citado no 

subcapítulo 2.2.2 deste trabalho.  

Percebe-se claramente no discurso dos estudantes, as aspirações do pensamento 

neoliberal marcado pela divisão do trabalho e da formação para o ―mercado de trabalho‖. 

Segundo Dardot e Laval (2016, p. 17) ―O neoliberalismo, antes de ser uma ideologia ou uma 

política econômica, é em primeiro lugar e fundamentalmente uma racionalidade e, como tal, 

tende a estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a própria conduta 

dos governados‖. Desconsiderando as mazelas sociais que negam o direito de o sujeito estar 

na escola, a evasão parece ser uma opção individual, de acordo com o estudante: 

 

Em alguns casos é o verdadeiro culpado, pois se limita a procurar ajuda e motivação. 

Não consegue conciliar e separar seus problemas com os estudos e não tem 

autoconfiança e não acredita que é capaz de terminar os estudos com o próprio 

esforço. Ter a consciência que é o seu futuro que está em jogo. (Estudante Ativo, 3º 

módulo, Secretariado) 

 

 

Essa ‗mentalidade‘ que molda a existência dos indivíduos, leva-os a se comportar, 

aspirar e pensar de acordo com os interesses dos governantes. Dardot e Laval (2016, p. 17) 

acrescentam que: ―É certo que o governo, longe de remeter à disciplina para alcançar o mais 

íntimo do indivíduo, visa na verdade a obter um autogoverno do indivíduo, isto é, produzir 

certo tipo de relação deste consigo mesmo.‖ 

Deste modo, a escola técnica é o lugar onde os sujeitos buscam um conhecimento - 

que se apresenta fragmentado - e que vai mobilizar todo esse saber em prol da sociedade 

produtiva. A educação, nesse caso, se limita ao   papel de prover apenas o conhecimento que é 

útil, que interessa ao mundo neoliberal, nas palavras ainda de Dardot e Laval (2016):   

 

O conhecimento diretamente utilizável no mercado, relacionado às circunstâncias de 

tempo e lugar – o conhecimento que se refere não ao porquê, mas ao quanto; o 

conhecimento que um indivíduo pode adquirir em sua prática, e cujo valor só ele 

pode avaliar, o conhecimento que ele pode utilizar de maneira proveitosa para 

vencer os outros na competição. (DARDOT; LAVAL, 2016, p.143) 
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Mesmo com todo o discurso da busca de um diferencial ante a concorrência no mundo 

do trabalho e todos os sentidos de preparação para um futuro melhor, espera-se que o 

estudante seja capaz de transpor as dificuldades do curso, contudo, as dificuldades já se 

mostram no início do curso, quando expectativa e realidade se chocam. Deste modo, 

desencadeia-se o processo de desinteresse pelo curso que culminaria na evasão já que a 

evasão acontece: 

 

Quando o aluno abandona o curso por algum motivo e como desconhecimento do 

curso ou por não ser o que ele esperava. (Professor, Turismo Receptivo) 

  

Uma vez que já existem falhas desde o início, no processo de acesso ao curso, os 

professores sugerem que:  

 

No ato da inscrição o aluno e os pais entenderem melhor o curso, com suas 

possibilidades e retorno. (Professor, Curso de Turismo Receptivo) 

 

Ter psicólogo ou empresa de RH para perfilar o aluno para o mercado e fazer teste 

vocacional. (Professor, Curso de Secretariado) 

 

Antes de abrir as inscrições, para as provas do Vestibulinho, a realização de uma 

palestra explicando como seria cada curso. (Professor Curso de Secretariado) 

 

  Mesmo durante o curso também surgem as dificuldades relacionadas à oportunidade 

de colocar em prática os conhecimentos adquiridos na escola bem como a oportunidade de 

ganhar experiência no curso escolhido. Nota-se nos discursos dos respondentes a falta de ―(...) 

um saber só tem sentido e valor por referência às relações que supõe e produz com o mundo, 

consigo, com os outros‖ (CHARLOT, 2000, p.64). 

 Os estudantes apontam que é necessário ter mais oportunidades de estágio, enquanto 

os professores indicam a importância das aulas práticas, visitas técnicas e que cabe à escola: 

 

Buscar recursos e parceiros comerciais e políticas para convênios. (Professor, Curso 

de Secretariado). 

 

Indicar estágios para os alunos e proporcionar maior parceria e projetos sociais. 

(Professor, Curso de Turismo Receptivo) 

 

Algumas causas externas presentes na sondagem indicam que a escola tem grande 

influência na percepção dos estudantes acerca da evasão. Dentre as causas relatadas com mais 

frequência estão as dificuldades no acesso / deslocamento para a escola, problemas familiares 

e necessidades de obtenção de um trabalho e dificuldades financeiras. Solicitamos que 
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escrevessem um bilhete para as autoridades que julgassem serem responsáveis pela evasão 

escolar dos estudantes. Ao sugerirem às autoridades soluções para a evasão, destacam: 

 

―Sr. Prefeito, peço para você avaliar os alunos que necessitam de transporte público 

e não possuem condições financeiras para o transporte e facilitar o processo do passe 

livre‖. (Estudante, 1º módulo  - Curso de Secretariado) 

 

Ao serem indagados sobre as razões que explicam a evasão, as respostas dos 

professores citam mais fatores extraescolares do que os fatores ligados à prática pedagógica, 

conforme observamos a seguir: 

 

Tabela 20 – Fatores extraescolares relacionados a escolha do curso 

Secretariado Turismo Receptivo 

 Necessidade de renda familiar, devido 

ao desemprego do pai/mãe 

 Falta de apoio ou conflito familiar. 

 Falta de recursos em geral para o aluno 

estudar 

 Excesso de atividades diárias para os 

jovens 

 Não identificação e afinidade com o 

curso 

 Falta de conhecimento do curso 

 Falta de perfil do estudante com o curso 

 Inserção no Mercado de Trabalho, empregos 

temporários 

 Condições financeiras, psicológicas e estrutura de 

valorização dos estudos 

 Problemas familiares 

 Falta de recursos financeiros para o transporte 

 Falta de interesse do estudante 

Fonte: O autor 

 

Em suma, a escuta daqueles que estão mais diretamente ligados ao processo de ensino- 

aprendizagem tem grande importância quando se quer compreender as razões que levam o 

estudante a abandonar a escola. Com a amplificação dessas vozes, percebemos contextos e 

significados que fugiriam ao senso comum e aos olhos dos gestores e governantes. Conhecer 

as razões e os discursos que estão por trás destas opiniões é fundamental para compreender e 

encontrar soluções efetivas no combate à evasão, conforme destaca Freire (2003, p.125): 

 

A luta hoje tão atual contra os alarmantes índices de reprovação que gera a expulsão 

de escandaloso número de crianças de nossas escolas, fenômeno que a ingenuidade 

ou a malícia de muitos educadores e educadoras chama de evasão escolar, dentro do 

capítulo do não menos ingênuo ou malicioso conceito de fracasso escolar. No fundo, 

esses conceitos todos são expressões da ideologia dominante que leva a instâncias de 

poder, antes mesmo de certificar-se das verdadeiras causas do chamado ―fracasso 

escolar‖, a imputar a culpa aos educandos. Eles é que são responsáveis por sua 

deficiência de aprendizagem. O sistema, nunca. É sempre assim, os pobres e 

miseráveis são os culpados por seu estado precário. São preguiçosos, incapazes.  

 

Ao perceber as situações que se expressam nas sutilezas do contexto escolar, 

reforçamos mais uma vez que o estudante se torna vítima do sistema que o exclui da escola e 
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das oportunidades de sobrepujar as desigualdades sociais. De acordo com Dardot e Laval 

(2016), essa política social não está baseada mais na divisão dos ganhos, o que importa agora 

é ampliar a utilidade da massa populacional aumentando sua empregabilidade e 

produtividade, ao mesmo tempo em que diminui seus custos ao enfraquecer sindicatos, 

direitos trabalhistas, salários e proteção social.   

Deste modo, percebemos que o discurso de que a educação vai dar oportunidades de 

ascensão social/ educacional, esconde o fato de que a escola tem servido mesmo para 

reproduzir e legitimar as desigualdades sociais. Enquanto não tivermos uma escola 

equalizadora e de fato, democrática, não será possível encontrar medidas de combate ao 

fracasso escolar. É nessa profundidade das palavras de Freire (1997) que se fundamenta a 

possibilidade de o estudante permanecer na escola que estimula o gosto pelos estudos, por 

meio da socialização, leituras e do aprendizado, em geral.  

Confirmamos até aqui o que os estudos já afirmavam: a evasão escolar é causada por 

múltiplos fatores. E é desta maneira que entendemos que o fracasso não se refere somente ao 

sujeito que deixa a escola, mas antes, nos parece que o fracasso é da sociedade e dos órgãos 

governamentais. 

De acordo com a sondagem preliminar realizada, a predominância dos fatores internos 

e externos é muito forte na vida dos estudantes. Infraestrutura é algo que não incomoda os 

estudantes tanto quanto as práticas pedagógicas revelando que, para eles, este aspecto é 

fundamental para a permanência estudantil. Por outro lado, as práticas pedagógicas são pouco 

citadas pelos professores, estes apontam mais problemas extraescolares, desviando-se assim 

de um olhar sobre eventuais lacunas presentes em suas práticas cotidianas. 

 

4.3 UMA ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS ON-LINE COM ESTUDANTES 

 

Elaboramos um questionário on-line que pudesse ser respondido em qualquer 

ambiente com acesso ao computador, a fim de possibilitar que os estudantes compartilhassem 

suas percepções sobre a escola a qual decidiram não frequentar mais. Este subcapítulo trará 

um maior esclarecimento em relação ao questionário on-line com os estudantes. 

Estes questionários foram enviados aos estudantes compreendidos no período entre 

2015 e 2017. O primeiro passo foi levantar perante a secretaria da escola a listagem de todos 

os e-mails dos estudantes deste período e para então realizar o primeiro passo.  

  Foram enviados e-mails para os 161 estudantes concluintes e 79 evadidos dos cursos 

de Secretariado e para os 110 estudantes concluintes e 130 evadidos de Turismo Receptivo. O 
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retorno foi praticamente nulo pois muitos dos e-mails não eram mais utilizados pelos 

estudantes. O próximo passo foi acessar os telefones dos estudantes através da secretaria da 

escola e a maioria dos telefones não estava atualizada. Os estudantes localizados por telefone 

tiveram a explicação da pesquisa e receberam pelo e-mail atualizado, a pesquisa on-line.  

12 estudantes concluintes de Secretariado responderam o questionário e 09 estudantes 

concluintes de Turismo Receptivo. Em relação aos evadidos 11 estudantes de Turismo 

Receptivo responderam e 04 de Secretariado.  

Apresentaremos a seguir um panorama dos aspectos relacionados à percepção dos 

estudantes egressos e evadidos dos cursos técnicos de Secretariado e de Turismo Receptivo. A 

análise se baseia nas informações de natureza qualitativa complementadas com as 

informações quantitativas produzidas a partir de questionário on-line destinado aos 

estudantes, que pretendeu investigar as expectativas em relação ao curso escolhido, os 

desafios e percepções sobre o fenômeno da evasão na escola em que frequentaram. 

O primeiro dado relevante é saber quem são os estudantes dos cursos de Turismo 

Receptivo e de Secretariado. Os gráficos a seguir revelam a idade destes estudantes: 

 

Gráfico 12 – Média de idade dos estudantes concluintes do curso Técnico de Secretariado 

 
Fonte: Google Forms 

 

 

Gráfico13 – Média de idade dos estudantes concluintes do curso Técnico de Turismo Receptivo  

 

Continua 
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Fonte: Google Forms 

 

Percebe-se que no curso de Secretariado, os estudantes são adolescentes e jovens 

adultos de até 30 anos de idade. Já no curso de Turismo Receptivo pode-se perceber a 

presença de uma pequena parcela de um público mais adulto, com 41 anos ou mais.  

 

Gráfico 14 – Média de idade dos estudantes evadidos do curso Técnico de Turismo Receptivo 

 

 

Fonte: Google Forms 

 

 

Gráfico 15 – Média de idade dos estudantes evadidos do curso Técnico de Secretariado 

 

Continua 
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Fonte: Google Forms 

 

Considerando a faixa etária da maioria dos estudantes egressos e a totalidade dos 

evadidos dos dois cursos, percebe-se que estes estudantes que têm, em sua totalidade, entre 15 

e 24 anos, se encontram dentro da faixa etária em que se afunila o gargalo educacional do 

país. A pesquisa feita pelo IBGE, citada na secção 2.1 deste trabalho, expõe o fato de que os 

jovens entre 15 a 29 anos enfrentam problemas para permanecer na escola. 

A mesma pesquisa revela que mais da metade desta população não alcançou o ensino 

superior completo e não estava estudando ou se qualificando em 2017. Desse grupo, 52,5% 

eram homens e 64,2% eram pessoas de cor preta ou parda. Dentre os motivos mais citados, 

48% dos homens e 28% das mulheres alegou que ou trabalhava, procurava trabalho ou 

conseguiu trabalho que iria começar em breve (39,7%).  Estes dados são compatíveis com a 

média de 30% dos estudantes da Etec Redenção que justificou a evasão (no formulário de 

pesquisa de abandono, citado no subcapítulo 4.2 deste trabalho), em razão da dificuldade em 

conciliar escola com trabalho e/ou outros cursos. 

A fim de conhecer a situação ocupacional dos estudantes, a segunda pergunta do 

questionário dizia respeito à situação profissional atual dos estudantes:  

 

Gráfico16 – Situação profissional dos estudantes concluintes do curso Técnico de Secretariado 
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Fonte: Google Forms 

 

Gráfico17 – Situação ocupacional dos estudantes concluintes do curso Técnico de Turismo Receptivo 

 
Fonte: Google Forms 

 

Gráfico18 – Situação ocupacional dos estudantes evadidos do curso Técnico de Turismo Receptivo 

 
Fonte: Google Forms 
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Nos gráficos 16, 17 e 18 quando é perguntado sobre a situação profissional, a opção 

do estudante traduz se este concluinte continua apenas como estudante, não exercendo 

nenhuma atividade remurerada.  

 

 

Gráfico19 – Situação ocupacional dos estudantes evadidos do curso Técnico de Secretariado 

 

 

Fonte: Google Forms 

 

Os dados coletados no questionário on-line dos dois cursos mostram que há uma 

parcela de estudantes que se encontra desempregada ou possui um trabalho informal. A escola 

então assume a missão de mudar este cenário e tal anseio é reflexo de uma sociedade que 

exige dos sujeitos uma busca incessante por inserção e qualificação profissional. Já as 

motivações iniciais dos estudantes evadidos de ambos os cursos apontam para outra direção: a 

educação que se traduz pela busca do status da empregabilidade, tal como Saviani (2007. p. 

428) descreveu: ―E o que ele pode esperar das oportunidades escolares já não é o acesso ao 

emprego, mas apenas a conquista do status de empregabilidade.‖   Saviani conclui que: 

 

A educação passa a ser entendida como um investimento em capital humano 

individual que habilita as pessoas para a competição pelos empregos disponíveis. O 

acesso a diferentes graus de escolaridade amplia as condições de empregabilidade do 

indivíduo, o que, entretanto, não lhe garante emprego, pelo simples fato de que, na 

forma atual do desenvolvimento capitalista, não há emprego para todos: a economia 

pode crescer convivendo com altas taxas de desemprego e com grandes contingentes 

populacionais excluídos do processo. (SAVIANI, 2007, p. 428)  

 

A própria existência do Vestibulinho, como descrito no Capítulo 1 deste trabalho, se 

configura como um marco excludente, uma vez que o Estado não vê a necessidade de 

disponibilizar as vagas necessárias no ensino superior para atender a demanda. Esta lógica, de 
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acordo com Saviani, está ―voltada para a satisfação de interesses privados, guiada pela 

ênfase nas capacidades e competências que cada pessoa deve adquirir no mercado 

educacional para atingir uma melhor posição no mercado de trabalho‖ (SAVIANI, 2007, p. 

428). Por essa lógica, caberia ao próprio sujeito se esforçar, ser aprovado no processo seletivo 

e assim, ter acesso ao curso de seu interesse.  

A terceira pergunta pretendeu investigar as razões para a escolha do curso. O gráfico 

20 e 21 ilustra as razões da escolha dos concluintes.  

 

Gráfico 20 – Razões da escolha do curso dos estudantes concluintes do curso Técnico de Secretariado 

 
Fonte: Google Forms 

 

Gráfico 21 – Razões da escolha do curso dos estudantes concluintes do curso Técnico de Turismo 

Receptivo 

 

 

Fonte: Google Forms 
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Na visão dos estudantes concluintes de ambos os cursos, há uma percepção mais 

positiva acerca de si mesmo ao demonstrar que a escolha do curso foi motivada pela 

identificação com a área escolhida. 

A terceira pergunta é ilustrada pelo gráfico 22 e 23, agora respondida pelos estudantes 

evadidos de ambos os cursos: 

 

Gráfico 22 – Razões da escolha do curso dos estudantes evadidos do curso Técnico de Turismo Receptivo

 
Fonte: Google Forms 

 

 

Gráfico 23 – Razões da escolha do curso dos estudantes evadidos do curso Técnico de Secretariado 

 

 

Fonte: Google Forms 

 

Nos gráficos apresentados (22 e 23) notamos alguns fatos importantes: no curso de 

Turismo Receptivo há um equilíbrio entre as opções de escolha do curso. No curso de 
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Secretariado há uma predominância na escolha do curso pelas oportunidades no mundo do 

trabalho.  

A expectativa dos ingressantes ao ensino técnico é esperançosa, pois os estudantes 

almejam uma oportunidade profissional, mas o que não faz sentido é a troca da evasão escolar 

por empregos temporários ou vagas em áreas que não correspondem às suas habilidades, visto 

que o propósito maior seria uma formação técnica profissional para aumentar as chances no 

mundo do trabalho. Lança-se esta pergunta. ―Se a educação gera um retorno privado tão alto, 

por que os brasileiros investem tão pouco nela?‖ (NERI, 2009, p. 33). Nos gráficos a seguir 

(24 e 25) apresentamos as razões que contribuíram para a permanência dos estudantes 

concluintes de ambos os cursos.  

 

 

Gráfico 24 – Razões que contribuíram para a permanência no curso dos estudantes concluintes do curso 

Técnico de Secretariado 

 

Fonte: Google Forms 

 

No curso de Secretariado observa-se um fator importante que contribuiu para a 

permanência do estudante: apoio e incentivo dos professores do curso.  São os professores que 

estão praticamente todos os dias acompanhando os estudantes e observando suas emoções, 

reações, desânimos e expectativas. São nessas situações que os professores são um elo para 

incentivar o estudante permanecer na escola.  

Na pesquisa realizada do Web SAI 
25

 em 2018 com os estudantes da Etec Redenção 

constava a seguinte pergunta:  

                                                           
25

O Web SAI é uma avaliação feita anualmente em todas as Etecs e Fatecs por meio da coleta de informações de 

alunos, professores, funcionários, pais de alunos (Etecs), equipe de direção e egressos. Todos os anos, os 

entrevistados respondem a um questionário sobre diversos aspectos de sua unidade, que vão desde a adequação 
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‘‘ Durante as aulas os professores oferecem atenção individual quando você e/ou seus 

colegas apresentam dificuldades para acompanhar os conteúdos que estão sendo tratados?‘‘ 

As respostas constaram de: 32% dos estudantes responderam que todos professores oferecem 

atenção individual; 42% responderam que grande parte dos professores; 24% responderam 

que alguns professores têm essa postura; 02% responderam que os professores não oferecem 

atenção individual. Tais dados reforçam que os docentes têm uma influência importante na 

permanência dos estudantes. 

 

Gráfico 25 – Razões que contribuíram para a permanência no curso dos estudantes concluintes do curso 

de Turismo Receptivo 

 

Fonte: Google Forms 

Gráfico 26 – Contato antes de decidir abandonar o curso dos estudantes evadidos do curso de Turismo 

Receptivo 

 

Fonte: Google Forms 

                                                                                                                                                                                     

do espaço físico e instalações até as práticas pedagógicas adotadas pela escola ou faculdade. Essas informações 

são utilizadas pela Área de Avaliação do Ceeteps, responsável pelo Web SAI, para analisar os processos de 

funcionamento das unidades de ensino, seus resultados e o impacto na realidade social em que a instituição se 

insere. Seu objetivo é buscar a melhoria da qualidade de ensino por meio do autoconhecimento. Com base nos 

resultados do Web SAI, diretores e professores podem detectar os pontos positivos e negativos de suas unidades 

e estabelecer estratégias para melhorar o desempenho de seus alunos. https://www.cps.sp.gov.br/websai/ 

https://www.cps.sp.gov.br/websai/
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Gráfico 27 – Contato antes de decidir abandonar o curso dos estudantes evadidos do curso de 

Secretariado 

 

Fonte: Google Forms 

 

Os dados revelam o quanto a escola (como instituição) fica fora da decisão do 

estudante de deixar a escola, tornando a decisão da evasão compartilhada com familiares e 

amigos. As respostas tornam ainda mais preocupante o fato de que a maioria das razões 

alegadas no questionário pelos estudantes para a evasão, se referem a causas intraescolares: 

Parece-nos fundamental que os diversos atores que atuam nas escolas estejam atentos 

às variáveis que levam à evasão, muito embora saibamos que não seremos capazes de sanar 

todas elas, mas podemos trabalhar para minimizar os fatores que temos controle. Nesse 

sentido, Alarcão (2011) defende que os professores precisam de formação permanente em 

seu local de trabalho e que a escola é o lugar ideal para a reflexão.  

Na questão seguinte, os estudantes concluintes destacam se houve algum desafio que 

fizeram pensar em desistir e quais foram estes desafios que levaram a desistência. 
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Gráfico 28 – Desafios que fez pensar em desistir do curso: Resposta dos estudantes concluintes do curso de 

Secretariado 

 
Fonte: Google Forms 

 

Gráfico 29 – Desafios que fez pensar em desistir do curso. Resposta dos estudantes concluintes do curso de 

Turismo 

 
Fonte: Google Forms 

 

Analisando o gráfico 28 e 29 percebe-se que os estudantes do curso de Secretariado 

apresentaram mais desafios que os estudantes de Turismo e que o fizeram pensar em desistir, 

observa-se que a evasão é maior no curso de Turismo Receptivo. Os desafios do curso de 

Secretariado não significaram sempre desistência, pois, alguns deles foram superados no 

decorrer do curso.  Da parte de alguns estudantes dos dois cursos que responderam 

afirmativamente à questão citada, alguns fatores determinantes para não desistir foram: os 

sonhos, a família e o diferencial do curso; por contribuir para melhora do currículo 

profissional; o apoio dos professores; a coragem e a força de vontade de seguir em frente; o 

sonho em trabalhar com o Turismo . Na questão a seguir, os estudantes evadidos de ambos 

os cursos assinalaram os fatores que contribuíram para sua desistência:   
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Gráfico 30 – Fator que contribuiu para desistência do curso de Turismo Receptivo 

 

Fonte: Google Forms 

 

Gráfico 31 – Fator que contribuiu para desistência do curso de Secretariado 

 

Fonte: Google Forms 

Não podemos deixar de destacar as razões ligadas à exclusão social como as 

dificuldades financeiras, priorizar o emprego, em detrimento do estudo e mesmo a falta de 

incentivo de familiares e amigos, o que pode revelar (entre outros fatores) a não valorização 

dos estudos ou a não conciliação entre educação e trabalho. Fernandes (2013) relaciona a 

evasão ao contexto social do estudante: ―este fenômeno educacional está atrelado às 

condições econômicas, políticas, técnicas e socioculturais, principalmente no que diz respeito 

à falta de valorização da educação e baixas condições de vida de milhares de pessoas que 

não possuem condições favoráveis de continuação e término dos estudos‖. (FERNANDES, 

2013, p.1). Na questão a seguir, a análise relaciona-se à principal causa de abandono escolar 

dos colegas de classe. 
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Gráfico 32 – Principal causa de desistência dos colegas relatados pelos concluintes do curso de 

Secretariado 

 
Fonte: Google Forms 

 

Gráfico 33 – Principal causa de desistência dos colegas relatados pelos concluintes do curso de Turismo 

Receptivo 

 

 

Fonte: Google Forms 

 

A questão retratada no gráfico seguinte, representa que mesmo o estudante se 

evandindo para 75% deles em ambos os cursos, as razões que influenciaram de alguma 

maneira a sua vida, se referem a: conseguir trabalho (temporário) de recreação infantil e 

aprender mais sobre a história local; aprender sobre hotéis; conhecer algumas pessoas e criar 

amigos; melhorar a forma de me relacionar com outras pessoas;  ver a cidade com outros 

olhos e começar a se comunicar mais (Estudantes evadidos de Turismo Receptivo); 

influenciar diretamente a vida profissional, fornecendo técnicas que se utiliza até hoje. 

(Estudante evadido do curso de Secretariado). 
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Gráfico 34 – Influência do curso na vida profissional ou pessoal dos estudantes evadidos do curso de 

Turismo Receptivo 

 
Fonte: Google Forms 

 

Gráfico 35 – Influência do curso na vida profissional ou pessoal dos estudantes evadidos do curso de 

Secretariado 

 
Fonte: Google Forms 

 

A questão a seguir (número sete), aos estudantes concluintes, faz uma ligação com a 

pergunta dois do questionário on-line: Qual sua situação profissional hoje?  Foi solicitado 

que respondessem à pergunta: de que modo o curso que você concluiu foi importante para 

determinar sua situação profissional atual? Algumas respostas chamaram a atenção: influência 

do curso no emprego atual; a aprendizagem do curso favoreceu experiência e crescimento 

profissional; aplicação prática das aprendizagens no trabalho; serviu para guiar a decisão 

profissional.  A questão sete para os estudantes evadidos foi realizada na forma de múltipla 

escolha, conforme gráfico a seguir:  
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Gráfico 36 – Responsável pela evasão dos estudantes - evadidos do curso de Turismo Receptivo:   

 

Fonte: Google Forms 

 

 

Gráfico 37 – Responsável pela evasão dos estudantes - evadidos do curso de Secretariado 

 

Fonte: Google Forms 

 

Pela ótica dos estudantes, a minoria acredita que os professores seriam os responsáveis 

pela evasão dos estudantes na Etec, embora também na sondagem preliminar realizada com 

estudantes de Turismo Receptivo e Secretariado, estes também apresentaram queixas 

referentes aos professores (tema já tratado anteriormente).  

A questão oito do questionário on-line dos concluintes retrata o que a escola poderia 

ter feito a fim de evitar ou minimizar a desistência de estudantes durante o curso. Vejamos 

algumas respostas: haver mais diálogo com os estudantes proporcionando vagas de estágio 

para maior vivência e experiência com a futura profissão; não haver sobrecarga com as 

matérias (Estudantes concluintes do curso de Secretariado); haver mais incentivo ao 
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estudante; ter melhor apresentação do curso (Estudantes concluintes do curso de Turismo 

Receptivo).  

Para os estudantes evadidos - na questão oito - foi solicitado que eles informassem 

qual foi o maior desafio que encontraram no curso. As respostas versaram sobre: problemas 

no transporte público no acesso à escola (situação financeira); ter maior protagonismo do 

estudante em sala de aula (Estudantes evadidos do curso de Turismo Receptivo); 

incompatibilidade do curso com o trabalho (Estudante evadido do curso de Secretariado). 

A questão nove foi a mesma feita para os estudantes concluintes e para os evadidos: 

Qual a sua sugestão para a não existência ou minimização da evasão escolar em cursos 

técnicos profissionalizantes? Trata-se de pergunta relevante para ajudar os estudantes ativos e 

vindouros a permanecerem na escola. Algumas respostas: ter apoio da família (Estudantes 

concluintes de Secretariado); ter aulas mais dinâmicas (Estudantes concluintes de Turismo 

Receptivo); haver maior acompanhamento pedagógico (Estudantes evadidos de Turismo 

Receptivo); ter ajuda de custo e apoio financeiro aos estudantes de baixa renda ((Estudantes 

evadidos de Secretariado). 

Na questão 10 todos os estudantes evadidos e concluintes afirmaram que voltariam a 

estudar na Etec, pois a Etec oferecia um bom ensino e representava para eles uma 

oportunidade de inserção ao mundo do trabalho e a escola trazia boas lembranças. 

As respostas obtidas nos questionários foram relevantes pois apontaram outras causas 

que extrapolam os muros escolares, e que necessitam de um aprofundamento maior para que a 

escola possa tomar medidas que estejam ao seu alcance, de acordo com Fernandes (2013, 

p.20): ―apesar da evasão escolar estar associada a um conjunto de fatores sociais, a escola 

não pode se eximir de sua função social.‖  

Ter essa consciência é fundamental, uma vez que ao analisar as principais razões da 

evasão escolar citadas  nos questionários on-line, salta aos olhos as dificuldades relacionadas 

à conciliação dos estudo e trabalho, a situação financeira e a mobilidade urbana (transporte) e 

também os fatores internos (pedagógicos), especialmente relacionados à insatisfação com o 

curso, como fatores que dificultam a permanência escolar.  

 

4.4 AS ENTREVISTAS COLETIVAS COM ESTUDANTES:  

 

―Legal, a gente se sente acolhido, por ter alguém que queira ouvir a gente‖ - É desta 

maneira que um estudante do curso técnico de Secretariado avalia sua participação na 

entrevista coletiva. A entrevista coletiva, realizada com estudantes ativos, de fato, revelou as 
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subjetividades e a complexidade dos fatores que permeiam a relação evasão/permanência 

escolar.  

Nos capítulos anteriores, vimos que a evasão é um fenômeno multifacetado, assim a 

entrevista coletiva tem relevância porque mostra fatos que as estatísticas não revelam, 

percebe-se isso na dimensão do sentimento de acolhimento expresso na fala do estudante que 

abre este subcapítulo. 

Organizamos as entrevistas coletivas na forma de um círculo de cadeiras em uma das 

salas da Escola Redenção. O círculo possui historicamente vários símbolos, podendo 

representar a unidade, passagem, constância e coletivo. Segundo Simson (2001, p.261): ―O 

indivíduo, ao mesmo tempo que se percebe pertencente a um determinado espaço (urbano ou 

local), também compreende que, ao pertencer, ele se torna importante, relevante e válido 

naquele espaço‖. 

 As entrevistas coletivas proporcionaram que os estudantes manifestassem opiniões 

sobre um tema que os aflige, possibilitando e estabelecendo diálogos, na forma de uma 

conversa mais pessoal, buscando as sutilezas que outros instrumentos de coleta não seriam 

capazes de produzir.  

Os estudantes foram convidados pessoalmente ou via telefone para participarem. 

Alguns alegaram não querer participar por vergonha de falar em público ou expressaram 

desinteresse em discutir o assunto.  

As entrevistas aconteceram no final do ano letivo de 2018. Os estudantes de Turismo 

Receptivo e os de Secretariado se reuniram em momentos diferentes como um modo de 

perceber as peculiaridades de cada curso. No grupo de Secretariado havia 14 estudantes e no 

grupo de Turismo Receptivo, 16 estudantes. Procuramos seguir um passo a passo para atingir 

os objetivos propostos. Para começar, foi solicitado que cada estudante se apresentasse por 

meio de um objeto intermediário ou um animal com o qual se identificasse.   

Foram destacadas algumas perguntas que foram realizadas na entrevista coletiva – 

entre elas: 1) Na opinião de vocês o que leva um estudante a abandonar o curso técnico na 

Etec? 2) Vocês já se sentiram vontade de abandonar ou trancar a matrícula do curso? 3) Por 

que vocês não tomaram essa decisão? Quem ajudou-os nessa decisão? 4) O que poderia ter 

sido feito na escola para evitar a evasão dos estudantes nos cursos da Etec?  5) O que cada um 

aprendeu na escola no tempo que permaneceu aqui? 

 Ao final, os estudantes foram convidados a contar como foi a experiência. Um 

estudante de Secretariado destacou a importância deste compartilhamento de ideias e 
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impressões sobre a escola, como um momento em que ―Se importa em saber o que a gente 

faz, as dificuldades que a gente enfrenta‖. 

Após a entrevista, para fazer o tratamento dos dados coletados, foi feita a transcrição 

(Apêndice J) que contém as falas dos participantes (primeira coluna) e na segunda coluna 

apresentamos uma pré-análise dos conteúdos coletados. As palavras-chave foram introduzidas 

na terceira coluna como uma maneira de categorizar os dados em temas específicos que 

utilizaremos no subcapítulo a seguir. Os nomes foram apresentados com as iniciais para 

preservar a identidade dos estudantes. 

 Percebeu-se melhor fluidez e qualidade de respostas no grupo de Secretariado. Mas de 

um modo geral, percebemos que a entrevista trouxe nuances sobre a evasão que envolve as 

pessoas, seus projetos de vida e seus sentidos para o futuro. Nos discursos dos respondentes é 

forte a ideia de um fracasso mais pessoal que coletivo. O quadro a seguir revela as razões para 

a evasão escolar citadas na entrevista: 

RAZÕES PARA A EVASÃO 

SECRETARIADO TURISMO RECEPTIVO 

Vulnerabilidade social: transporte/ alimentação, 

necessidade de emprego  

Dificuldades para conciliar escola e emprego  

Falta de vagas de Estágio  

Depressão, problemas emocionais, necessidade de 

atendimento especializado (psicólogo) 

Avaliação escolar inadequada 

Dificuldades relacionadas ao Ensino médio 

concomitante  

Baixo Rendimento Acadêmico 

Falta de Motivação para estudar 

Dificuldades para conciliar escola e emprego   

Vulnerabilidade social (necessidade de trabalho, 

ser cuidador na família)  

Fatores pessoais (problemas emocionais, falta 

de apoio familiar) 

Dificuldades relacionadas ao Ensino Médio 

concomitante 

Práticas pedagógicas pouco estimulantes  

 

 

Um dos temas que o quadro acima não revela, mas que se destacou nas entrevistas de 

ambos os cursos foi a questão do que representa estudar na Etec Redenção: a ―melhora do 

currículo profissional‖ ou ―o único meio que te ajuda a crescer‖. Observamos mais uma vez 

que o foco das respostas dos estudantes é basicamente o preparo para o emprego. Os planos 

para prosseguir no ensino superior são citados brevemente apenas por dois estudantes na 

entrevista coletiva. 

Este anseio pela preparação para a profissionalização pode ser explicado pela origem 

dos estudantes da escola, como vimos no capítulo dois, a grande maioria é oriunda da escola 

pública. 

Para os estudantes de classes sociais mais abastadas, o ensino médio representa a 

preparação para o ensino superior, eles especializam-se nos seus processos de acesso à 

universidade, como o ENEM, por exemplo. Ao terminar o ensino médio, o passo seguinte 
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naturalmente será o ensino superior. Já para muitos estudantes de escolas públicas não há esse 

foco tão claro, seu objetivo é outro, os cursos técnicos profissionais vem corresponder aos 

seus anseios, como defende Sallas (1999, p. 189): ―a preocupação maior é como inserir-se 

mais rapidamente no mercado de trabalho‖. 

De acordo com Abramovay (2015, p. 33) ―ideias neoliberais, pautadas na realização 

do projeto individual e competitivo, influenciam a forma pela qual se compreende a educação 

formal‖. Assim, enquanto os estudantes mais favorecidos se preparam para as provas de 

acesso ao curso superior, que lhes darão maiores chances de serem os dirigentes, para estes 

jovens, menos favorecidos, ―o primeiro emprego é a grande prova‖ (Sallas,1999, p. 189). A 

estudante de Secretariado revela a importância de se destacar neste cenário de grande 

concorrência: 

 

Eu acho que é assim, eu não saí da Etec, quando pensei em sair, por causa... para eu 

ter mais uma profissão. Por que hoje em dia o mercado de trabalho está muito difícil 

e acabar não tendo uma profissão como secretária por exemplo, eu acho que acaba 

menosprezando a gente. (EC, estudante ativa, Secretariado) 

 

 

  Na busca de uma formação profissional e uma boa base de educação geral, muitos 

estudantes fazem o curso técnico e ensino médio concomitantemente. E esse tipo de estudante 

foi muitas vezes citado na entrevista: eles acordam cedo, frequentam uma escola de ensino 

médio pela manhã (uma escola que se localiza em um bairro distante) e lidam com muitas 

variáveis que ameaçam a sua permanência na escola. Nas palavras da estudante: 

 

Tem muitos alunos que fazem o ensino médio pela manhã, ou trabalham pela manhã 

e para conciliar com a Etec que já tem mais coisas ainda para fazer, as vezes não 

consegue dar conta de tudo. (EC, estudante ativo, Curso Secretariado). 

 

Além das questões óbvias relacionadas ao acúmulo de tarefas extraescolares, a falta de 

tempo e as exigências escolares em dupla jornada, vemos que estes estudantes, lidam com a 

violência material (dominação econômica) exercida pelos grupos ou classes dominantes sobre 

os grupos ou classes dominadas, assim temos a violência simbólica (dominação cultural) 

como declara Saviani (1983). Identificamos nas falas dos estudantes que, além da questão do 

tempo escasso, existe a escassez de recursos também: 

 

―às vezes ela não tinha o dinheiro para pegar o ônibus, para vir... Assim, essa 

questão financeira, isso influencia bastante, (a escola deve) ver o caso de cada um 

que necessite mesmo, que tenha vontade de estudar e sai por causa disso.‖ (EC, 

estudante ativo, Curso Turismo Receptivo). 
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Para sanar esta precariedade de acesso a serviços básicos ou mesmo aos bens de 

consumo, um dos grandes obstáculos para a permanência estudantil é a necessidade de 

trabalhar. Deste modo, os estudantes citam os pontos positivos do estágio remunerado que, 

para o jovem estudante representa não só um aprimoramento dos saberes de sala de aula, mas 

também um meio de viabilizar o direito à educação, cobrindo despesas como transporte e 

alimentação. 

Porém a falta de oferta de estágios acaba por ser determinante para o desânimo com o 

curso, um desânimo com o sentido prático de impossibilitar a aplicabilidade dos conteúdos 

em situações reais e um desânimo com o sentido simbólico de que a falta de vaga de estágio 

sinaliza a futura dificuldade de conseguir um emprego na área escolhida.  

Um estudante de Secretariado afirma que: 

 

A maioria das pessoas que começa o curso na Etec, começa já com aquele intuito, 

vou fazer e já conseguir um estágio, e o estágio acaba sendo um bônus que acaba 

ganhando no meio do caminho, e ao se inscrever e ganhar o estágio... E não é todo 

mundo que acaba conseguindo. E aí a pessoa acaba no meio do caminho se 

desiludindo, e aí perde a esperança, e aí acaba conseguindo uma coisa que acaba 

trabalhando o dia inteiro onde começa a desistir do curso. (EC, estudante ativo, 

Curso Secretariado)  

 

Junte-se a impossibilidade de conectar teoria e prática teoria mais o insight de que 

talvez o curso não trará o retorno esperado, então na luta entre ficar na escola e trabalhar, o 

trabalho geralmente vence:  

Eu quase saí do curso por uma oportunidade de trabalho, eu queria um estágio e tal, 

mas eu não consegui, mas eu queria pegar meu diploma, pois eu me identifiquei com 

o curso e quero trabalhar na área depois. Eu conheço uma amiga que saiu por causa 

que arrumou um emprego e ela não estava estudando muito e teve que sair. (EC, 

estudante ativo, Curso de Secretariado)  

No caso que aconteceu com uma amiga nossa também, que ela precisou sair por 

causa de um emprego, ela já tinha tido a oportunidade de sair para o emprego, mas 

ela queria continuar no curso, porém o financeiro dela não ajudava e por isso ela 

teve que sair. Ela tinha vontade de estar no curso, com a gente, porém as vezes ela 

não tinha o dinheiro para pegar o ônibus, para vir, assim, essa questão financeira, 

isso influencia bastante, (a escola deve) ver o caso de cada um que necessite mesmo, 

que tenha vontade de estudar e saem por causa disso.(Estudante ativo, Curso de 

Secretariado) 

 

No decorrer da conversa em que um assunto sobrepõe outro, um estudante cita um fator 

interessante de incentivo à permanência:  

 

Eu pensei em desistir, mas foi questão de colocar na balança, você conseguiu entrar, 

mas vai desistir, vai tirar a vaga de um (Estudante ativo, Curso de Turismo 

Receptivo) 
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A fala do estudante remete ao processo seletivo em que para o estudante ser admitido 

é necessário passar pelo Vestibulinho, o que significa ocupar uma vaga  que muitos queriam, 

mas poucos conseguem ter. Além do fator do processo seletivo que exclui muitos, os 

estudantes levam em consideração o status que a escola técnica Redenção tem na cidade e na 

região, uma vez que é a primeira colocada nos exames do Enem dentre as escolas públicas da 

cidade e de ser uma das poucas que oferecem curso técnico profissionalizante gratuito na 

cidade. Pelas palavras de um estudante: 

 

Eu acho que é assim, eu não saí da Etec quando pensei em sair, por causa para eu ter 

mais uma profissão(...), mas sempre tem aquela coisa- ―nossa fez na Etec, nossa!‖ -

entendeu?! Sempre tem aquela visão. (Estudante ativo, curso de   Secretariado) 

 

Dore e Lüscher (2011a) argumentam que outro aspecto importante que influencia a 

permanência é o grupo de amigos, tal como afirma o estudante de Secretariado:  

 

Eu não estava conseguindo estudar, mas com ajuda dos meus colegas eu consegui 

estar progredindo e conseguindo estudar e ficar (Estudante ativo, Curso de 

Secretariado)  
 

Entre as causas para a permanência no curso destacamos as relações vividas entre as 

pessoas dentro do contexto escolar - entre os estudantes, professores e gestores. 

Os estudantes dos dois cursos foram desafiados a responder sobre o que foi mais 

relevante no aprendizado, a maioria utilizou afirmações genéricas como: ética, 

responsabilidade, paciência e outras diretamente ligadas ao mundo do trabalho, há uma 

valorização das práticas escolares que incentivam o comportamento laboral: ― quando saímos 

daqui vamos ter um bom perfil profissional‖ e ―aprender a se comportar no ambiente 

profissional,   conviver com pessoas diferentes, aprender com a diversidade, aprender com 

pessoas que a gente não escolhe, trabalhar em grupo.  

As respostas mostram a importância que este aspecto tem para os estudantes e percebe-se 

que a escola tem dado atenção especial a este aspecto e que, pelas respostas, têm sido bem-

sucedidas. É importante destacar que o trabalho em equipe é notoriamente uma das habilidades 

almejadas na sociedade, mas sobretudo no mundo do trabalho, como argumenta um estudante:  

 

A maioria das pessoas é diferente, mas quando existe o trabalho em equipe, quando 

tem que escolher... as pessoas pensam assim: não vou fazer com aquela pessoa. Mas 

no trabalho a gente não vai saber com quem vai trabalhar. É sempre bom interagir 

com as pessoas que a gente não gosta de trabalhar, para poder saber como funciona, 

pois, a gente está na idade de entrar no mercado de trabalho. Justamente por isto que 

falei: a gente não sabe com quem vai trabalhar (qual o curso?). 
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Dentro ainda do assunto pertinente as relações intra e interpessoais, chamou a atenção 

a relevância que os estudantes do curso de Secretariado deram as dificuldades emocionais e a 

necessidade de ter algum tipo de atendimento psicológico na escola. Nas vozes dos alunos, a 

necessidade de justifica por ter que ―lidar com a pressão‖, ―vida conturbada‖, ―problemas 

emocionais‘ a ―depressão‖, entre outros. Os relatos a seguir mostram como estes estudantes 

podem ser mal interpretados, tanto pelos professores e gestores, como por seus próprios pares:  

 

Tem muitas pessoas que têm depressão, que querem fugir da rotina, e saem 

justamente de casa para não acontecer alguma coisa e justamente vem para cá para 

se poder se libertar. Estou vindo para Etec por quê?... para me livrar da louça! Mas é 

uma questão muito forte mesmo de se comentar porque a pessoa pode fazer um 

comentário, por exemplo, um comentário fraco, mas dentro desse comentário pode 

ter uma coisa forte por dentro. Por isto tem que ter uma atenção, perguntar para 

pessoa que está menos interessada pelo curso, mas vem para cá, mesmo assim, tem 

que sempre conversar sobre porque está acontecendo isso: por que você vem para cá 

e não progride? (EC, estudante ativo, Curso Secretariado) 

Seria bom ter um psicólogo específico da área, para poder escutar e saber o 

problema pessoal. Dentro da Etec a pessoa pode ser uma coisa, mas lá fora pode ser 

outra. O psicólogo não precisa estar dentro da escola todos os dias, mas estar numa 

sala específica para a gente poder colocar para fora, desabafar. (Estudantes ativos, 

Curso de Secretariado) 

 

De fato, faz falta esse tipo de atendimento para lidar com a complexidade dos 

problemas emocionais que assolam a juventude atualmente. A escola necessita do suporte 

especializado de outros sujeitos sociais que possam dar ouvidos aos estudantes.  

Assim vemos que no bojo de outros assuntos como estágio, relações interpessoais e o 

olhar docente, as práticas pedagógicas foram muito mencionadas pelos respondentes da 

entrevista coletiva. Os estudantes do curso de Secretariado apontam que avaliações poderiam 

ser melhor conduzidas: 

 
Eu acho que motivação também, sei lá, fez isto ganhou um ―prêmio‖, uma 

motivação, vindo dos professores, dizendo: ―Parabéns você fez bem!‖ - as palavras 

acabam motivando a pessoa. Às vezes a gente espera algo e não tem o feedback- não 

fez mais que sua obrigação. Toma mais para você fazer! (Vários estudantes do 

Curso de Secretariado concordando com a afirmação).    

  

De fato, os processos de avaliação têm um alto impacto sobre a evasão. Hofmann 

(2013) define-as por classificatórias e excludentes. A autora denuncia o uso abusivo das notas 

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

Deste modo destacamos que a entrevista coletiva pode revelar as dificuldades em 

conciliar trabalho e escola e o curso de ensino médio e para piorar o cenário a falta de oferta 
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de vagas em estágio remunerado contribuem para o distanciamento do estudante da escola. 

Outros fatores pesam bastante estão relacionados diretamente ao ambiente escolar no processo 

ensino-aprendizagem e aos fatores individuais como os problemas emocionais que tem 

acometido a resiliência de muitos jovens e potencializado a saída precoce da escola. 
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V   O QUE AS MANIFESTAÇÕES DE DOCENTES E ESTUDANTES REVELAM E 

ESCONDEM 

 

Pelo fato deste trabalho ser baseado em diferentes instrumentos de pesquisa, faz-se 

necessário realizar o processo de triangulação dos dados - no caso da pesquisa - pelo 

entrelaçamento dos diferentes instrumentos, contendo a vozes dos sujeitos (estudantes e 

professores), dialogando com os referenciais teóricos escolhidos.  Marcondes e Brisola (2014, 

p. 201) destacam que a ―análise por Triangulação de Métodos reforça a importância do 

diálogo entre os dados empíricos, autores que tratam da temática estudada e análise de 

conjuntura, num contínuo movimento dialético.‖ 

Creswell (2010, p. 226) destaca a triangulação como uma das diferentes estratégias de 

validade, que capacitam o pesquisador de ―avaliar a precisão dos resultados e convencer os 

leitores dessa precisão.‖. O autor ainda recomenda que: 

Triangule diferentes fontes de informação examinando as evidências das fontes e 

utilizando-as para criar uma justificativa coerente para os temas. Se os temas forem 

estabelecidos baseados na convergência de várias fontes de dados ou perspectivas 

dos participantes, então pode-se dizer que esse processo está auxiliando a validação 

do estudo 

 

O diálogo entre os instrumentos de análise utilizados e os autores visa efetivar a 

análise dos dados e contextualizar a fala dos sujeitos, a fim de perceber o fenômeno da evasão 

sob diferentes pontos de vista. As questões que nortearam esse trabalho se originaram a partir 

da pergunta levantada por Charlot (2002, p. 18): quando um estudante encontra dificuldades, 

que questão devemos nos colocar?  

Os diferentes sujeitos desta pesquisa (professores e estudantes) - foram ouvidos por 

meio de sondagem exploratória, questionário on-line e entrevistas coletivas, acrescido da 

análise dos documentos da escola que os estudantes respondem ao oficializarem a saída 

precoce da escola. O quadro a seguir mostra as técnicas (ou instrumentos) usadas que 

permitiram a triangulação e quem foram os respondentes e as siglas adotadas neste 

subcapítulo - para garantir a fluidez do texto:  

 

Quadro 18 – Instrumentos de Pesquisa 

Cursos Pesquisados: Secretariado e Turismo Receptivo 

Instrumento de pesquisa 
Sigla 

adotada 
Fonte de informação 

Continua 
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Documentos da Escola DE Estudantes evadidos 

Sondagem Exploratória SE 

Estudantes ativos 

Professores Ativos 

Questionário on-line QO 

Estudantes Evadidos 

Estudantes Concluintes 

Entrevista Coletiva EC Estudantes Ativos 

           

 O uso de diferentes técnicas de coleta de dados é defendido por Marcondes e Brisola 

(2014) que afirmam que isto possibilita a ampliação do universo informacional em torno do 

objeto de pesquisa. 

Bauer e Gaskell (2015, p 483) ressaltam que ´´ a boa documentação, a transparência e 

clareza nos procedimentos na busca e na análise dos dados são uma parte essencial da 

qualidade do trabalho de pesquisa´´ 

Marcondes e Brisola (2014, p. 204) afirmam que o primeiro momento da triangulação 

´´diz respeito à preparação dos dados empíricos coletados, mediante diversos procedimentos 

a serem adotados.‘‘ Esta etapa evidencia-se, neste trabalho, na organização e no tratamento 

das narrativas presentes nos instrumentos de pesquisa, como por exemplo interpretar, perceber 

respostas análogas e divergentes e categorizar os dados.  

Feito isso, a fim de proceder a análise crítica do tema da evasão num contexto mais 

amplo, seguimos as instruções dos autores que destacam três aspectos que devem fazer parte 

do processo interpretativo: primeiramente as informações concretas coletadas na pesquisa (os 

dados empíricos), segundo, o diálogo com os autores referenciais que estudam a temática da 

evasão e, por fim, ―o ápice da interpretação‖, a análise da conjuntura: contextualizando os 

dois primeiros aspectos à realidade, analisando aspectos macro e local, ampliando o olhar não 

só para as informações coletadas, mas também ―o contexto no qual as informações foram 

geradas.‖ (MARCONDES E BRISOLA, 2014, p. 206). 

Sintetizamos nos quadros a seguir as questões levantadas pelos respondentes, quando 

foram desafiados a discutir as causas da evasão existente na Etec Redenção: 
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Quadro 19 – Quadro Geral dos instrumentos de pesquisa 

CURSO: TURISMO RECEPTIVO 

 DOCUMENTOS DA 

ESCOLA 
SONDAGEM EXPLORATÓRIA QUESTIONÁRIO ON-LINE 

ENTREVISTA 

COLETIVA 

P
e
rí

o
d

o
 

2015-2017 1° semestre / 2018 1° semestre / 2018 
Novembro a 

dezembro/ 2018 

N
° 

d
e
 

E
st

u
d

a
n

te
s 

 130 estudantes 

evadidos 

74 estudantes 

ativos 

08 Professores 

Ativos 

09 Estudantes 

concluintes 

11 Estudantes 

Evadidos 

14 estudantes 

ativos 

C
a

u
sa

s 
d

a
 E

v
a

sã
o

 E
sc

o
la

r
 

32,5% 

Dificuldade em 

conciliar escola com 

trabalho e/ou outros 
cursos 

 

40% 

Fatores 

pedagógicos: 

Práticas pedagógicas 

pouco significativas 
Dificuldades de 

aprendizagem e no 

relacionamento 
interpessoal com 

alunos e/ou 

professores 

85,8% 

Fatores pessoais: 

Problemas 
familiares, 

financeiros, falta 

de apoio familiar, 
falta de interesse 

Falta de perfil ou 

de conhecimento 
do curso, 

problemas 

psicológicos 

 

 

 

33,3% 

Não perceberam 

possibilidade de 
conseguir 

emprego e 

seguir carreira 
profissional 

37.5% 
Insatisfação com o 

curso escolhido 
72% 

Fatores 
pedagógicos: 

Práticas 

pedagógicas 
pouco 

significativas 

Dificuldades de 
aprendizagem e 

no relacionamento 
interpessoal com 

alunos e/ou 

professores 

30% 
Motivos Pessoais 

30% Fatores 

pessoais: 
Problemas 

familiares 

(financeiros, falta de 
apoio, ser cuidador 

dentro de casa) 

Problemas de 
saúde/emocionais 

Dificuldades no 

transporte/ 
deslocamento 

 

22,2% 
Insatisfação 

com o curso 

escolhido 

25% 

Dificuldades 
financeiras 

11,1% 

Dificuldades de 

aprendizagem 

12.5% 

Atividade 
remunerada 

durante o curso 

8% 

Dificuldade no 
relacionamento 

interpessoal com alunos 

e/ou professores 

6% 
Desmotivação 

15% 
Fatores relacionados 

ao estudo: 

Falta de lugar para 
estudar 

Dificuldades em 

conciliar ensino 
técnico e médio 

concomitantemente 

11,1% 

Razões pessoais 

12,5% 

Razões pessoais 

14% 
Fatores pessoais: 

Ser cuidador na 

família, problemas 
emocionais, apoio 

familiar 

6% 

Dificuldades de 
aprendizagem 

3% 

Não se identificou com 

o curso 

3% 

Falta de interesse 

3% 

Gravidez 
10% 

Necessidade de 

trabalhar 

/dificuldades de 

conciliar emprego e 
escola 

14,2% 

Inserção no 

Mercado de 
Trabalho, 

empregos 

temporários 

11,1% 

Dificuldades 

financeiras 

12,5% 
Outros motivos 

7% 

Dificuldades de 
conciliar emprego 

e escola; 

necessidade de 
trabalhar 

3% 

Não tem com quem 

deixar os filhos 

7% 

Conciliar o ensino 
médio pela 

manhã, o ensino 

técnico à tarde 

3% 

Ingresso em Curso 
Superior 

11,1% 
Falta de 

incentivo de 

familiares e 
amigos 

5% 

Infraestrutura 

(espaço físico 
inadequado 
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CURSO: SECRETARIADO 
 DOCUMENTOS 

DA ESCOLA 
SONDAGEM EXPLORATÓRIA QUESTIONÁRIO ON-LINE 

ENTREVISTA 

COLETIVA 

P
e
rí

o
d

o
 

2015-2017 1° semestre / 2018 1° semestre / 2018 
Novembro a dezembro/ 

2018 

N
° 

d
e
 

E
st

u
d

a
n

te
s 

 79 estudantes 

evadidos 

109 estudantes 

ativos 

10 Professores 

Ativos 

12 Estudantes 

concluintes 

04 Estudantes 

Evadidos 
14 estudantes ativos 

C
a

u
sa

s 
d

a
 E

v
a

sã
o

 E
sc

o
la

r
 

30% 

Motivos pessoais 

40% 

Fatores pessoais: 
Problemas 

familiares 

(financeiros, falta de 
apoio, ser cuidador 

dentro de casa) 

Problemas de 
saúde/emocionais 

Dificuldades no 

transporte/ 
deslocamento 

80% Fatores 
pessoais: 

Necessidade de 

trabalhar para 
compor renda 

familiar, devido ao 

desemprego de um 
dos pais. 

Falta de apoio e 

conflitos familiares 
Dificuldades 

financeiras 

Excesso de 
atividades diárias 

para os estudantes 

55,6% 
Razões pessoais 

50% 

Dificuldades 

financeiras 

41% 

Fatores pedagógicos 

Dificuldades de 

aprendizagem 

Avaliação inadequada 

30% 
Dificuldade em 

conciliar escola 

com trabalho e/ou 
outros cursos 

30% 

Fatores 

pedagógicos: 
Dificuldades de 

aprendizagem 

Dificuldades com o 
corpo docente 

(ausências. 

Relacionamento) 

19% 

Problemas familiares e 
emocionais, depressão. 

Desmotivação da família 

8,5% 
Dificuldades de 

aprendizagem 

15% 

Fatores relacionados 
ao estudo: 

Falta de lugar para 

estudar 
Dificuldades em 

conciliar ensino 

técnico e médio 
concomitantemente 

33,3% 
Insatisfação com 

o curso 

escolhido 

25% 
Insatisfação 

com o curso 

escolhido 

14% 
Necessidade de trabalhar 

e oferta de oportunidades 

de trabalho incompatível 
com o horário da escola 

8% 

Falta de vagas de estágio 
Vagas insuficientes do 

programa Aprendiz 

Paulista 
(pode ser considerada 

entre os fatores de 
práticas pedagógicas) 

6% Mudança de 

endereço 

6% 

Desmotivação 

4,5% 
Falta de interesse 

3,5% 
Não identificação 

com o curso 

10% 

Necessidade de 
trabalhar 

dificuldades de 

conciliar emprego e 
escola 

 
 

 

20% 
Não identificação/ 

afinidade com o 

curso 
 

11,1% 

Dificuldades de 

Aprendizagem 

25%  
Outros motivos 

14% 
Dificuldades financeiras e 

dificuldades relacionadas 

ao transporte/ 
alimentação 

2,5% 
Ingresso em Curso 

Superior 4% 
Dificuldades em conciliar 

ensino técnico e médio 

concomitantemente 

5% 

Infraestrutura 

(espaço físico 

inadequado) 
2,5% Gravidez 

 

É interessante observar a presença e a ausência de fatores citados de acordo com o 

instrumento utilizado e o contexto em que foi realizada a coleta. Questões relacionadas à 

infraestrutura, por exemplo, foram citadas somente na sondagem exploratória, se referindo à 

necessidade de ventiladores e ar condicionado nas salas de aula, sendo importante observar 

que as sondagens foram realizadas no verão. No questionário on-line em que os informantes 
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já não tinham contato com o espaço escolar, esse fator não é mencionado. Já na entrevista 

coletiva observa-se o mesmo, pois à época, a Etec Redenção já se encontrava em um outro 

prédio com melhor espaço e infraestrutura (ainda com ausência de ar condicionado nas salas 

de aula), mas a entrevista se deu em época de temperatura mais amena.  

Continuando a comparação dos diferentes instrumentos - em relação à adesão dos 

respondentes: a maior dificuldade de adesão ocorreu com os estudantes evadidos do 

questionário on-line que tiveram no curso de Secretariado 4 estudantes e Turismo Receptivo 

11. Os concluintes foram 12 de Secretariado e 9 de Turismo Receptivo. Vale lembrar que os 

demais instrumentos de pesquisa foram realizados no ambiente escolar com estudantes ativos, 

enquanto que o questionário on-line, o contato se deu via e-mail e, na demora nas devolutivas, 

foram feitos vários contatos telefônicos a fim de incentivar a participação e reafirmar a 

importância da pesquisa.            

A dificuldade de respostas dos estudantes evadidos pode ser explicada pelo fato das 

pessoas pouco acessarem seus e-mails ou mesmo por certa desconfiança ao responder as 

perguntas de natureza pessoal, porém acrescentamos que -  por serem os sujeitos que 

evadiram - pode ser difícil falar da escola e seus sentidos, o que pode ser resumido na fala 

defensiva do estudante que responde ao telefone: ―Não sou desistente, apenas estou dando 

um tempo.‖ (Estudante evadido, Secretariado). 

Analisando o curso de Secretariado, de um modo geral, os fatores externos (pessoais, 

familiares, financeiros, necessidade de trabalho, etc) se destacam como causas da evasão. Já 

no curso de Turismo Receptivo (QO), os estudantes concluintes juntam-se aos da entrevista 

coletiva para externar sua preocupação aos fatores intraescolares (insatisfação com o curso, 

não perceberam possibilidade de conseguir emprego e práticas pedagógicas pouco 

significativas.  Cabe ressaltar que alguns fatores citados como a necessidade de estágio 

transitam entre os fatores externos e internos. No caso da entrevista coletiva percebemos no 

contexto da conversa que o estágio poderia servir como uma alternativa à necessidade de 

trabalhar, então consideramos como fator externo. O quadro a seguir compara os dois cursos: 
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Quadro 20 – Percentual das causas da evasão: Fatores intra escolares e extraescolares do curso de 

Secretariado  

CURSO: SECRETARIADO 

DOCUMENTOS DA 

ESCOLA 
SONDAGEM EXPLORATÓRIA QUESTIONÁRIO ON-LINE 

ENTREVISTA 

COLETIVA 

 
Estudantes 

evadidos 

Estudantes 

ativos 
Professores 

Estudantes 

concluintes 
Estudantes Evadidos Estudantes ativos 

Fatores 

externos 
85% 65% 80% 55,6% 75% 51% 

Fatores 

internos 
15% 35% 20% 44,4% 25% 49% 

 

Quadro 21 – Percentual das causas da evasão: Fatores intra escolares e extraescolares do curso de 

Turismo Receptivo 

CURSO: TURISMO RECEPTIVO 

DOCUMENTOS DA 

ESCOLA 
SONDAGEM EXPLORATÓRIA QUESTIONÁRIO ON-LINE 

ENTREVISTA 

COLETIVA 

 
Estudantes 

evadidos 

Estudantes 

ativos 
Professores 

Estudantes 

concluintes 
Estudantes Evadidos Estudantes ativos 

Fatores 

externos 
75,5% 55% 100% 33,4% 62,5% 28% 

Fatores 

internos 
24,5% 45% - 66,6% 37,5% 72% 

  

 
 

Ao observar o Formulário para Pesquisa de Abandono, 30%  alegam ―motivos 

pessoais‖, mais uma vez ressaltamos a falta de precisão desta opção que pode representar uma 

vasta gama de motivos que pode variar desde problemas familiares, de saúde ou mesmo 

esconder a dificuldade de se apontar o motivo real da desistência.  

A pesquisa do IBGE (citada anteriormente) revela a disparidade entre os motivos da 

evasão escolar entre homens em mulheres: 11,9% das mulheres e apenas 0,7% dos homens 

abandonou a escola por ter que cuidar dos afazeres domésticos ou de pessoas (criança, idoso, 

adolescente ou pessoa com deficiência). Tal como a estudante de Turismo Receptivo que 

relata dificuldades para ir para escola ―por ter que ―cuidar da irmã por não ter onde ficar‖ 

(EC) e a estudante do mesmo curso ao dizer que tem que ―cuidar dos irmãos mais novos para 

os pais irem trabalhar‖ (SE). Percebemos nos documentos escolares que há uma parcela que 

se enquadra neste contingente: 6% (ser cuidador na família, gravidez) – Curso de Turismo 

Receptivo e 2,5%- Curso Turismo Receptivo, bem como nos demais instrumentos dentro da 

vasta gama de Problemas pessoais/ familiares.   

Os números acima e o relatos mostram o peso dos afazeres domésticos e das tarefas de 

cuidados que recaem sobre as mulheres em nossa sociedade, dificultando as possibilidades de 
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permanência na escola e, com menor qualificação, isso se refletirá em menores oportunidades 

no mundo do trabalho e menores salários.   

Dentre os diversos fatores externos percebemos que muitos estudantes têm negado os 

seus direitos de ir e vir para a escola por conta da dificuldade de arcar com as despesas do 

transporte público. Professores citam a ―falta de recursos financeiros para o transporte‖ e os 

demais instrumentos revelam a dificuldade de arcar comas despesas e a existência de meios 

de transporte precários. Tais problemas literalmente dificultam o acesso do estudante a escola 

que, juntando-se a outros fatores, culminam na desistência. Cury (2005) aponta alguns 

contextos presentes no cenário da evasão:   

 

 Há problemas que perpassam a escola – estão nela, mas não são dela, como: 

desigual distribuição da renda e a incapacidade do país em redistribuí-la de modo 

mais equitativo; pacto federativo carente de um modelo de cooperação recíproca em 

que a divisão de impostos seja mais equilibrada; número exorbitante de municípios 

pequenos e pobres sem recursos próprios; dívidas do país com empréstimos externos 

e, por vezes, a má administração e aplicação dos recursos existentes. (CURY, 2005, 

p. 29). 
 

 Dentre outros fatores que comprometem o direito à educação, os estudantes relatam 

que, após a saída da escola de ensino médio que cursam concomitantemente, a demora no 

ônibus e o risco de chegar atrasado no curso técnico revelam a inexistência de um tempo e 

local adequado para uma refeição no intervalo entre as duas escolas. Um estudante 

compartilha as dificuldades deste deslocamento: ―Às vezes depende de ônibus.  Eu saía por 

exemplo 12h20 e para esperar o ônibus e torcer para chegar 13h30, 13h40 no máximo.‖ (A 

aula do ensino técnico começa às 13h30 e vai até às 18 com intervalo de 20 minutos às 

15:35). Sendo assim alguns estudantes destacam como desafios encontrados no curso:  custos 

com alimentação e outros, como incentivo à permanência escolar: melhora na merenda 

escolar e almoço para os estudantes (SE, estudantes ativos) e  (A falta de) alimentação 

completa nas escolas para que os estudantes pudessem estudar tranquilos sem se preocupar 

com a situação do lar. (SE, Estudante ativo, Curso Secretariado).  

 Deste modo percebemos que a questão da evasão é muito mais complexa;  para um só 

individuo envolve vários fatores que estão fora da escola  que se entrelaçam, que levam à 

dificuldades de auto motivar-se ou mesmo problemas emocionais e, esses fatores se 

potencializam ainda mais ao adentrar os muros da escola se deparando com práticas pouco 

significativas ou a dúvida de que o investimento ou digamos, o sacrifício para se obter um 

diploma vale mesmo a pena.   
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 Deste modo passamos a considerar que os fatores externos e internos estão 

intrinsecamente ligados ainda que os números revelem que as questões extraescolares tenham 

um peso considerável, colocando os estudantes em sério risco de sair precocemente da escola.  

 Ademais, existem cenários familiares diferentes e com distintos níveis de valorização 

da escola, mas não há dúvida de que a maioria das famílias reconhece a importância da 

educação formal e busca um sentido para ela, mesmo em condições adversas.   

 A relação entre família e escola também é um tema relevante afastando de vez a ideia 

de que o fracasso escolar recai apenas nas aptidões e dons individuais (Brandão, 2012). A 

autora enfatiza que ―a importância da família na construção do habitus – onde se incluem as 

disposições linguísticas e culturais – e que têm marcado fortemente o rumo das investigações 

sobre sucesso e fracasso escolar‖ (2012, p. 200). 

 É interessante notar que os professores pesquisados tenham atribuído um peso maior 

em relação aos fatores externos (100º% Curso Turismo Receptivo e 80% Curso Secretariado) 

como causas da evasão. Um professor de Turismo Receptivo ressalta que a evasão escolar 

―está totalmente ligado a estrutura financeira, familiar e condições econômicas‖. Como 

explicar então os casos em que estudantes conseguem superar essas dificuldades e permanecer 

na escola? Que fatores internos e externos os ajudaram a vencer o desejo de se dar por 

vencido? Algumas das respostas dos estudantes explanam estes fatores:   

 

Eu acho que algo que pode influenciar a ter esse problema, é que muitas das vezes o 

aluno fica sobrecarregado, com as matérias que com o tempo, o grau de dificuldade 

fica maior, que por causa disso, o os problemas de casa que o aluno pode ter briga 

com a mãe com o pai, problema pessoal, que pode ocasionar isto, muitas pessoas 

também são depressivas e com estes fatores podem influenciar ainda mais, e 

ocasionar este problema que é a depressão que é a doença do século. (Estudante 

ativo, Curso de Secretariado)  

 

 Meus pais sempre disseram: Vai estudar para ser alguém na vida (Estudante    ativo, 

Curso de Secretariado) 

 

 Na primeira fala do estudante ativo de Secretariado percebe-se que a pressão de vários 

fatores fica ainda maior quando há problemas em casa na relação familiar. Na segunda fala, 

percebemos a relação que a família tem sobre a escola no sentido de prover um futuro melhor. 

Dore e Luscher (2011a, p. 776-7) esclarecem que o nível educacional dos pais, renda familiar, 

estrutura da família e a qualidade das relações que os pais mantêm com os filhos, com outras 

famílias e com a própria escola são fatores determinantes para o sucesso ou fracasso escolar. 

Assim, ao considerar a família no contexto da evasão deve-se ter em mente outros fatores 
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entrelaçados a esfera de vida pessoal do aluno como as condições financeiras, o nível de 

resiliência, as questões emocionais e as expectativas de futuro do estudante. 

 No questionário com estudantes evadidos, de Turismo Receptivo 50% compartilharam 

suas dificuldades com familiares e amigos antes de evadir, 12% com professores e 

coordenadores e 37.5 % tomaram essa decisão sozinhos. Já no curso de Secretariado 75% 

conversaram com familiares e amigos acerca da evasão iminente.  

 Vianna (2005, p.116) defende que as práticas socializadoras familiares “podem 

constituir-se como um terreno dos mais importantes para a localização de formas – pouco 

visíveis – de presença das famílias populares na escolarização dos filhos‖. A presença 

familiar na escolarização dos filhos diminui a barreira da omissão e da falta de apoio dos pais 

dando chance a uma maior cumplicidade entre as famílias e a escola. Nos seguintes 

depoimentos destacam-se os diferentes papéis que a família desempenha em apoiar (ou não) o 

estudante: 

 

Quem me incentivou a não trancar o curso principalmente foram meus pais. Eles 

falaram: Olha onde você está e incentivaram a não trancar porque agora que faltava 

pouco tempo não valia a pena eu tinha nadado tanto para   agora no meio do 

caminho eu voltar. Foi isto, foi incentivo dos meus pais, o Diretor Acadêmico, que 

conversei com você, com a Coordenadora. Os próprios professores também dão 

assistência também e procuram saber o que está acontecendo. (Estudante ativo, 

Curso de Secretariado) 

 

 

Apesar de não ter apoio de meus pais, o que me motivou a ficar na Etec é que eu me 

identifiquei com o curso, eu tinha uma visão totalmente diferente do que era o curso, 

aí eu vi que era algo muito importante, maior do que eu pensava, isto motivou para 

eu ficar. (Estudante ativo, Curso de Secretariado) 

 

 Na segunda fala não se observa um problema familiar específico, mas talvez uma 

omissão da família, restando à escola fazer o papel de motivar o estudante a permanecer no 

curso.  E ao apontar possíveis soluções para a evasão, um estudante relata: 

 

Dificuldades financeiras, pois, as vezes os estudantes têm que cuidar dos irmãos 

para os pais irem trabalhar não tendo condições de pagar alguém para cuidar das 

crianças. (Estudante ativo, Curso Secretariado) 

 

Ao pensar em possíveis soluções para estes e outros problemas que expõem os 

estudantes à vulnerabilidade social, é natural que os respondentes apontem a escola como o 

local que vai solucionar ou prover meios de oferecer algum tipo de ajuda para equalizar essas 

condições adversas que extrapolam os muros da escola. Setúbal (2010, p. 360) alerta que: 
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Os territórios marcados por um alto índice de vulnerabilidade social acabam por se 

constituir em regiões segregadas e isoladas do fluxo da cidade e dos centros dos 

próprios bairros onde estão inseridos [...] As políticas educacionais precisam ter 

como apoio equipamentos de saúde, cultura e esportes nas diferentes regiões dos 

centros urbanos. Obviamente, essa condição não está na governabilidade da 

educação, mas é preciso que se tenha clareza do efeito território na aprendizagem 

dos alunos, como têm apontado estudos mais recentes. Nesse contexto, políticas de 

combate à pobreza são importantes e mostram ganhos na educação, pois a alta 

vulnerabilidade social de parcela significativa da população brasileira exige um 

conjunto de políticas sociais em articulação com a educação nos territórios concretos 

onde se localizam as escolas.  

 

 

A fala do estudante nos remete a observação de Andrada (2003) que destaca a 

importância de antes de usar o senso comum e rotular estudantes, professores e famílias 

devem procurar ―ver um quebra-cabeças, a parte e o todo‖. 

Um professor do Curso de Secretariado diz que cabe à gestão pública: Oferecer maior 

oportunidades de apoio psicológico para o aluno ou disponibilizar na escola um psicólogo 

para tratar e identificar problemas emocionais.  

A responsabilidade de oferecer esse atendimento não deve ser apenas da escola, pois 

também é reflexo da precariedade dos sistemas de saúde e do abandono social que caracteriza, 

de modo geral, as comunidades em que os estudantes vivem.   

Grande parte dos estudantes da escola Redenção estão numa idade em que se  transita 

entre a juventude e a vida adulta, assim,  entrar para o mundo do trabalho exibe um certo 

status, que é participar do grupo que dispõe de recursos e autonomia para comprar seus bens 

no mundo do consumo, um dos maiores desejos do jovem estudante. Por outro lado, alguns 

deles deparam-se com a necessidade de se tornarem co-provedores das despesas do lar. 

Assim, o trabalho passa a ter prioridade ainda maior ante os estudos. Neste sentido, 

Abramovay (2015, p. 40) afirma que: 

Muitas vezes o trabalho no presente pode vir a comprometer uma trajetória. Note-se 

o alerta da literatura sobre juventudes para o fato de que o mais comum é que os 

jovens não se insiram no mundo do trabalho por aquilo que se entende como 

trabalho decente. Em geral, ocupam postos informais, precários, de curta duração e 

baixa remuneração.  

 

Esta urgência por buscar uma formação que lhe garanta ocupar um lugar no mundo 

laboral pode estar associada à precariedade dos vínculos empregatícios que estes jovens vêm 

testemunhando através de suas próprias experiências e às de seus familiares. Estes estudantes 

já trazem as marcas multigeracionais das desigualdades sociais e isto é citado pelos 

professores quando ao serem perguntados sobre as causas da evasão: ―Necessidade de renda 

familiar, devido ao desemprego do pai/mãe‖(SE) e pelos estudantes ao propor soluções para 
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combatê-la: ― trabalho digno e bem remunerado para os pais dos estudantes ―(SE, estudante, 

ativo, Sec.) 

 

Percebemos a dificuldade de conciliar emprego e escola e as dificuldades financeiras. 

No quadro a seguir somamos os números de respondentes que mencionaram dificuldades 

financeiras e a necessidade de trabalhar: 

 
Quadro 22 – Percentual de estudantes com dificuldades financeiras e necessidade de trabalhar 

Causas de evasão: dificuldades financeiras e necessidade de trabalhar 

DOCUMENTOS DA 

ESCOLA 

SONDAGEM 

EXPLORATÓRIA 

QUESTIONÁRIO ON-

LINE 

ENTREVIST

A 

COLETIVA 

 

Estudan

tes 

evadidos 

Estudante

s ativos 
Professores 

Estudante

s 

concluinte

s 

Estudantes 

Evadidos 

Estudantes 

ativos 

Secretaria

do 
30% 

10% + 

50%* 
80%* 55,6%* 37,5% 36% 

Turismo 

Receptivo 
32,5% 

10% + 

30%* 

14,2% + 

85,8%* 
11,1% 32,5% 7% 

       

*Os dados mencionam dificuldades financeiras, mas estão incluídos outros fatores pessoais como falta de apoio 

familiar, problemas emocionais, etc. 

Fonte: O autor 

  

Assim vemos a luta dos que mais precisam de uma educação geral sólida para vencer 

as desigualdades acabam sendo compelidos a deixar a formação de lado porque a 

necessidade/oportunidade fala mais alto. Para aqueles que ficam, a motivação reside na busca 

pela diferenciação com aquele que não conseguiu obter a formação. Assim a escola deixa de 

ser o lugar para ―transformar as relações de produção que impedem a construção de uma 

sociedade igualitária‖ (Saviani, 1983, p. 76).  

Esses contornos neoliberais estão tão enraizados e naturalizados na sociedade pois 

interessa aos opressores a formação de uma massa que será produtora de riqueza e que, sob o 

devido controle, perpetuará o estado das coisas. Neste cenário, a escola legitima a essas 

desigualdades. Sobre esse aspecto, Abramovay (2015, p. 38) alerta que: 

 

Nesta época de globalização das relações econômicas, sociais e culturais, em que a 

escola possui um papel essencial na formação dos indivíduos na sociedade, o que 

prevalece é uma escola de classes, desigual quanto ao que ensina no que diz respeito 

às relações sociais que nela se dão e às diferenças socioeconômicas e culturais entre 

as áreas onde se encontram. As escolas também diferem quanto à infraestrutura, 

organização e gestão, oferecendo condições desiguais àqueles que as frequentam e 

que nelas depositam a expectativa de um futuro melhor.  
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Esta violência simbólica (Saviani, 1983) sutil e difícil de se combater percorre a vida 

das pessoas que aceitam essa realidade e não percebem que há algo errado, mas essa condição 

mina sua autoestima e assim ―é natural que se descreiam a si mesmos.‖ (Freire 1987).  

Assim o discurso sinaliza que as causas da evasão escolar recaem nas escolhas do 

estudante, indicando um certo sinal de fraqueza ou fracasso individual indicando que a ―auto 

desvalia é outra característica dos oprimidos e resulta da introjeção que fazem eles da visão 

que deles têm os opressores.‖ (Freire, 1987, p. 28)  

Ao lidar com as dificuldades, os estudantes que permanecem esperam ser 

recompensados ao fim do curso com um emprego. Entre os estudantes pesquisados, há os que 

relatam realizar tal feito ou pelo menos ter chegado perto disso:  

 

Por causa do curso que consegui meu atual emprego (Estudante ativo concluinte, 

Curso de Secretariado) 

 

  Consegui alguns trabalhos de recreação infantil e aprendi mais sobre a história   

local. (Estudante evadido, Curso de Turismo Receptivo) 

 

Atualmente trabalho na área de gestão e RH, com o curso de secretariado tive que 

aprender a analisar situações, e aplicar estrategicamente as atribuições de um 

secretário. (Estudante ativo concluinte, Curso de Secretariado)  

 
Me proporcionou conhecimento básico para entrar no mercado de trabalho e a 

oportunidade de fazer estágio no Casa Grande Hotel (Estudante ativo, Curso de 

Turismo Receptivo) 

 

Uma vez que os estudantes esperam sair da escola e arrumar um emprego na área 

escolhida, muitos anseiam por fazer estágio durante o curso.  Pelas suas expressões, 

percebemos que o estágio serve tanto para dar sentido à aprendizagem, para proporcionar a 

experiência laboral e o convívio sócio profissional que pode garantir futuras oportunidades de 

emprego. O estágio é uma das aspirações estudantis mais citadas: 

 

Todo curso profissionalizante é importante para nosso futuro, porém sem 

experiencias e estágios é mais difícil se arrumar um emprego hoje. (Estudante ativo 

concluinte, Curso de Secretariado) 

 

O estágio remunerado pode ser uma alternativa que pode ajudar os estudantes em 

vulnerabilidade social (como as citadas anteriormente). Sendo para este fim ou para 

potencializar a aprendizagem, estudantes e professores reconhecem sua importância:  

 

(A escola deve) desenvolver maiores e melhores projetos de estágios como parcerias 

para o desenvolvimento de aulas práticas oferecendo incentivos fiscais aos 
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estabelecimentos comerciais como empresas, hotéis, entre outros. (Professor, Curso 

de Secretariado) 

 

Mais oportunidades de estágio e no mercado de trabalho em geral (Estudante ativo, 

Curso de Secretariado) 

 

Somente cerca de 15% de estudantes da escola conseguem a inserção num estágio 

remunerado.  Essa percepção está presente não só na entrevista coletiva, mas também nos 

demais instrumentos de pesquisa:  

 

Sondagem Exploratória Questionário on-Line 

Causas da Evasão em cursos técnicos 

profissionalizantes: 

Sugestão para a não existência ou minimização da 

evasão escolar em cursos técnicos 

profissionalizantes: 

Há   necessidade de buscar um trabalho para 

ajudar no sustento da família. Como é no 

horário vespertino o aluno deixa o curso para 

ir trabalhar (SE, Professor, Sec.) 

 

Inserção no Mercado de Trabalho, empregos 

temporários (SE, professor, Tur.) 

 

Ofertas de emprego no período das aulas (SE, 

estudante ativo, Sec.) 

 

A conciliação do trabalho com o curso; as 

vezes faz com que ser perca o interesse pelo 

estudo pois o estudante precisa trabalhar para 

ajudar a família e ao mesmo tempo estudar 

(SE, estudante ativo, Curso de Secretariado) 

Ajuda de custo (SE, estudante... 

 

Programas de apoio financeiro aos estudantes de 

baixa renda. Retardo da entrada no mercado de 

trabalho (QO, estudante evadido Tur.) 

 

No caso do curso de secretariado, eu cursei no 

período da tarde. A dificuldade maior seria a 

incompatibilidade de horário com um vínculo 

empregatício convencional. (QO, estudante evadido, 

Sec.) 

Fonte: O autor 

 

De acordo com a sondagem exploratória, parte dos estudantes se enxerga como 

culpado pela evasão. Geralmente ao observar as causas do abandono escolar e se deparar com 

causas externas (falta de apoio familiar, trabalho, falta de resiliência do estudante, etc.) deve-

se refletir sobre o peso que o processo ensino-aprendizagem, fazendo com que esses fatores 

externos não pesem tanto na decisão de desistir dos estudos. Ao perceber o que a escola pode 

fazer para minimizar a evasão, não esperamos resolver a evasão 100%, apenas desenvolvemos 

uma compreensão de que a evasão é resultante do modelo de sociedade neoliberal e não 

somente o fracasso do indivíduo.  

Ao tratar sobre as causas da evasão, Dore e Luscher (2011a) citam autores que 

investigaram a evasão no ensino superior, entre fatores internos e externos, os resultados 

coincidem com relatos presentes em várias falas dos informantes desta pesquisa (exceção de 

repetência):  
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QUADRO 23 – Comparativo entre a evasão no curso superior (Dore e Lüscher) e os dados coletados nesta 

pesquisa: 

Pesquisas sobre Evasão no 

ensino superior segundo 

Dore e Lüscher (2011a): 

causas 

Dados encontrados nos instrumentos de pesquisa 

o background familiar dos 

estudantes (nível 

socioeconômico, 

escolaridade dos pais 

Não foi citado em nenhum momento a questão da escolaridade dos 

pais, mas a questão do desemprego dos pais sim.  

dificuldades para conciliar 

estudo e trabalho 

 Há   necessidade de buscar um trabalho para ajudar no sustento da 

família. Como é no horário vespertino o aluno deixa o curso para ir 

trabalhar (SE, professor, Curso Secretariado) 

desconhecimento do curso 

e/ou imaturidade na escolha 

profissional 

Falta de conhecimento do curso (SE, Professor, Curso Turismo 

Receptivo) 

desilusão com o curso 

Falta de perfil do aluno com o curso (SE, Professor, Curso Turismo 

Receptivo) 

―Quando nós não nos identificamos com alguma coisa, os empecilhos 

surgiram de nada. Exemplo, eu coloquei na minha mente que o curso 

de Secretariado era uma coisa e quando vi era outra, e eu não me 

identifiquei como uma secretária, não vai rolar, não vai fluir, quando a 

gente não vai fazer uma coisa sem a nossa vontade não vai fluir. Eu 

vejo que o maior problema está nas nossas escolhas mesmo.‖ (EC, 

estudante ativo, Curso Secretariado) 

desestímulo do mercado de 

trabalho, que desprestigia 

algumas carreiras ou não 

absorve profissionais de 

determinadas áreas 

―Quando eu falei que tinha passado no curso técnico na Etec, todo 

mundo ficou feliz, mas quando disse que era Secretariado, eles 

disseram, nossa, você não precisa disso, secretaria pode conseguir um 

emprego e só indo lá e pedindo, é só dar o currículo e com o normal, 

ensino médio você consegue. Então eles me fizeram acreditar que 

Secretariado não era tudo isso, não é importante, não vai gerar 

dinheiro.‖ (EC, estudante ativo, Curso Secretariado) 

fraco desempenho 

acadêmico no primeiro ano 

do curso devido à formação 

precária no ensino 

fundamental 

―Quando você chega aqui, você está acostumado com o ensino médio 

que não tem estrutura, muitas vezes o aluno quer até apresentar um 

trabalho legal, mas não tem estrutura. Aqui na Etec tem estrutura, tem 

um suporte, é uma exigência maior, mas tem um suporte maior, tipo eu 

por experiência própria nunca estudei em uma escola semelhante a 

Etec, acho que não tem, aqui é uma oportunidade única, a gente acaba 

permanecendo.‖ (EC, estudante ativo, Curso Turismo Receptivo) 

Repetência ...... 

dificuldades com o corpo 

docente 

Falta de foco do professor com o estudante (SE, estudante ativo, Curso 

Secretariado) 

dificuldade de adaptação à 

estrutura dos cursos 

―A pressão desenvolvida ao longo das atividades pois são várias 

matérias.‖ (SE, estudante, Curso Turismo Receptivo) 

―A parte técnica realmente foi o que dificultou. aprender a montar uma 

nominata, colocar informações em ordem de precedência, e coisas 

desse tipo me deixavam totalmente perdido!‖ (QO Estudante evadido, 

Curso Turismo Receptivo) 

Fonte: O autor 

   

Observamos que muitas causas indicadas pelos estudantes - estão estreitamente ligadas 

às práticas pedagógicas. Referindo às práticas pedagógicas os estudantes sinalizam que para 

evitar a evasão é necessário haver: a) acompanhamento pedagógico; b) conteúdos mais 

dinâmicos, que prendam mais a atenção e envolvam os estudantes (SE, estudantes ativos, 

Curso de Turismo Receptivo). E os professores completam, quando afirmam que é necessário: 

Continua 
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a) criar maior afetividade ou envolvimento para engajar o aluno no ensino; b) haver diálogo 

e acompanhamento do rendimento dos alunos; conectar teoria e pratica profissional; c) 

tratar os temas de forma mais prática e atrativa. Colocando temas atuais e usar linguagem 

própria de acordo com a faixa de idade; d) ter receptividade com os alunos e no início do 

curso mostrar para os alunos curiosidades sobre o curso e quanto pode ser importante (SE, 

professores, Cursos de Turismo receptivo e secretariado) 

Como já afirmado no trabalho, a escola não deve ser a única responsável pela evasão, 

uma vez que as saídas também dependem das políticas sociais e educacionais que fortaleçam 

o papel da escola pública, mas a escola - como instituição - não deve se esquivar de realizar 

mudanças que estejam ao seu alcance.  A começar por adotar práticas pedagógicas que tornem 

a escola mais atraente para os estudantes, adotando uma educação contextualizada e 

problematizadora.  

Entre as causas citadas por Dore e Lüscher (2011a) no quadro supracitado vemos que 

muitos estudantes carregam defasagens de conhecimentos prévios oriundos de uma educação 

anterior deficitária, o que compromete sua aprendizagem no ensino médio (na Escola 

Redenção). Na sondagem, um estudante alerta que se faz necessário ―identificar estudantes 

que têm dificuldade com o aprendizado e estabelecer uma ponte nesta relação‖. Neste caso, 

não só cabe a escola ajudar o estudante em questão, mas cabe a reflexão de que a formação do 

estudante em seus anos anteriores por si só já é um fator que predispõe aos riscos da evasão.   

Mais uma vez, tecendo relações com a escola da Ponte em Portugal, percebemos na 

visita lá realizada, em 2018 que aqueles estudantes desde a educação infantil são 

pesquisadores em potencial, opinar, participar, problematizar são palavras de ordem. 

Definitivamente são estudantes que não têm vontade de deixar a escola. A frase de Freire 

(1997, p. 25) potencializa esta constatação: 

 

Se nossas escolas, desde a mais tenra idade de seus alunos se entregassem ao 

trabalho de estimular neles o gosto da leitura e o da escrita, gosto que continuasse a 

ser estimulado durante todo o tempo de sua escolaridade, haveria possivelmente um 

número bastante menor de pós-graduandos falando de sua insegurança ou de sua 

incapacidade de escrever. 

 

A questão do que é aprendido tem muita relevância, mas não devemos colocar a culpa 

no professor somente, quando muitas outras variáveis podemos ver nas palavras do estudante 

que diz: 

Reforço para os alunos com dificuldades ao procurar estágios e emprego nos 

deparamos com a falta de conhecimento mais aprofundado do idioma em inglês ou 

espanhol que é tanto exigido no nosso setor. Precisamos melhorar mais o currículo 
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do curso em idiomas. Também melhorar a grade curricular do curso (Estudante ativo 

- Curso de Secretariado). 

 

Além das sugestões do estudante, a defasagem deste tipo de conhecimento se deve à 

precariedade do ensino de línguas no ensino básico pois, por melhor que os professores sejam, 

na estrutura curricular de um curso de duração de um ano e meio não há como tornar um 

estudante fluente - sem conhecimentos prévios. 

Entendemos como importante o reforço da educação profissional dentro de um 

contexto de criticidade, não de reprodução de desigualdades. Quando o estudante concluinte 

de Turismo Receptivo relata que há estudantes que não ―estão nem aí para os estudos ou só 

por algumas matérias e não querem saber do curso ou de algumas matérias‖  deve-se pensar 

nas subjetividades que o aparente ―desinteresse‖ possa trazer junto. Será uma dificuldade de 

compreender certas disciplinas por despreparo? Experiências anteriores negativas? Falta de 

identificação? Práticas pedagógicas inadequadas? Ou só o desinteresse mesmo?  

Assim, ao mesmo tempo que não negamos a importância dos fatores citados pelos 

respondentes nos instrumentos, ligados à didática e à variedade de métodos e recursos para 

despertar e estimular a atenção do estudante. Deste modo os respondentes definem uma boa 

aula: ―aulas mais dinâmicas e que segurem a atenção dos alunos. Aulas com muita teoria 

escrita e leitura é cansativo, nada melhor do que aprender na prática e com exemplos 

atuais.‖ Destacamos a importância de não só melhor adaptar as aulas às habilidades e 

interesses dos estudantes, mas do professor ser um mediador e o objeto de estudo 

proporcionando maneiras significativas de trabalhar um conteúdo.  

Deste modo, a escola deve ampliar seu alcance, buscando maneiras de introduzir os 

estudantes que se aproximem mais de situações reais do mundo do trabalho incentivando a 

atitude pesquisadora, o contato com as tecnologias e o ―estreitamento com empresas 

parceiras‖, ―políticas para convênios‖, ―visitas técnicas‖ e ―oportunidade de estágio‖ 

conforme solicitam professores e estudantes na sondagem. 

De acordo com o questionário on-line, 59.6% dos estudantes concluintes de 

secretariado permaneceram no curso porque enxergaram possibilidades de conseguir emprego 

e seguir carreira. Por outro lado, 33,3 % dos estudantes concluintes de Turismo Receptivo 

relacionam a evasão à percepção de impossibilidade de conseguir emprego no futuro e seguir 

a carreira profissional.  Quando existe uma ponte entre o que se encontra na escola e o mundo 

do trabalho, os estudantes encontram sentido na escola. Daí a importância também de dar 

maior visibilidade às possibilidades que virão com a conclusão do curso. Todas essas 
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possibilidades, ao buscar sentido para a aprendizagem produzem mudanças que vão bem além 

da metodologia.  

Percebemos a autenticidade da fala do autor quando o estudante declara: ―Sexta feira 

tinha recreação, era o melhor dia, tinha informática‖ (estudante/ Curso de Turismo 

Receptivo)  ao reduzir o sentido da fala do estudante, interpretamos sua preferência por 

atividades que tenham uma conexão com o contexto das funções laborais que  pretende 

exercer ao fim do curso (aula prática de recreação) e também o interesse por aula com acesso 

às tecnologias (informática). Cabe a interpretação de que, pelo fato de o curso ser no período 

vespertino (quando o estudante pode estar mais sonolento e cansado) - há um maior interesse 

por aulas que sejam mais dinâmicas e práticas. 

Assim, a crítica com relação a escola técnica profissionalizante não diz respeito a sua 

existência em si, mas o que não se deve é reduzir a sua função como ―preparadora para o 

mercado de trabalho‖ oferecendo um ensino fragmentado e negando ao indivíduo uma boa 

formação geral  Deve-se ampliar sua função de preparar para o mundo do trabalho formando 

cidadãos mais críticos e reflexivos, cientes das desigualdades as quais estão sujeitos, 

perceber-se como ―em que se acham oprimidos‖ (Freire, 1987) e prepara-los para maiores 

níveis de educação.  

 Na busca desse olhar diferenciado para o ensino técnico profissionalizante e de 

práticas pedagógicas significativas, destacamos a importância da formação docente. Esse 

olhar se aprimora ao buscar conhecimento que extrapole o senso comum. Faz-se necessária a 

formação crítica do professor, ciente do papel das ideologias presentes dentro da escola. 

Nóvoa (1992a, p. 30) aponta uma direção para essa formação quando afirma que ―é preciso 

fazer um esforço de troca e de partilha de experiências de formação, realizadas pelas escolas e 

pelas instituições de ensino superior, criando progressivamente uma cultura de formação de 

professores.  

Essa parceria entre professores que estão na linha de frente da educação e os 

pesquisadores que se debruçam sobre fenômenos, questões e dificuldades enfrentados no 

cotidiano escolar buscando romper com crenças que contaminam o fazer educativo. Assim, 

parece que vencemos a velha máxima que diz que ―na prática a teoria é outra.‖ Quando o 

estudante de Secretariado clama que  ―aulas com muita teoria escrita e leitura é cansativo, 

nada melhor do que aprender na prática e com exemplos atuais,‖ podemos fazer uma 

releitura de sua fala e afirmar que uma boa formação docente inclui :  muita teoria escrita e 

leitura porque é instrutivo, nada melhor do que aprender a aliar a teoria e  prática  com 

exemplos atuais. 
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  Nóvoa (1992a) afirma que essa relação de parceria entre os  diversos ―atores sociais, 

profissionais e  institucionais‖ deve respeitar a autonomia de cada um de realizar seus 

próprios projetos em que deve evitar o tipo de parceria negativa em que um grupo anula as 

competências do outro, pelo contrário; é necessário ―inventar um ―partenariado pela 

positiva‖ construído a partir de um  investimento de todos os poderes‖.( p. 30) 

Essa parceria seria muito bem-vinda para responder a muitas questões educacionais 

em que existem lacunas. Durante o processo de pesquisa percebemos que os poucos trabalhos 

voltados à evasão na educação técnica profissionalizante, pouco se discutiu até agora sobre 

quais práticas que a escola- mesmo com todas as limitações que o sistema impõe- são bem-

sucedidas para combater a evasão. 

Entre esses ―atores sociais‖ que devem fazer parte dessa formação contínua está 

também o estudante. Na entrevista coletiva, os estudantes, demonstraram apreciar a 

experiência de ter um interlocutor para ouvir suas impressões sobre a escola. Ao final da 

entrevista um estudante demonstrou sua satisfação por ter alguém que disseram: ―que entende 

o que a gente faz‖. 

A percepção dos estudantes de que é importante que gestores, coordenadores e 

professores devem demonstrar interesse em ouvi-los é compartilhada na sondagem quando 

enfatizam a importância de ―maior diálogo com os coordenadores,‖ ―promover mais diálogo 

do corpo docente com os estudantes‖ e a existência de ―problemas de relacionamento entre 

professores e estudantes.‖ No questionário on-line surgem questões como ―mais diálogo com 

os estudantes‖ e necessidade de ―maior apoio pedagógico‖. 

Ao relatar situações anteriores em que participaram de situações em que professores 

ou coordenadores os convidaram para compartilhar suas dificuldades em relação à escola, sua 

percepção foi: 

Eu acho também que no fim de cada semestre, deveria ter uma conversa, igual que a 

professora  fez no terceiro módulo viu, eu acho que deveria ter este um feedback, ver 

o que a sala estava precisando, conversar, talvez isto a escola através da  dificuldade 

dos alunos ia trabalhar mais em cima e talvez não ia ter tantos alunos desistindo 

(Estudante ativo – Curso de Secretariado) 

 

Outra sugestão é o acompanhamento ao longo do curso, como defende também o 

professor de Secretariado que enfatiza a importância de ter um olhar atento para aqueles em 

situação de risco, este diz que cabe ao professor: ―Verificar a atuar nas ausências, motivando 

na presença do estudante na escola e encaminhar casos suspeitos de evasão‖ 

O coordenador pedagógico tem um papel fundamental na percepção das inquietações 

tanto de estudantes quanto dos professores. O relato a seguir mostra a importância que o 
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coordenador tem de articular seu trabalho a fim de ouvir ambos os lados e de ajudar o s 

professores a ouvir mais os estudantes e vice-versa: 

 

Ela (a coordenadora do curso) veio na sala e procurou saber o que aconteceu e 

porque a gente estava tão desmotivada. Foi quando a gente acabou desabafando com 

ela e falando o que‖ estava ―acontecendo. Então eu acho que se tivesse mais este 

bate papo com os professores, deles sentirem um pouco mais a sala e serem mais 

compreensivos ajudaria. Os alunos entenderem mais os professores e os professores 

entenderem mais os alunos, isso equilibraria um pouco. (Estudante ativo – Curso de 

Secretariado)  

 

Ao coordenador caberia mediar as diferenças e tensões entre o corpo docente e 

discente. Alarcão ainda destaca o perfil de um coordenador pedagógico que investe na 

reflexão coletiva entre os membros da equipe (ALARCÃO, 2011).  E ao comentar o impasse 

em que muitos professores especialistas acham que não precisam de atualização, enquanto 

que os coordenadores alegam não conhecer em profundidade todas as disciplinas, Alarcão 

conclui (2011, p 01): ― somente a reflexão e o diálogo vão fortalecer a concepção da 

Educação como uma tarefa que exige a complementaridade de saberes, o respeito pelos 

conhecimentos do outro e o reconhecimento dos próprios limites. O pior que pode ocorrer a 

um educador é pensar que sabe tudo e os outros nada sabem.‖  

De fato, os dados triangulados neste capítulo sugerem a importância de se ouvir 

diferentes percepções acerca de um evento ou fenômeno dentro da escola. A partir das 

manifestações dos estudantes percebemos o quanto eles têm a dizer e o quanto sentem falta de 

ser considerados informantes válidos – assim como os professores. A evasão, ao nosso ver, 

deveria ser estudada entendida em suas especificidades dentro do contexto do ensino técnico 

profissionalizante buscando dar sentido e funcionalidade à aprendizagem conectando-a ao 

mundo do trabalho, considerando o contexto local também, como  parte da formação docente, 

ser discutida nas reuniões pedagógicas, com os estudantes, pois de acordo com o professor do 

Curso de Secretariado, ―a evasão escolar prejudica não só o aluno, mas também a rotina e o 

planejamento da escola‖. Embora saibamos que a escola – como um coletivo  - poderá não ter 

todas as respostas sobre a evasão escolar - e nem todas as soluções- parece-nos imprescindível 

―estabelecer uma ponte com os estudantes buscando entender e apoiá-los e dar suporte para 

suas necessidades‖(manifestado por um estudante), na busca de caminhos possíveis para 

evitar a saída precoce dos estudantes, razão de ser da escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observamos que não bastam leis para se garantir direitos, uma vez que muitos desses 

direitos são negados às pessoas ou, quando estas têm acesso a esses serviços, estes são 

marcados pela precariedade. É importante lembrar que a negação dos direitos citados tem um 

efeito deficitário na aprendizagem - pois afeta diretamente os níveis de saúde e capital cultural 

e, por si só, garantem aos sujeitos uma posição de desvantagem escolar, comparando-o 

àqueles que usufruem plenamente destes direitos. Logo, ao serem privados de direitos tão 

básicos, esses estudantes tornam-se mais vulneráveis às distorções idade-série, à evasão e ao 

fracasso escolar.  

A presente pesquisa visou compreender as causas da evasão estudantil no contexto de 

dois cursos técnico-profissionalizantes de nível médio em uma escola pública estadual 

localizada na região da Baixada Santista/ SP. Os documentos da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia do Estado de São Paulo que orientam as escolas técnicas declaram que seu 

propósito é o de preparar o estudante para o mundo do trabalho e tem como missão promover 

a educação pública e tecnológica dentro de referenciais de excelência, visando o 

desenvolvimento tecnológico, econômico e social do indivíduo. Entretanto, diante dos 

consideráveis índices de evasão dos cursos de Turismo Receptivo e de Secretariado da escola 

pesquisada, a pergunta inicial da pesquisa repousa sobre as causas dessa problemática e as 

possibilidades para a permanência estudantil nestes cursos. 

No decorrer da investigação, ao buscar os autores referenciais e, especialmente pela 

opção de escutar alguns dos atores envolvidos:  estudantes (ativos, egressos e evadidos) e 

professores, compreendemos que as causas da evasão são externas e internas, porém ao 

analisar as situações únicas que os estudantes relatam, muitas vezes é difícil distinguir como 

os fatores externos (sociais e econômicos e familiares) se entrelaçam aos fatores 

intraescolares. Logo, constatamos que, antes de ser uma decisão individual ligada à uma única 

causalidade, diversos fatores externos e internos se entrelaçam e nem sempre reconhecemos 

os limites de cada um, apenas fica claro o fato de que tais fatores podem explicar a expulsão 

do estudante da escola (Freire, 1991). Assim, as consequências da evasão não ficam restritas 

ao estudante, afetam toda a família e a sociedade. 

Entre os fatores externos citados nos instrumentos desta pesquisa, destacamos as 

razões ligadas à exclusão social como as dificuldades financeiras, necessidade de priorizar o 

emprego em detrimento do estudo, a falta de incentivo das famílias, os problemas emocionais 
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e a precariedade na mobilidade urbana (transporte) que dá acesso espacial à escola. Logo, 

concluímos que, além das políticas educacionais, políticas de ordem social também são 

necessárias, pois os estudantes lidam com uma gama de precariedades ligadas à necessidade 

de inserção precoce no mundo do trabalho, serviços de saúde mental inacessível, entre outros. 

Todos esses fatores dificultam a permanência escolar. Para a definição das políticas públicas, 

os diagnósticos feitos pelas escolas sobre a evasão escolar deveriam ser considerados - 

cumprindo assim um papel preventivo em relação aos estudantes em risco de evasão, o que 

demonstraria preocupação em enxergar as reais dificuldade da adolescência e da juventude e 

buscar meios de saná-las (ou minimizá-las) garantindo-lhes o direito à educação.  

 Ainda assim é imperativo que a escola esteja disposta a conhecer os fatores que 

causam a evasão e os que viabilizam a permanência dos estudantes. À equipe da escola como 

um todo caberiam ações colaborativas e coletivas no sentido de evitar a evasão escolar, pois 

não se trata de um evento que ocorre em um único dia, os estudantes vão fornecendo dia a dia 

sinais prévios. Ações diretas na própria escola de acolhimento dos estudantes, de escuta ativa 

que leve ao protagonismo do estudante na escola e com as famílias, no sentido de buscar 

entender melhor a vida do estudante e eventuais dificuldades familiares seriam ações bem-

vindas, assim como a busca de interfaces e ações intersetoriais com as áreas da Saúde, da 

Cultura, do Desenvolvimento Urbano (caso dos transportes) - entre outras áreas. 

 Os professores que estão na linha de frente na relação com os estudantes precisariam 

ser ouvidos, mas não podem ser sobrecarregados também, para além das tarefas que já 

possuem. A acolhida dos estudantes no cotidiano da escola, o enfrentamento do entendimento 

das culturas juvenis hoje na sociedade brasileira, as perspectivas profissionais e de futuro e os 

projetos pessoais, de vida dos estudantes necessitam fazer parte da vida escolar. Seria 

importante pensar em serviços de aconselhamento estudantil (ligados ou não aos serviços 

públicos de Saúde) - em que se possa acompanhar, ouvir e conhecer a realidade dos 

adolescentes e jovens para verificação de como a escola pode atuar a fim de atuar pela 

permanência estudantil em outras bases. 

Dentre os fatores internos (pedagógicos) destacados nesta pesquisa, citamos a 

insatisfação com o curso, as práticas pedagógicas pouco estimulantes e a dificuldade de 

enxergar possibilidades de seguir carreira com o curso escolhido. Ficou claro que, olhando 

além dos fatores externos, os estudantes buscam na escola, práticas pedagógicas que superem 

a mera transmissão de conhecimentos, eles querem exercer o protagonismo, precisam de 

saberes que possam servir para a vida, para viverem em sociedade e também para o mundo do 
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trabalho, para viver as experiências dentro das relações laborais, com inserção na sociedade 

em que vivem.  

Referindo-nos às práticas pedagógicas, professores e estudantes apontam que é 

necessário haver: a) acompanhamento pedagógico; b) conteúdos e práticas pedagógicas mais 

dinâmicos, c) criar maior afetividade ou envolvimento no processo ensino-aprendizagem; d) 

haver diálogo e acompanhamento do rendimento dos alunos, e) conectar teoria e a prática 

profissional.  Tais indicações nos levam a crer que se faz necessário (e urgente) a promoção 

de alterações na cultura escolar como um todo, elevando as aspirações pessoais e encorajando 

os adolescentes e jovens ao exercício da cidadania, da vida em sociedade e da preparação para 

o mundo do trabalho, previstos legalmente. A permanência do estudante na escola em um 

curso que ele se identifique e veja perspectiva para o futuro pode favorecer esses aspectos. 

Ao longo desta pesquisa percebemos outros caminhos possíveis para combater a 

evasão em dimensões mais amplas: 1) melhoria no acesso, aumentando a oferta de vagas e  

adaptação no processo de ingresso, fazendo com que os estudantes conheçam melhor os 

cursos, conectando-os aos seus interesses, anseios e necessidades e, aliados a isso, há a 

necessidade de ações para a valorização dos profissionais em formação tal como fomentar o 

turismo regional durante o ano todo, por exemplo 2) o aumento da oferta de estágio para que 

os estudantes possam ter a oportunidade de aprender em situações problematizadoras e 

significativas em  situações reais de trabalho. 3) Muitos estudantes pesquisados apontaram 

dificuldades financeiras para permanecer estudando. A oferta de bolsas de estudos traria um 

incentivo e os motivariam a não buscar emprego durante o curso, podendo dedicar-se 

exclusivamente à escola e à aproximação com o campo profissional por meio dos estágios.  

Antes de considerar o estudante como uma peça na engrenagem no contexto 

neoliberal, ele é um cidadão, possuidor de direitos. A educação escolar (e de qualidade) é um 

desses direitos que os leve a reconhecerem-se como cidadãos críticos e reflexivos, cientes das 

desigualdades as quais estão sujeitos, perceber-se como ―em que se acham oprimidos‖ 

(FREIRE, 1987) e prepará-los para e na vida. É neste quadro que identificamos nesta pesquisa 

diferentes perfis de estudantes, pois embora grande parte, oriundos da escola pública, 

apresentam trajetórias heterogêneas: estudam o ensino médio concomitantemente ao curso 

técnico,  outros já se formaram no ensino médio, mas não tiveram oportunidade de ingressar  

no curso superior e outros  já tiveram experiência no mundo laboral e buscam formação para 

conseguir melhores colocações no mundo do trabalho. Outros ainda são jovens em busca de 

formação para o primeiro emprego.  
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É neste recorte que limitamos os olhares deste trabalho sobre a causalidade da evasão 

e recomendamos a ampliação de pesquisas em cursos técnicos, principalmente no Ceeteps. As 

pesquisas voltadas ao tema da evasão escolar nestes cursos podem prover informações úteis 

para ajudar na tomada de decisões sobre políticas públicas educacionais específicas para este 

público. Nota-se também a carência de investigações e análises de práticas bem-sucedidas que 

possam reforçar o papel do ensino técnico profissionalizante como um meio de formar 

cidadãos críticos para a vida em sociedade em primeiro lugar e para o mundo do trabalho (não 

somente para o restrito mercado de trabalho). 

Vale a pena refletirmos sobre o que significam as relações entre educação e trabalho e 

o significado do trabalho hoje na sociedade brasileira -  em especial o trabalho para o jovem 

no primeiro emprego - em uma sociedade que sofre profundas transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais: de perda de direitos, baixa oferta de emprego formal, 

crescimento acelerado do trabalho informal, violência (sobretudo para as camadas mais 

vulneráveis da população, entre elas os adolescentes e jovens moradores das periferias das 

grandes cidades), além das mudanças culturais, de valores etc... 

Seria importante, ao nosso ver, que as investigações promovidas nas escolas públicas 

visando compreender a evasão escolar buscassem as causas óbvias e as adjacentes. Sugerimos 

que os formulários de abandono, desistência e trancamento de matrícula pudessem ser 

personalizados com perguntas dissertativas e não somente de múltipla escolha e serem feitos 

na forma de entrevista por alguém da equipe de direção da escola e não por um funcionário da 

Secretaria. Sugerimos que os documentos possam ir além da obrigação burocrática e servir de 

diagnóstico para investigar: a) quais fatores são mais frequentes no abandono escolar? b) 

quais fatores merecem atenção especial para se tornar uma ação institucional? c) quais 

estudantes ativos estão mais sujeitos a esses fatores? d) existiria  algo que a escola  poderia 

fazer para ajudar o estudante em risco de evasão? d) o que a escola pode empreender (dentro e 

fora dela) para minimizar o quadro de evasão escolar? 

Entendemos que a coleta destes dados por si só não produzirá mudanças institucionais, 

sendo necessário que gestores, coordenadores e professores possam tratar esses dados e 

buscar maneiras para que suas ações possam vir a minimizar os fatores citados - em parceria 

com os estudantes - a escuta ativa de quem está  vivendo a situação é de fundamental 

importância. A parceria com pesquisadores e universidades que possam unir seus saberes 

dando um caráter investigativo e problematizador a tais diagnósticos, viabilizando mudanças 

nas práticas educativas e escolares (de gestão e pedagógicas) também se apresenta como uma 

possibilidade. 
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A partir do diálogo dos autores referenciais presentes neste trabalho com a  

manifestações dos estudantes e professores, percebemos a importância de compreender a 

evasão dentro das especificidades do ensino técnico profissionalizante, a importância de  

perceber os sinais de sua existência dentro processo ensino-aprendizagem, de discutir a 

evasão dentro do contexto local, na formação docente, nas reuniões pedagógicas,  nas 

reuniões com os estudantes, pois de acordo com o professor do Curso de Secretariado, ―a 

evasão escolar prejudica não só o aluno, mas também a rotina e o planejamento da escola‖. 

Embora saibamos que, ao construir esse saber coletivamente, não teremos todas as respostas - 

e nem todas as soluções, parece-nos imprescindível ―estabelecer uma ponte com os 

estudantes- buscando entender e apoiá-los e dar suporte para suas necessidades‖ 

(manifestado por um estudante), na busca de caminhos possíveis para evitar a saída precoce 

da escola.  

Desta maneira reafirmamos que as respostas sobre a evasão nem sempre trarão 

prontas, e acessíveis as soluções. Dependem de muitos fatores - e de muita pesquisa. Há 

muitas perguntas que não puderam ser respondidas com este trabalho, pois nos remetem a 

esferas mais ampliadas da Educação, como a definição das Políticas Públicas em Educação, a 

autonomia das escolas, a formação de professores e sobretudo fatores externos à escola em 

um país desigual e diversificado como o Brasil.  

Assim a perguntas finais são: O que podemos fazer para que a escola ganhe sentido ao 

jovem estudante? De que maneira a educação pode, apesar de todos os incômodos e 

dificuldades, mantê-los no percurso de uma vida melhor? Como a escola, e em especial, o 

professor pode levar todos os seus estudantes a ter o mesmo insight do jovem estudante que 

relata: ―aí eu vi que era algo muito importante, maior do que eu pensava, isto motivou para 

eu ficar.‖   

No processo de escrita final desse texto, no dia 13 de março de 2019 ocorreu mais uma 

situação de violência em escolas públicas em São Paulo, envolvendo estudantes de uma 

escola de ensino médio em Suzano, região metropolitana do Estado, ocasionando mortos e 

feridos, provocando uma situação de convulsão social que abalou o país 
26

   Nesse caso, como 

em outros, os jovens que motivaram o massacre eram estudantes evadidos da escola (de 

ensino médio) e que adentraram à mesma alegando a pretensão de voltar aos estudos e 

passaram a atirar aleatoriamente. Assim como outros massacres envolvendo escolas (no Brasil 

                                                           
26

 ―Os jovens mudaram, e a escola não acompanhou‖ Em entrevista à DW Brasil, a socióloga Abramovay 

defende a criação de políticas que visem melhorar a convivência escolar e ajudem a identificar tendências 

violentas em jovens a fim de evitar ações extremas como o massacre de Suzano. http://twixar.me/tr3K 
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e no mundo), os olhares se voltam para os jovens suicidas (ou não) no sentido de buscar 

entender as causas desses gestos extremos e o papel da escola na complexa sociedade atual. 

E é nesta busca incessante que reside a luta dos educadores e dos pesquisadores - para 

que se possa enxergar o potencial da educação, para que a sociedade, sobretudo os gestores de 

políticas públicas, pesquisadores, profissionais da Educação, estudantes e famílias  vejam que, 

a despeito de todas as dificuldades, a Educação nos confere  um poder maior do que 

imaginávamos - o poder de tornarmo-nos sujeitos melhores do que somos, com condições de 

contribuir para transformar o mundo. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DO CURSO 

 

Nome: 

Curso:(Técnico/Ensino Médio/ETIM) Classe: Período: 

Assinale o(s) motivo(s) da desistência 

 

Dificuldade em conciliar escola com trabalho e/ou 

outros cursos (Ensino Médio, pré-vestibular, cursos de 

línguas, etc.). 

 
Problemas relacionados à infraestrutura do prédio 

e/ou equipamentos e laboratórios. 
 

 
Dificuldade em ir às aulas - reside distante da Escola; 

falta de transporte. 
 

 

Dificuldade no relacionamento interpessoal com 

alunos e/ou professores. 
 

 
Mudança de endereço (residência ou transferência no 

trabalho). 
 

Dificuldades em acompanhar o curso/ baixo 

desempenho no curso. 

 

Problemas de ordem pessoal (doença, desemprego, 

gravidez, problemas familiares, viagem, falta de 

recursos financeiros para aquisição de materiais 

escolares e transporte, etc.). 

 
Falta de Professores para determinados componentes 

curriculares.  

 

Desmotivação em função do descompasso entre 

expectativa do aluno e realidade do curso; 

desconhecimento sobre o curso; não se identifica com o 

curso escolhido ou não tem interesse pela habilitação. 

 
Deficiência no preparo dos professores ou falta de 

aulas práticas. 

 
Transferência para outra unidade escolar (Etec ou outra 

Instituição). 
 

 

 

Baixa oferta de empregos na área.  

 

 

 

 

Ingresso em Instituição de ensino superior. 

 

 

 

 Ingresso em Serviço Militar. 

        

Data  /  /   Assinatura do aluno ou Responsável 

..................................................................................................................................................... ........................ 

Protocolo nº (Mesmo nº acima) COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DO CURSO 

Nome do aluno(a) 

Curso (Ensino Médio/ETIM/Técnico) Data         /          / 

Classe/Período (ass. Funcionário) 

 

IMPORTANTE: Consideramos sua desistência temporária. Esperamos que retome seus estudos assim que puder! 
 

 

Protocolo n.º (sequência de três dígitos) /  

Data  /  /  

Funcionário (nome por extenso e rubrica) 

 

 
 

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (nome completo da Etec 
e município, fonte arial 9, negrito) 
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ANEXO II 
 

 

LOGO ETEC 

DESENVOLVIDO PELA ASSESSORIA 

DE COMUNICAÇÃO DO CPS 

 

FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE ABANDONO 

 

Nome: 

Curso:(Técnico/Ensino Médio/ETIM) Classe: Período: 

Assinale o(s) motivo(s) da desistência 

 

Dificuldade em conciliar escola com trabalho e/ou 

outros cursos (Ensino Médio, pré-vestibular, cursos de 

línguas, etc.). 

 
Problemas relacionados à infraestrutura do prédio 

e/ou equipamentos e laboratórios. 
 

 
Dificuldade em ir às aulas - reside distante da Escola; 

falta de transporte. 
 

 

Dificuldade no relacionamento interpessoal com 

alunos e/ou professores. 
 

 
Mudança de endereço (residência ou transferência no 

trabalho). 
 

Dificuldades em acompanhar o curso/ baixo 

desempenho no curso. 

 

Problemas de ordem pessoal (doença, desemprego, 

gravidez, problemas familiares, viagem, falta de 

recursos financeiros para aquisição de materiais 

escolares e transporte, etc.). 

 
Falta de Professores para determinados componentes 

curriculares.  

 

Desmotivação em função do descompasso entre 

expectativa do aluno e realidade do curso; 

desconhecimento sobre o curso; não se identifica com o 

curso escolhido ou não tem interesse pela habilitação. 

 
Deficiência no preparo dos professores ou falta de 

aulas práticas. 

 
Transferência para outra unidade escolar (Etec ou outra 

Instituição). 
 

 

 

Baixa oferta de empregos na área.  

 

 

 

 

Ingresso em Instituição de ensino superior. 

 

 

 

 Ingresso em Serviço Militar. 

 

 

 

Etec não conseguiu contato com o(a) aluno(a). 

Ciência da Secretaria Acadêmica Ciência da Coordenação Pedagógica 

Data  /  /  Data  /  /  

  

(Carimbo e ass. da Responsável pela Área Acadêmica) (Carimbo e ass. do Coordenador) 

Ciência da Direção Ciência da Coordenação (Curso/Educacional) 

Data  /  /  Data  /  /  

 

 

 

 

(Carimbo e ass. da Direção) (Carimbo e ass. do Coordenador) 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Nome: 

Curso:(Ensino Médio/ETIM/Técnico) Classe: Período: 

Requer o trancamento de matrícula nos termos dos § 2º e 3º do Artigo 57 do Regimento Comum das Etecs do Ceeteps por motivo de: 

Assinale o(s) motivo(s) do trancamento de matrícula 

 
Dificuldade em conciliar escola com trabalho e/ou outros 

cursos (Ensino Médio, pré-vestibular, cursos de línguas, etc.). 
 

Dificuldade no relacionamento interpessoal com alunos 

e/ou professores. 

 
Dificuldade em ir às aulas - reside distante da Escola; falta de 

transporte. 
 

Dificuldades em acompanhar o curso/ baixo 

desempenho no curso. 

 
Mudança de endereço (residência ou transferência no 

trabalho). 
 

Falta de Professores para determinados componentes 

curriculares.  

 

Problemas de ordem pessoal (doença, desemprego, gravidez, 

problemas familiares, viagem, falta de recursos financeiros 

para aquisição de materiais escolares e transporte, etc.). 

 
Deficiência no preparo dos professores ou falta de 

aulas práticas. 

 
Desmotivação em função do descompasso entre expectativa do aluno e realidade do curso; desconhecimento sobre o curso; 

não se identifica com o curso escolhido ou não tem interesse pela habilitação. 

 Ingresso em Instituição de ensino superior.  Baixa oferta de empregos na área.  

 
Problemas relacionados à infraestrutura do prédio e/ou 

equipamentos e laboratórios. 
 Ingresso em Serviço Militar. 

Data  /  /    

       Assinatura do aluno ou Responsável 

PREENCHIMENTO DA ETEC 

Secretaria Acadêmica Coordenação (Pedagógica/Curso) 

(  ) 

Trata-se da primeira solicitação de trancamento para a 

série/módulo. Encaminhe-se à Coordenação. 

 

Ouvido o Conselho de Classe: 

(  ) Favorável 

(  ) 

Não se trata da primeira solicitação de trancamento 

para a série/módulo. Encaminhe-se a Direção para o 

indeferimento. 

(  ) Não favorável; justificativa:  

 

  

Data  /  /  
 

Data 
 /  /  

  

(Carimbo e ass. Responsável pela Área Acadêmica) (Carimbo e ass. do Coordenador) 

Direção Aluno 

 Ciente do: 

(  ) Deferido (  ) Indeferido 

(       ) indeferimento 

(    ) deferimento; declaro que fui informado de que deverei renovar a 

matrícula no próximo ano/semestre, na data marcada no Calendário Escolar, 

sob a pena de não ter garantida a vaga . 

  

Data  /  /   Data  /  /   

(Carimbo e ass. do Diretor) Assinatura do aluno ou Responsável 

Protocolo nº (Mesmo nº acima) REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE 

MATRÍCULA 

Nome do aluno(a) 

Curso: (Ensino Médio/ETIM/Técnico) Classe/Período 

Data da renovação da matrícula ____ / _____ / ____ 

Data ____ / ____ / _____ 

 

(ass. Funcionário) 

IMPORTANTE: A vaga no módulo/série/curso somente será garantida se o aluno renovar a matrícula no 

ano/semestre seguinte ao trancamento, na data estabelecida no Calendário Escola

Protocolo n.º (sequência de três dígitos) /  

Data  /  /  

Funcionário (nome por extenso e rubrica) 
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APÊNDICE A  

Ao Sr. Diretor da Escola Técnica Redenção    

Centro Paula Souza 

 

CARTA DE SOLICTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE 

PESQUISA SOBRE EVASÃO ESCOLAR 

 

Eu, Everton Gomes da Silva, estudante regularmente matriculado no Programa de Pós-

Graduação – nível de Mestrado em Educação (PPGE) - stricto sensu -  da Universidade 

Católica de Santos (Unisantos), na linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente, 

desenvolvo a pesquisa intitulada A evasão escolar na perspectiva docente e discente: um 

olhar para a permanência estudantil em  cursos técnicos profissionalizantes (nível médio), 

sob a orientação da Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes. Venho mui 

respeitosamente, requerer a autorização de vossa senhoria para a realização da pesquisa na 

Etec Santos Dumont através de um questionário on-line aos estudantes dos últimos 3 anos 

entre 2015 e 2017 dos cursos presenciais de Secretariado e Turismo Receptivo no período 

vespertino. Solicito ainda a autorização para à aplicação de questionário aos discentes ativos e 

a realização de grupos dialogais com discentes e docentes do curso técnico em Secretariado e 

Turismo Receptivo; no questionário e nos grupos dialogais, serão abordadas questões 

referentes ao tema de evasão escolar. 

Será preservado o anonimato dos professores e estudantes assegurando a privacidade, sendo 

que poderão se retirar desse processo a qualquer momento que julgarem oportuno. 

Esclarecemos que não haverá remuneração aos participantes.  

Desde já agradecemos pela autorização nos colocamos à disposição para esclarecimentos.  

 

Local: _________________                                             Data: ____________________  

 

Assinatura do pesquisador: _________________________________________ 

 

Dados dos pesquisadores: 

Mestrando 
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Everton Gomes da Silva 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: evertongsilva@gmail.com 

Orientadora 

Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: marineide.gomes@unisantos.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unisantos 

Telefone: 3205-5555 ramal 1254 

E-mail: comet@unisantos.br 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura de autorização do Diretor da Unidade 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) ESTUDANTES 

EGRESSOS 

 

 

Eu, Everton Gomes da Silva, estudante regularmente matriculado no Programa de Pós-

Graduação – nível de Mestrado em Educação (PPGE) - stricto sensu -  da Universidade               

Católica de Santos (Unisantos), na linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente, 

desenvolvo a pesquisa intitulada A evasão escolar na perspectiva docente e discente: um 

olhar para a permanência estudantil em  cursos técnicos profissionalizantes (nível médio), 

sob a orientação da Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes, que será desenvolvida com 

estudantes e docentes de cursos Técnico em Secretariado e Turismo Receptivo de uma escola 

técnica estadual da região da Baixada Santista SP, com o objetivo de compreender a 

problemática da evasão e as possibilidades político-pedagógicas que contribuam para 

diminuir a evasão escolar discente. Para essa investigação, optamos por uma abordagem 

qualitativa por meio de questionários online enviados por e-mail aos estudantes, privilegiando 

um trabalho coletivo com estudantes e docentes desses cursos. A participação dos sujeitos é 

voluntária e os questionários ocorrerão no segundo semestre de 2018. Será preservado o 

anonimato dos estudantes assegurando a privacidade e os questionários online ficarão 

disponíveis no repositório de pesquisas da Unisantos e caso exista o interesse da escola 

pesquisada, os resultados serão da pesquisa serão apresentados em evento pré-agendado.  

Esclarecemos que não haverá nem remuneração aos participantes e tão pouco qualquer risco 

em relação à pesquisa. Desde já agradecemos pela colaboração e participação na pesquisa e 

nos colocamos à disposição para esclarecimentos.  

 

Este documento, emitido em duas vias, será assinado pelo pesquisador e por cada participante.  

Guarujá, ____/____/____ 
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Consentimento 

Eu, _____________________________________________________________________ 

recebi informações sobre os objetivos da pesquisa e sobre minha participação. Em vista das 

condições apresentadas acima, concordo em participar da pesquisa. 

Local: _________________                                             Data: ____________________  

Assinatura do pesquisador: _________________________________________ 

Assinatura do participante: _________________________________________ 

RG do participante:__________________ 

 

Dados dos pesquisadores: 

Mestrando 

Everton Gomes da Silva 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: evertongsilva@gmail.com 

 

Orientadora 

Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: marineide.gomes@unisantos.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unisantos 

Telefone: 3205-5555 ramal 1254 

E-mail: comet@unisantos.br 

Termo de Assentimento caso o estudante seja menor 

Eu,__________________________________________, RG nº ___________________, 

responsável legal por (nome do menor)_______________________________________, 

nascido(a) em ______/______/______,  declaro ter sido informado (a) e concordo com a 

participação, do (a) meu filho (a) como participante, no Projeto de pesquisa ―A evasão escolar 

na perspectiva docente e discente: possibilidades político-pedagógicas para permanência 

estudantil em cursos técnico profissionalizantes (nível médio),‖. 

Guarujá, ____/____/____ 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do pai/responsável legal pelo menor 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) ESTUDANTES 

EVADIDOS/EGRESSOS /PAIS RESPONSÁVEIS  

 

 

Eu, Everton Gomes da Silva, estudante regularmente matriculado no Programa de Pós-

Graduação – nível de Mestrado em Educação (PPGE) - stricto sensu -  da Universidade               

Católica de Santos (Unisantos), na linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente, 

desenvolvo a pesquisa intitulada A evasão escolar na perspectiva docente e discente: um 

olhar para a permanência estudantil em  cursos técnicos profissionalizantes (nível médio), 

sob a orientação da Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes, que será desenvolvida com 

estudantes e docentes de cursos Técnico em Secretariado e Turismo Receptivo de uma escola 

técnica estadual da região da Baixada Santista SP, com o objetivo de compreender a 

problemática da evasão e as possibilidades político-pedagógicas que contribuam para 

diminuir a evasão escolar discente. Para essa investigação, optamos por uma abordagem 

qualitativa por meio de questionários online enviados por e-mail aos estudantes evadidos, 

privilegiando um trabalho coletivo com estudantes e docentes desses cursos. A participação 

dos sujeitos é voluntária e os questionários ocorrerão no segundo semestre de 2018. Será 

preservado o anonimato dos estudantes assegurando a privacidade e os questionários online 

ficarão disponíveis no repositório de pesquisas da Unisantos. 

Esclarecemos que não haverá nem remuneração aos participantes e tão pouco qualquer risco 

em relação à pesquisa. Desde já agradecemos pela colaboração e participação na pesquisa e 

nos colocamos à disposição para esclarecimentos.  

 

Este documento, emitido em duas vias, será assinado pelo pesquisador e por cada participante.  

Guarujá, ____/____/____ 
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Consentimento 

Eu, _____________________________________________________________________ 

recebi informações sobre os objetivos da pesquisa e sobre minha participação. Em vista das 

condições apresentadas acima, concordo em participar da pesquisa. 

Local: _________________                                             Data: ____________________  

Assinatura do pesquisador: _________________________________________ 

Assinatura do pai / responsável: _____________________________________ 

Rg. do responsável: ______________________________________________ 

Nome do estudante: ______________________________________________ 

Curso:__________________ Módulo:_______________________________ 

Dados dos pesquisadores: 

Mestrando 

Everton Gomes da Silva 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: evertongsilva@gmail.com 

 

Orientadora 

Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: marineide.gomes@unisantos.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unisantos 

Telefone: 3205-5555 ramal 1254 

E-mail: comet@unisantos.br 

Termo de Assentimento caso o estudante seja menor de 16 anos 

Eu,__________________________________________, RG nº ___________________, 

responsável legal por (nome do menor)_______________________________________, 

nascido(a) em ______/______/______,  declaro ter sido informado (a) e concordo com a 

participação, do (a) meu filho (a) como participante, no Projeto de pesquisa ―A evasão escolar 

na perspectiva docente e discente: possibilidades político-pedagógicas para permanência 

estudantil em cursos técnico profissionalizantes (nível médio),‖. 

Guarujá, ____/____/____ 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do pai/responsável legal pelo menor 
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APÊNDICE D 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DOCENTES 

 

 

Eu, Everton Gomes da Silva, estudante regularmente matriculado no Programa de Pós-

Graduação – nível de Mestrado em Educação (PPGE) - stricto sensu -  da Universidade 

Católica de Santos (Unisantos), na linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente, 

desenvolvo a pesquisa intitulada A evasão escolar na perspectiva docente e discente: um 

olhar para a permanência estudantil em  cursos técnicos profissionalizantes (nível médio), 

sob a orientação da Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes, que será desenvolvida com 

estudantes e docentes de cursos Técnico em Secretariado e Turismo Receptivo de uma escola 

técnica estadual da região da Baixada Santista SP, com o objetivo de compreender a 

problemática da evasão e as possibilidades político-pedagógicas que contribuam para 

diminuir a evasão escolar discente. Para essa investigação, optamos por uma abordagem 

qualitativa por meio de grupos dialogais, privilegiando um trabalho coletivo com estudantes e 

docentes desses cursos. A participação dos sujeitos é voluntária e as reuniões ocorrerão no 

segundo semestre de 2018, com datas previamente informados aos sujeitos. Será preservado o 

anonimato dos professores e estudantes assegurando a privacidade, sendo que poderão se 

retirar desse processo a qualquer momento que julgarem oportuno e os questionários online, 

relatórios das entrevistas coletivas com gravações em áudio e vídeo ficarão disponíveis no 

repositório de pesquisas da Unisantos. Esclarecemos que não haverá remuneração aos 

participantes e tão pouco qualquer risco em relação à pesquisa. Desde já agradecemos pela 

colaboração e participação na pesquisa e nos colocamos à disposição para esclarecimentos.  

 

Este documento, emitido em duas vias, será assinado pelo pesquisador e por cada participante.  

Guarujá, ____/____/____ 
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Consentimento 

Eu, _____________________________________________________________________ 

 

 

Recebi informações sobre os objetivos da pesquisa e sobre minha participação. Em vista das 

condições apresentadas acima, concordo em participar da pesquisa. 

 

Local: _________________                                             Data: ____________________  

 

Assinatura do pesquisador: _________________________________________ 

 

Assinatura do participante: _________________________________________ 

R.G do participante:_________________ 

 

Dados dos pesquisadores: 

Mestrando 

Everton Gomes da Silva 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: evertongsilva@gmail.com 

 

Orientadora 

Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: marineide.gomes@unisantos.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unisantos 

Telefone: 3205-5555 ramal 1254 

E-mail: comet@unisantos.br 
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APÊNDICE E 

Ao sr. Almério Melquíades de Araújo 

Coordenador do Ensino Médio e Técnico 

Unidade do Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza   

 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE DADOS REFERENTE A EVASÃO DE 

ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Eu, Everton Gomes da Silva, estudante regularmente matriculado no Programa de Pós-

Graduação – nível de Mestrado em Educação (PPGE) - stricto sensu -  da Universidade 

Católica de Santos (Unisantos), na linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente, 

desenvolvo a pesquisa intitulada A evasão escolar na perspectiva docente e discente: um 

olhar para a permanência estudantil em  cursos técnicos profissionalizantes (nível médio), 

sob a orientação da Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes, venho mui 

respeitosamente, requerer as informações de Vossa Senhoria referente aos índices de evasão 

dos últimos dos últimos 3 anos entre 2015 e 2017 dos cursos presenciais do Ensino Médio 

regular, Secretariado e Turismo Receptivo período vespertino das Etecs do estado de São 

Paulo. 

 Os dados pesquisados são referentes ao total de estudantes que não concluíram o curso 

(incluindo desistentes, retidos e transferidos durante os respectivos módulos) 

Desde já agradecemos pela atenção nos colocamos à disposição para esclarecimentos.  

 

Santos SP  20 de agosto de 2018 

Assinatura do pesquisador: _________________________________________ 

Assinatura da Orientadora: _________________________________________ 

Dados dos pesquisadores: 

 

 

 

 

Mestrando 

Everton Gomes da Silva                   Endereço: Av. Tancredo Neves 111 Guarujá SP  

Matrícula CEETEPS: 23402 

E-mails: evertongsilva@gmail.com  institucional: everton.silva249@etec.sp.gov.br 

 

Orientadora 

Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

mailto:evertongsilva@gmail.com
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E-mail: marineide.gomes@unisantos.br 

 

APÊNDICE F 

Questionário aos estudantes desistentes no curso Técnico em Turismo Receptivo / 

Secretariado 

 

Prezado (a) estudante, 

 

Sou pesquisador do Programa de Pós- graduação em Educação da Universidade Católica de 

Santos (UNISANTOS) no curso de Mestrado em Educação e dirijo-me a você que não 

concluiu o curso de Técnico em Turismo Receptivo / Secretariado, para solicitar sua 

colaboração na pesquisa sobre evasão escolar que visa compreender o tema e as 

possibilidades para minimizar o problema e favorecer a permanência do estudante.  

 

Sua participação na pesquisa consistirá em responder este breve questionário que levará cerca 

de 15 minutos. Ressaltamos que sua participação é voluntária e que as informações obtidas 

serão de uso exclusivo do pesquisador e sua identidade será mantida em sigilo.  

Agradeço sua atenção e coloco-me a disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas ou 

observações. 

 

Peço gentilmente que possa responder este questionário no prazo de 15 dias 

 

Desde já agradeço a colaboração 

(Mestrando Everton Gomes da Silva) 

I - Dados pessoais 

1. Idade: 

(  ) De 15 a 18 anos  

(  ) De 19 a 24 anos  

(  ) De 25 a 30 anos  

(  ) De 31 a 40 anos  

(  ) 41 ou mais  

 

2. Qual sua situação profissional hoje? 

(  ) Empregado 

(  ) Desempregado 

(  ) Atividade remunerada informal 

(  ) Estudante 

 

II - As perguntas de 3 a 7 referem-se a múltipla escolha e assinale somente uma das 

alternativas e justifique caso seja necessário.  

 

3. Porque você escolheu o curso de Turismo Receptivo/Secretariado? 
(  ) Pelas oportunidades no mundo do trabalho 

(  ) Por influência dos familiares e amigos  

(  ) Por identificar me com a área de Turismo/Secretariado  

(  ) Outro motivo. Qual? 
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4. 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  

(  ) Sim. Conversei com outros colegas do curso  

(  ) Sim. Conversei com o coordenador e/ ou professores do curso 

 

5. Qual fator contribuiu para sua desistência no curso? 

(  ) Insatisfação com o curso escolhido  

(  ) Não houve incentivo de familiares e amigos  

(  ) Dificuldades financeiras  

(  ) Atividade remunerada  durante o curso  

(  ) Problemas de saúde 

(  ) Dificuldade de aprendizagem 

(  ) Não houve apoio e incentivo dos professores do curso 

(  ) Não percebi possibilidades de conseguir emprego e seguir carreira profissional 

(  ) Razões pessoais 

(  ) Outro motivo. Qual?   

  

 

 

6. Mesmo com a desistência, o curso influenciou de alguma maneira  sua vida 

profissional ou pessoal? 
 

(  ) Sim 

(  ) Não 
 

Justifique:  

  

 

 

7. Na sua opinião quem seria o responsável pela evasão dos estudantes na Etec? 

 

(  ) Professores 

(  ) Líderes governamentais 

(  ) Coordenadores e direção da escola 

(  ) Colegas de classe 

(  ) Familiares  

(  ) Outros  Quais ? 

 

 

III - As perguntas de 8 a 10 são abertas e visam saber sua opinião pessoal sobre os temas. 

 

8. Na sua opinião qual foi o maior desafio que você encontrou no curso? 
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9. Qual a sua sugestão para a não existência ou minimização da evasão escolar em cursos 

técnicos profissionalizantes? 

 

 

 

10. Você voltaria a estudar na Etec? 
(  ) Sim 

() Não 

 

Por que? 
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APÊNDICE G 

 

 

 

 

 

Questionário aos estudantes egressos formandos no curso Técnico em Turismo 

Receptivo / Secretariado 

 

Prezado (a) estudante, 

Sou pesquisador do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Católica de 

Santos (UNISANTOS) no curso de Mestrado em Educação e dirijo-me a você que concluiu o 

curso de Técnico em Turismo Receptivo / Secretariado, para solicitar sua colaboração na 

pesquisa sobre evasão escolar que visa compreender o tema e as possibilidades para 

minimizar o problema e favorecer a permanência do estudante.  

 

Sua participação na pesquisa consistirá em responder este breve questionário que levará cerca 

de 15 minutos. Ressaltamos que sua participação é voluntária e que as informações obtidas 

serão de uso exclusivo do pesquisador e sua identidade será mantida em sigilo.  

Agradeço sua atenção e coloco-me a disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas ou 

observações. 

 

Peço gentilmente que possa responder este questionário no prazo de 15 dias sem esquecer 

de finalizar no botão SUBMIT no final da pesquisa.  

 

Desde já agradeço a colaboração 

(Mestrando Everton Gomes da Silva) 

 

I - Dados pessoais 

1. Idade: 

(  ) De 15 a 18 anos (  ) 

(  ) De 19 a 24 anos (  ) 

(  ) De 25 a 30 anos (  ) 

(  ) De 31 a 40 anos (  ) 

(  ) 41 ou mais (  ) 

 

2. Qual sua situação profissional hoje? 

(  ) Empregado 

(  ) Desempregado 

(  ) Atividade remunerada informal 

(  ) Estudante 

 

II - As perguntas de 3 a 6 referem-se a múltipla escolha e assinale somente uma das 

alternativas e justifique caso seja necessário.  

 

 

3. Porque você escolheu o curso de Turismo Receptivo/Secretariado? 

(  ) Pelas oportunidades no mundo do trabalho 

(  ) Por influência dos familiares e amigos  
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(  ) Por identificar me com a área de Turismo /Secretariado  

(  ) Outro motivo. Qual?      

 

 

4. Qual fator contribuiu para sua permanência no curso? 

(  ) Incentivo dos familiares e amigos 

(  ) Apoio e incentivo dos professores do curso 

(  )  Possibilidades de conseguir um emprego e seguir carreira 

(  ) Razões pessoais   

(  ) Outro Motivo. Qual? 

 

 

 

 

5. Durante o curso houve algum desafio que fez você pensar em desistir: 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

Caso afirmativo, que fator foi determinante para você continuar e não desistir 

 

 

 

6. Alguns de seus colegas durante o curso desistiram de estudar. Na sua opinião qual foi 

a principal causa de abandono escolar desses estudantes? 

(  ) Insatisfação com o curso escolhido  

(  ) Não houve incentivo de familiares e amigos  

(  ) Dificuldades financeiras  

(  ) Atividade remunerada  durante o curso  

(  ) Problemas de saúde 

(  ) Dificuldade de aprendizagem 

(  ) Não houve apoio e incentivo dos professores do curso 

(  ) Não perceberam possibilidades de conseguir emprego e seguir carreira profissional 

(  ) Razões pessoais 

(  ) Outro motivo. Qual?   

  

 

 

III - As perguntas de 7 a 10 são abertas e visam saber sua opinião pessoal sobre os temas. 

7. De acordo com sua resposta na questão 2, de que modo o curso que você concluiu foi 

importante para determinar sua situação profissional atual? 

 

  

 

 

 

 

8. Na sua opinião o que a escola poderia ter feito a fim de evitar ou minimizar a 

desistência de estudantes durante o curso? 
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9. Qual a sua sugestão para a não existência ou minimização da evasão escolar em cursos 

técnicos profissionalizantes? 

 

 

 

10. Você voltaria a estudar na Etec? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Por que? 
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APÊNDICE H 

 

 

 

 

Pesquisa: A evasão escolar na perspectiva docente e discente: possibilidades político-

pedagógicas para os cursos técnicos de nível médio.   (Maio/2018) 

 

Pesquisador: Everton Gomes da Silva (Programa de Pós-Graduação em Educação) 

Orientadora: Profa. Dra. Marineide de O. Gomes 

  

Sou estudante do curso de Mestrado na Unisantos e desenvolvo a pesquisa acima que tem o 

objetivo de analisar as causas da evasão escolar de estudantes dos cursos técnicos da Etec. As 

informações serão mantidas em sigilo e peço a gentileza de responderem as perguntas abaixo 

de forma objetiva e sincera. Desde já agradeço. 

 

Curso: ____________________________________Série/semestre:______________ 

 

1) Na sua opinião, o que leva o estudante a abandonar a escola? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2) Para você, o que poderia ser feito para diminuir ou prevenir a evasão escolar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

3) Procure identificar, no seu ponto de vista, quem seria o responsável pela evasão 

de estudantes na Etec? Escreva nas linhas abaixo um bilhete endereçado a esse 

(a) responsável. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
Pesquisa: A evasão escolar na perspectiva docente: possibilidades político-pedagógicas para os cursos 

técnicos de nível médio.  

Autor: Everton Gomes da Silva  

 

 Para você o que é Evasão Escolar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________ 

 O que seria para você a Evasão Escolar no curso técnico no qual você 

trabalha? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Você já teve casos de Evasão Escolar no curso? Como a situação foi 

tratada pela escola? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 Em sua opinião, quais razões explicam a Evasão Escolar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Nos âmbitos do trabalho na escola, o que você considera que poderia ser 

feito para minimizar ou prevenir os índices de Evasão Escolar. 

 Pela escola:_________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 Pelos docentes:______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 Pelas famílias:_______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 Pelo estudante:_______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 Pela gestão política responsável pela escola (governo estadual) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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APENDICE I 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) ENTREVISTA 

COLETIVA 

 

 

Eu, Everton Gomes da Silva, estudante regularmente matriculado no Programa de Pós-

Graduação – nível de Mestrado em Educação (PPGE) - stricto sensu -  da Universidade 

Católica de Santos (Unisantos), na linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente, 

desenvolvo a pesquisa intitulada A evasão escolar na perspectiva docente e discente: um 

olhar para a permanência estudantil em  cursos técnicos profissionalizantes (nível médio), 

sob a orientação da Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes, que será desenvolvida com 

estudantes e docentes de cursos Técnico em Secretariado e Turismo Receptivo de uma escola 

técnica estadual da região da Baixada Santista SP, com o objetivo de compreender a 

problemática da evasão e as possibilidades político-pedagógicas que contribuam para 

diminuir a evasão escolar discente. Para essa investigação, optamos por uma abordagem 

qualitativa por meio de rodas de conversa, privilegiando um trabalho coletivo com os 

estudantes desses cursos. A participação dos sujeitos é voluntária e as entrevistas coletivas 

ocorrerão no segundo semestre de 2018, com datas previamente informados aos sujeitos. Será 

preservado o anonimato dos estudantes assegurando a privacidade. Esclarecemos que não 

haverá remuneração aos participantes. Desde já agradecemos pela colaboração e participação 

na pesquisa e nos colocamos à disposição para esclarecimentos.  

 

 

Este documento, emitido em duas vias, será assinado pelo pesquisador e pelo grupo da roda 

de pesquisa.  Guarujá, ____/____/____ 
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Consentimento 

 

Declaro que recebi as informações sobre os objetivos da pesquisa e sobre minha participação. 

Em vista das condições apresentadas acima, concordo em participar da roda de conversa. 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 
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Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________ 

 

Local:_________________                                             Data:____________________  

Dados dos pesquisadores: 

Mestrando: Everton Gomes da Silva 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: evertongsilva@gmail.com 

Orientadora 

Professora Dra. Marineide de Oliveira Gomes 

Endereço: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Vila Mathias, Santos 

E-mail: marineide.gomes@unisantos.br 
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APÊNDICE J 

 

Entrevista Coletiva com estudantes do Curso de Secretariado 

Transcrição Literal Redução de Sentido Palavras-chave 

E: Ok pessoal, já estamos gravando. Como eu me 

apresentei para vocês anteriormente - meu nome é 

Everton e sou pesquisador da Universidade 

Católica de Santos. Estou realizando uma pesquisa 

sobre evasão escolar nos cursos técnicos 

profissionalizantes - no curso de Educação na 

Universidade, não sei se todos conhecem a 

Unisantos. Então quero agradecer a todos vocês 

que estão aqui hoje, espero que estejam à vontade 

(antes da gravação explicamos um pouquinho o que 

era a entrevista coletiva). Vamos conversar e 

iniciarei com algumas perguntas, OK? Eu queria 

que vocês pudessem se apresentar, com qual o seu 

nome e com o que se identificam um objeto ou 

animal.  

O pesquisador se apresenta e diz 

o propósito da ocasião. Pede aos 

participantes que se apresentem 

e digam com qual animal ou 

objeto se identificam e pede para 

explicarem porque se 

identificam 

Apresentação 

G: Meu nome é G... e o animal que eu mais me 

identifico é o tigre branco, porque ele é forte. 

Estudante se apresenta e se 

compara a um tigre. 
Força 

V:  Meu nome é V. e o objeto que eu me identifico 

é uma britadeira, porque eu tenho uma facilidade 

de ser bem imperativo, então levando para o lado 

positivo é uma pessoa que vai quebrando barreiras 

até chegar ao objetivo.  

Estudante se apresenta 

comparando-se a uma britadeira 

pelo fato de quebrar as barreiras 

para chegar ao objetivo 

Pelejador 

R: Meu nome é R. e me identifico com um urso e 

não sei explicar porquê.  

Estudante se apresenta e se 

compara a um urso. 
Urso 

B: Meu nome é B. e o objeto que me identifico é 

um livro, porque estou sempre aprendendo mais 

com ele. (Pesquisador Everton: Livro, obrigado 

B.....) 

Estudante se apresenta e se 

compara a um livro, pelo fato de 

estar sempre pronta a aprender. 

Sede de saber 

E: Meu nome é E. e me identifico com um Cacto. 

(Pesquisador Everton: Legal, Obrigado E....) 

Estudante se apresenta e se 

compara a um cacto 
Cacto 

G: Meu nome é G. e me identifico com o bambolê 

porque sou bem ser livre (Grupo deu risadas) 

Estudante se identifica com um 

bambolê pela ideia de liberdade 

que ele traz 

Liberdade 

K: Meu nome é K. e não tenho nada assim que eu 

me identifique, eu não tenho uma opinião concreta. 

Estudante se apresenta, mas não 

se identifica com ninguém ou 

algo e não tem opinião concreta 

Sem opinião, 

identificação 

 

R:  Meu nome é R. e me identifico com um 

escorpião, pois ele vive num ambiente arenoso. 

(Pesquisador Everton: Obrigado R....) 

Estudante se apresenta e se 

identifica com escorpião por 

viver em ambiente arenoso 

Ambiente arenoso 

V:  Meu nome é V. e eu não me identifico com 

ninguém 

Estudante se apresenta, mas não 

se identifica com ninguém ou 

algo  

Sem opinião 

T: Meu nome é T. me identifico com um lobo 
Estudante se apresenta e se 

identifica com um lobo 
Lobo 

J: Meu nome é J. e identifico com a águia, por que 

ela observa bastante antes de atacar (Grupo em 

risos) 

Estudante se apresenta e se 

identifica como uma águia 

porque observa antes do ataque 

Observadora 

B: Meu nome é B. e eu acho que me identifico com 

uma âncora. (risos) Pesquisador: Por que uma 

ancora B....? 

Estudante se apresenta e se 

identifica com 

uma âncora 

Âncora 

 

Porque a ancora é muito forte e no meio da 

tempestade ela segura. Eu acho que é isso que 

apesar de tudo eu consigo segurar bastante como a 

âncora.  

Justifica se identificar como 

uma âncora pela segurança que 

ela provê em meio a tempestade 

Segurança 

Tempestade 
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M: Meu nome é M. e me identifico com o coelho, 

porque quem olha de fora acha que sou tranquila, 

mas por dentro eu e quem me conhece bem sabe 

que estresso facilmente e tenho medo de tudo. 

Estudante se apresenta e se 

identifica com um coelho que 

não é tão tranquilo quanto 

aparenta 

Coelho 

Aparências 

E: Vocês perceberam o quanto somos diferentes, 

ninguém repetiu. Se eu fosse aqui enumerar um 

significado, cada um tem um objetivo, interessante, 

a gente se identifica com alguma coisa, tem um 

símbolo muito forte 

Pesquisador chama a atenção 

para a diversidade do grupo  
Diversidade 

E: Então eu queria fazer algumas perguntas, se 

alguém quiser começar ou debater, a primeira 

pergunta, na opinião de vocês o que leva um 

estudante a abandonar o curso técnico na Etec? O 

que vocês acham que leva um estudante a 

abandonar o curso na Etec? 

Pesquisador levanta a pergunta 

sobre o que leva um estudante a 

abandonar o curso técnico na 

Etec? 

Evasão 

E: Específico do caso de Secretariado ou Turismo?  
Estudante está em dúvida de 

qual curso se refere 

Dúvida 

Especifico  

E: Hoje nós estamos falando de Secretariado 
Pesquisador esclarece que é em 

relação ao curso de secretariado 
Secretariado 

G: Algo que aconteceu comigo, a pessoa chegar e 

falar eu não estou conseguindo vindo para Etec, 

está muito difícil, então que o estava acontecendo 

comigo era isto, eu não estava conseguindo estudar, 

mas com ajuda dos meus colegas eu consegui estar 

progredindo e conseguindo estudar e ficar, 

Estudante relata que pensou em 

abandonar o curso, mas com a 

ajuda dos colegas conseguiu 

permanecer 

Evasão 

Permanência estudantil 

Socialização 

G: Eu acho que os problemas não são o 

aprendizado, a matéria, não discordando de você. 

Quando nós não nos identificamos com alguma 

coisa, os empecilhos surgem de nada. Por exemplo, 

eu coloquei na minha mente que o curso de 

Secretariado era uma coisa e quando vi era outra, e 

eu não me identifiquei como uma secretária... não 

vai rolar, não vai fluir. Quando a gente vai fazer 

uma coisa sem a nossa vontade não vai fluir. Eu 

vejo que o maior problema está nas nossas escolhas 

mesmo.  

Estudante aborda que o 

problema não está no curso em 

si, mas quando não há 

identificação do estudante com o 

curso, aí vem a desmotivação e 

o desinteresse. O estudante 

afirma que o problema reside 

nele mesmo 

 

 

Culpabilização pela 

evasão 

Escola 

E: Eu fico observando isto lá em casa, as minhas 

filhas estão gostando de aprender inglês porque 

adoram as músicas.  Então, gostando das músicas, 

as músicas estão fazendo elas gostarem do idioma, 

então isso talvez tenha a ver com o que você está 

falando. Quando você se identifica com alguma 

coisa, a motivação muda. Alguém quer falar, pode 

falar:  

Pesquisador salienta que a 

identificação pessoal com o 

objeto de estudo é importante. 

Objeto de estudo 

Motivação 

G: O que eu ia falar não era em relação ao 

Secretariado, mas no geral, por que eu quase saí do 

curso por uma oportunidade de trabalho, eu queria 

um estágio e tal, mas eu não consegui, mas eu 

queria pegar meu diploma, pois eu me identifiquei 

com o curso e quero trabalhar na área depois. Eu 

conheço uma amiga que saiu por causa que 

arrumou um emprego e ela não estava estudando 

muito e teve que sair.  

Estudante aborda o assunto em 

relação a falta de oportunidade 

de estágio que ocasiona um 

aumento da evasão pois a 

oportunidade de trabalho às 

vezes é incompatível com a 

escola.  

Educação x emprego 

Estágio 

Direito à Educação 

F: Eu ia falar justamente isso. A maioria das 

pessoas que começam o curso na Etec, começa já 

com aquele intuito, vou fazer e já conseguir um 

estágio, e o estágio acaba sendo um bônus que 

acaba ganhando no meio do caminho, e não vai se 

inscrever e ganhar o estágio e não é todo mundo 

que acaba conseguindo, e aí a pessoa acaba no 

Estudante aborda que a 

inexistência ou insuficiência de 

vagas de emprego provoca 

desencanto com o curso, pois os 

estudantes não veem perspectiva 

de se aprimorar seus saberes na 

prática. O estudante argumenta 

Direito ao estágio 

Direito à educação 

Emprego x Educação 
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meio do caminho se desiludindo, e ai perde a 

esperança, e aí acaba conseguindo uma coisa que 

acaba trabalhando o dia inteiro onde começa a 

desistir do curso.  

também que a necessidade de 

trabalhar causa a evasão 

 

E: O próprio programa Aprendiz acaba sendo um 

desafio, conciliar tudo isto e tem poucas vagas e 

poucos acabam fazendo. Tem duas pessoas 

querendo falar, pode falar 

O pesquisador salienta que o 

programa de emprego Aprendiz 

Paulista oferece vagas em 

número insuficiente 

Direito ao estágio 

Aprendiz Paulista 

G: Bem, pode ser pessoal, mas de outras pessoas 

também. Quando eu falei que tinha passado no 

curso técnico na Etec, todo mundo ficou feliz, mas 

quando disse que era o curso de Secretariado, eles 

disseram: ―Nossa, você não precisa disso, 

secretaria pode conseguir um emprego. É só ir lá e 

pedir, é só dar o currículo e com o normal (ensino 

médio) você consegue.‖ Então eles me fizeram 

acreditar que Secretariado não era tudo isso, não é 

importante, não vai gerar dinheiro, isso me 

desmotivava muito, mas agora nem tanto.  

Estudante relata que o curso de 

Secretariado é percebido pela 

família como de pouco valor, 

uma vez que a função de 

secretárias pode ser exercida por 

pessoas leigas. Por esta razão a 

profissão em si não provê uma 

grande oportunidade de ganho 

financeiro 

Escola X emprego 

Ensino técnico 

profissionalizante 

Mundo do trabalho 

F: Eu acho que algo que pode influenciar a ter esse 

problema, é que muitas das vezes o aluno fica 

sobrecarregado, com as matérias que com o tempo, 

o grau de dificuldade fica maior. E, por causa disso, 

os problemas de casa que o aluno pode ter: briga 

com a mãe, com o pai, problema pessoal que 

podem ocasionar isto. Muitas pessoas também são 

depressivas e com estes fatores podem influenciar 

ainda mais, e ocasionar este problema que é a 

depressão, a doença do século.  

Estudante aborda o assunto da 

causa da evasão referente a 

problemas familiares e 

emocionais 

Relação escola x família  

Depressão 

Problemas familiares 

Depressão 

E: Vocês citaram vários fatores, as vezes a gente 

pensa em um fator, e são vários fatores, obrigado. 

A segunda pergunta, vocês já se sentiram com 

vontade de abandonar ou trancar a matrícula do 

curso?  

Pesquisador aborda a pergunta 

se os estudantes já se sentiram 

com vontade de evadir? 

Evasão 

Estudantes: Sim  Todos foram unânimes Unânimes 

E: Todos já sentiram vontade, e então faço a 

terceira pergunta que faz um gancho com a 

segunda: Por que vocês não tomaram essa decisão? 

Quem ajudou-os nessa decisão? 

Pesquisador faz outra pergunta 

diante desta afirmação dos 

estudantes O que evitou a 

evasão? 

Evasão 

B: A coordenadora  

A estudante citou a 

coordenadora atual do curso que 

o ajudou a permanecer na escola 

Coordenador do curso 

Permanência Estudantil 

G:  Quem me incentivou a não trancar o curso, 

principalmente, foram meus pais. Eles falaram: 

Olha onde você está e incentivaram a não trancar 

porque agora que faltava pouco tempo não valia a 

pena. Eu tinha nadado tanto para, agora no meio do 

caminho, eu voltar. Foi isto, foi incentivo dos meus 

pais, do diretor acadêmico, da coordenadora. Os 

próprios professores também dão assistência e 

procuram saber o que está acontecendo. 

Estudante relata o apoio da 

família, dos professores e 

gestores como fundamental para 

permanência estudantil   

Relação estudante X 

Família X professor 

Alguns estudantes juntos: Nem todos né, tem 

alguns que nem ajudaram  

Estudantes relatam que muitos 

profissionais da escola se 

omitem 

Omissão 

S: Comigo isso não aconteceu, mas, ela (a 

coordenadora) veio na sala e procurou saber o que 

aconteceu e porque a gente estava tão desmotivada. 

Foi quando a gente acabou desabafando e falando o 

que estava acontecendo. Então eu acho que se 

tivesse mais este bate papo com os professores, 

Outro estudante relata que a 

coordenadora do curso teve um 

papel fundamental para evitar a 

evasão, pois conversou com o 

grupo ao perceber sinais de 

desmotivação na turma. O 

Coordenador do curso 

Juventude 

Relação professor X 

Estudante 
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para eles sentirem um pouco mais a sala e serem 

mais compreensivos, isso ajudaria. Os alunos têm 

que entender mais os professores e os professores 

deveriam entender mais os alunos, isso equilibraria 

um pouco.  

estudante ainda relata que faz 

falta esse tipo de diálogo entre 

professores e alunos também 

E:  O que mais, alguém queria falar mais 

O pesquisador instiga o grupo de 

estudantes a falarem mais um 

pouco sobre o assunto 

 

R: Eu acho que é assim: eu não saí da Etec quando 

pensei em sair, por causa... para eu ter mais uma 

profissão por que hoje em dia o mercado de 

trabalho está muito difícil e acabar não tendo uma 

profissão que nem secretária, eu acho que acaba 

menosprezando a gente. Claro... tem o curso de 

inglês, mas sempre tem aquela coisa: ―Nossa fez na 

Etec... nossa!‖ Entendeu? Sempre tem aquela 

visão.  

Estudante relata que a 

perspectiva do mundo do 

trabalho tendo como requisito a 

formação profissional técnica foi 

um fator o fez permanecer na 

escola  

 

Formação Técnica-

profissional 

Trabalho X Escola 

E:  Apesar de não ter apoio de meus pais, o que me 

motivou a ficar na Etec é que eu me identifiquei 

com o curso. Eu tinha uma visão totalmente 

diferente do que era o curso, aí eu vi que era algo 

muito importante, maior do que eu pensava, isto 

motivou para eu ficar.  

Estudante salienta que mesmo 

sem apoio dos pais, a 

identificação com o curso e a 

sua relevância social o fizeram 

permanecer na escola 

Falta de apoio dos pais 

Escola 

Juventude 

Relevância Social 

E: Mais alguém que quer falar? 

O pesquisador instiga o grupo de 

estudantes a falarem mais um 

pouco sobre o assunto 

 

J: É basicamente o que a colega falou. Eu tive um 

apoio muito bom da minha mãe e do meu pai 

também da professora A Em um problema em que 

eu iria me mudar para Indaiatuba e eu teria que me 

mudar, tipo, no mês passado, e estaria fazendo o 

curso, mas aí teve uma outra questão. Antes de eu 

falar com a professora A. e com meus pais, eu tive 

uma reflexão: ―por que eu vou desistir do curso 

agora? Eu fiz o primeiro e o segundo módulo, e no 

final do terceiro módulo e não vou receber meu 

certificado?‖ Não é questão de status assim, se eu 

desistir do curso de Secretariado, eu posso desistir 

de muitas coisas e acabar perdendo as 

oportunidades, então acabei fazendo esta reflexão e 

continuei.  

Estudante confirma a fala da 

colega estudante e enfatiza a 

ação da família e professores 

que o auxiliaram na 

permanência estudantil. 

Também enfatiza que a 

conclusão do curso com a 

certificação auxilia no senso de 

auto realização 

Relação estudante X 

professor Família  

Evasão 

Auto Realização 

E: Legal, obrigado. Que riqueza estamos tendo 

hoje, vocês falando sobre vários assuntos. Você 

também quer falar? 

O pesquisador agradece e 

reconhece a riqueza dos relatos e 

percebe que um estudante que 

dizer algo 

 

K: Eu apesar de não demonstrar, muitas vezes quis 

desistir do curso. Mas apesar de ter o apoio da 

minha mãe e do meu pai e dos meus amigos, o que 

mais me motivava era o sonho de realizar o curso. 

Até mudei de faculdade, agora quero cursar Letras 

com habilitação bilingue porque eu quero muito 

estudar e morar na Coréia do Sul que é meu sonho 

muito forte. Foi por isto que eu não quis desistir do 

curso. 

Estudante relata que a 

representação que se tem do que 

se pode conseguir ao final do 

curso, auxilia na permanência 

estudantil 

Escola 

Representação 

Status do curso 
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E.: Continua com o sonho hein, sonho é algo que a 

gente tem de trabalhar com ele. Obrigado. A 

próxima pergunta, se alguém quer acrescentar o 

perguntar algo mais fique à vontade. O que poderia 

ter sido feito na escola para evitar a evasão dos 

estudantes nos cursos da Etec? O que vocês acham 

que nestes semestres que vocês tiveram aqui, o que 

poderia ser feito para evitar a evasão? Alguns 

evadiram, vocês falaram agora que sentiram 

vontade de evadir e, que bom que não evadiram! O 

que podia ser feito pela escola? 

Pesquisador valida os relatos 

dos estudantes e pergunta: A fim 

de evitar a evasão, qual o papel 

da escola? 

Evasão estudantil 

M: Mais oportunidade de estágio, acho que seria 

uma boa. 

Estudante salienta que as 

oportunidades de Estágio 

podiam ser melhor trabalhadas 

pela escola 

Estágio 

 

3 Estudantes falando juntos: Merenda melhor. 

Muitos estudantes abordam o 

assunto da dependência da 

Alimentação Escolar  

Alimentação Escolar 

E:  Aqui na Etec temos a merenda seca e merenda 

molhada, a merenda seca que é o alimento básico. 

A merenda molhada seria a comida mais reforçada 

preparada na cozinha. O estágio, realmente pelos 

índices que eu tenho, é raríssimo um estudante que 

faz estágio desistir. É raro mesmo, um caso ou 

outro. O que mais a escola poderia ter feito? 

Pesquisador explica sobre o 

alimento servido na escola 
 

S: Eu acho que motivação também, sei lá... Fez 

isto, ganhou um prêmio... uma motivação vinda dos 

professores, dizendo ―parabéns você fez bem‖. As 

palavras acabam motivando a pessoa.  

Estudantes relatam que os 

professores deveriam usar meios 

de validar o bom trabalho dos 

estudantes, motivando-os 

Recursos didáticos-

pedagógicos 

Motivação na 

aprendizagem 

F.: Às vezes a gente espera algo e não tem o 

feedback: ―Você não fez mais do que sua 

obrigação... Toma mais para você fazer.‖ (Vários 

estudantes concordando com a afirmação) 

Estudantes sentem falta de 

feedbacks positivos 
Avaliação escolar 

V: Eu acho que também que no fim de cada 

semestre, deveria ter uma conversa, igual que a 

professora A. fez no terceiro módulo. Eu acho que 

deveria ter este feedback, ver o que a sala estava 

precisando, conversar... Talvez isto a escola, 

através da dificuldade dos alunos, se trabalhasse 

mais em cima, talvez não iria ter tantos alunos 

desistindo 

Estudantes sentem falta de 

oportunidades de discutir entre 

pares e professores o processo 

ensino aprendizagem 

Avaliação escolar 

Escola 

Evasão 

 

G:Tem muitos alunos que fazem o ensino médio 

pela manhã, ou trabalham pela manhã e para 

conciliar com a Etec que já tem mais coisas ainda 

para fazer, as vezes não consegue dar conta de 

tudo.  

Alguns estudantes têm 

dificuldades de conciliar o 

Ensino Médio (manhã) e as 

demandas do curso Técnico 

(tarde) 

Ensono médio  

Ensino técnico 

profissionalizante 

K: Às vezes depende de ônibus (alguns estudantes 

se manifestam concordando) Eu saía por exemplo 

12h20 e para esperar o ônibus e torcia para chegar 

13h30, 13h40 no máximo. (Início das aulas no 

período vespertino) 

Alguns estudantes têm 

dificuldades com o transporte 

coletivo para se deslocar de uma 

escola para a outra. 

Escola 

Vulnerabilidade social 

Fatores de risco 

G: O que eu acho também legal também fazer era 

fazer palestras motivacionais para os alunos, para 

incentivá-los a ficarem no curso e   trabalhar os 

pontos fracos e fortes deles.  

O estudante chama a atenção 

para maior necessidade de 

atividades motivacionais e que 

trabalhem as dimensões 

intrapessoais 

Práticas pedagógicas 

V: A palestra agora que tivemos do Coach, eu 

achei que foi muito legal, interessante... foi muito 

legal para a gente, deveria ter no primeiro módulo, 

para termos bases motivacionais, e cada módulo a 

Estudante relata experiência de 

aprendizagem positiva e 

motivadora 

Práticas pedagógicas 



 

 

 

248 

 

gente ia estar mais renovado  

Vários estudantes falando: Deveria ter mais este 

tipo de diálogo entre o primeiro e o terceiro 

módulo. Compartilhar experiências para quem está 

chegando e quem está saindo. Quem está entrando 

tem uma visão totalmente diferente de quem está 

no terceiro módulo. O momento de separar os 

problemas de casa com a escola, é esse momento.  

Vários estudantes salientam da 

necessidade de mais dialogo e 

situações em que possam 

compartilhar suas experiências 

com os diferentes módulos do 

curso. Isso iria prover maior 

resiliência no estudante 

Práticas pedagógicas 

Juventude 

Socialização 

K:Esse momento de uma sala com outra ia quebrar 

muito essa rivalidade: ―Ah o terceiro é o melhor 

que o primeiro‖ ... Iria se juntar e iria ajudar um ao 

outro de forma cooperativa. 

Estudante fala que momentos de 

integração entre os diferentes 

módulos do curso promoveriam 

maior colaboração entre eles  

Práticas pedagógicas  

E: Interessante o que vocês estão falando... Podem 

falar mais?  

Pesquisador instiga a falarem 

mais 
 

J:Eu não sei se aqui tem psicólogo, mas seria bom 

ter um psicólogo específico da área, para poder 

escutar e saber o problema pessoal. (outro 

estudante complementa: Para desabafar um 

pouco.)  Dentro da Etec a pessoa pode ser uma 

coisa, mas lá fora pode ser outra. O psicólogo não 

precisa estar dentro da escola todos os dias, mas 

estar numa sala específica para a gente poder 

colocar para fora, desabafar... 

Estudante relata o enfretamento 

com problemas emocionais e o 

atendimento de um profissional 

de psicologia seria proveitoso 

Depressão 

Ambiente escolar 

E:  O Centro Paula Souza não tem psicólogos, não 

tem este programa de psicólogos, o máximo que a 

escola faz com os coordenadores é indicar alguma 

instituição que tenha um preço melhor. Realmente 

o Centro Paula Souza não tem este serviço para 

oferecer 

Pesquisador explica que o 

Centro Paula Souza não dispõe 

deste serviço, mas os 

coordenadores podem indicar 

atendimentos fora da instituição 

(pago) 

Ambiente escolar 

Atendimento 

especializado 

 

M: Mas é algo que deveria ter. 

Estudante reforça a fala do outro 

estudante da necessidade de ter 

psicólogo na escola 

 

E: O relato de vocês é importante.  
Pesquisador reconhece o relato 

dos estudantes 
 

J: Por indicação, a pessoa não iria 

Estudante argumenta que por 

indicação (fora da instituição) o 

estudante não iria a um 

psicólogo (ou não teria 

condições de pagar) um 

atendimento psicológico 

Atendimento 

especializado 

 

E: A sondagem que vocês fizeram, foi colocado 

que era importante ter um psicólogo na escola ou 

na rede que pudesse ajudar. 

Pesquisador comenta que essa 

observação já foi apontada 

anteriormente pelos alunos na 

sondagem exploratória 

Ambiente escolar 

Atendimento 

especializado 

Sondagem exploratória 

 

 

G: Ter alguém que pudesse conversar. A questão 

do abraçar, da pessoa não estar sozinha e ter aquela 

coisa maçante, uma coisa que tenha essa 

mesclagem do meio profissional e do aprendizado 

também, todos os dias 

Estudante sensibiliza o grupo 

afirmando que a escola deve ter 

um olhar para o aluno de modo 

integral, considerando sua 

dimensão educativa e emocional  

Ambiente escolar 

 

 

M:Também as vezes a pessoa que é sorridente 

pode estar carregando uma tempestade dentro dela, 

nunca se sabe a situação da outra pessoa, como ela 

realmente é, para enfrentar seus problemas 

Estudante chama atenção para 

algo relevante: Nem sempre os 

estudantes são capazes de 

expressar que estão enfrentando 

dificuldades sérias 

Ambiente escolar 

Emoções 

 

G: Um outra questão é normalmente nós já 

frequentamos o ensino médio ficamos pensando, 

caramba eu fiz o ensino fundamental, o ensino 

médio, e pensei nessa questão de  desistir, mas é 

Estudante relata que a educação 

é percebida como algo sem 

sentido e sem conexão com a 

vida do estudante, ainda assim a 

Educação 

Juventude 
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uma coisa, meus pais sempre disseram: ―Vai 

estudar para ser alguém na vida‖ (pesquisador e 

alguns estudantes em risos) Passei quase 12, 13 

anos estudando e sei como funciona e  quanto é 

maçante a coisa e tem que ficar mais um ano e 

meio, e realmente a pessoa tem que ficar com a 

ideia fixa na cabeça não tem que desistir.  

educação é valorizada como o 

único meio de se conseguir o 

seu lugar social e no mundo do 

trabalho 

E: Você sabe que é uma coisa interessante. Eu 

estou com 42 anos fazendo mestrado e minha mãe 

liga perguntando: ―Meu filho, você está indo 

direitinho para as aulas.‖ ―Eu estou indo mãe.‖ 

(alunos em riso)  

Pesquisador valida o assunto 

dizendo que a educação é 

valorizada pelos pais, não 

importando a idade do estudante 

Relação escola X família 

E: Muito obrigado, vocês são maravilhosos em 

seus relatos, é muito rico e foge das aulas e talvez 

escrevendo não tenha a mesma naturalidade do que 

conversando aqui. Gostaria ainda de saber: o que 

cada um aprendeu na escola no tempo que 

permaneceu aqui? 

Pesquisador agradece os 

comentários e os provoca com 

uma pergunta: O que 

aprenderam na escola no tempo 

que permaneceram aqui? 

Entrevista  

Juventude 

Permanência estudantil 

Vários estudantes juntos: Olha, tipo assim, 

paciência. 

A maioria dos estudantes num 

coro responderam: Paciência 

Paciência 

Resiliência 

K: O trabalho em equipe, eu acho. 
Estudante responde que o 

trabalho em equipe 
Trabalho em equipe 

Alguns estudantes juntos: Aprender a respeitar. Estudante diz que o respeito 
Respeito 

 

J: A valorização do trabalho em equipe é 

sensacional, quando estávamos distantes isso nos 

prejudicou. 

Estudante confirma a fala de 

outro estudante dizendo que a 

percepção de que produzem é 

melhor há trabalho em equipe 

Ambiente escolar 

Práticas pedagógicas 

 

K: Para a gente entender que aqui uma precisa do 

outro, que eu tenho as diferenças com ela, eu 

preciso dela para a gente fazer algo bom. O 

trabalho de equipe foi bom para nós.  

As diferenças podem ser 

positivas no trabalho em equipe 

Diversidade 

Práticas pedagógicas 

J: A maioria das pessoas é diferente, mas quando 

tem o trabalho em equipe, quando tem que 

escolher, as pessoas pensam assim: não vou fazer 

com aquela pessoa. Mas no trabalho a gente não 

vai saber com quem vai trabalhar, então é sempre 

bom interagir com as pessoas que a gente não gosta 

de trabalhar, para poder saber como funciona, pois, 

a gente está na idade de entrar no mercado de 

trabalho. Justamente por isto que falei, a gente não 

sabe com quem vai trabalhar. 

Estudante relata na sua fala que 

o desenvolvimento destas 

habilidades (trabalhar em 

equipe, lidar positivamente com 

as diferenças) serão úteis nas 

situações reais do mundo do 

trabalho.  

Diversidade 

Mundo do trabalho 

Socialização 

 

G.: A resiliência também é importante, no primeiro 

módulo a sala separou em grupinhos, panelas, e a 

gente já julgou que seria assim até o resto do curso. 

No segundo módulo aconteceu uma coisa 

impressionante ao meu ver: nós fizemos um evento 

para comemorar a data do Secretariado e a sala 

toda agiu em união, isso foi muito legal de ver. A 

resiliência de fazer trabalho e ser amigo do outro 

pessoal. Talvez você possa gostar ou não gostar, 

mas não quer dizer que a amizade acabou por causa 

disso, entendeu?! 

Estudante salienta que uma 

proposta em que a turma 

organizou um evento foi um 

excelente recurso pedagógico 

para a turma desenvolver 

resiliência e união 

Ambiente escolar 

Práticas pedagógicas 

Socialização 

 

M: Desempenho profissional, quando sairmos 

daqui vamos ter um bom perfil profissional, 

aprender a se comportar no ambiente profissional 

Estudante afirma que a escola os 

preparou para ter um bom 

desempenho no competitivo 

mundo do trabalho 

Escola técnica 

profissionalizante 

Mundo do trabalho 

G:Ética Estudante diz a ética 
Ética 

Práticas pedagógicas 

F:Responsabilidade, porque para mim, foi um Estudante diz que a Responsabilidade 
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curso que me deu esse insight em mim 

(Pesquisador: Aprimorou) Estudante: Sim, deu 

mais responsabilidade 

responsabilidade  

J: Uma coisa que eu aprendi na Etec é que eu posso 

superar, que nunca que um ponto fraco meu não vai 

me impedir, me limitar de fazer algo que eu gosto, 

algo que eu quero muito fazer. 

Estudante diz a auto superação 

foi algo que aprendeu na escola 
Superação 

 E: Obrigado. O que vocês acharam dessa 

experiência com a entrevista coletiva? O que vocês 

sentiram aqui hoje? Como é que foi? 

Pesquisador agradece e pergunta 

sobre o que acharam da 

experiência 

Gratidão 

K:Legal, a gente se sente acolhido, porque alguém 

que queira ouvir a gente. 

Estudantes gostaram da 

entrevista coletiva em que a voz 

do estudante foi ouvida e 

apreciada 

Acolhimento 

Práticas pedagógicas 

Socialização 

Juventude 

Vários estudantes: Que se importa 

Outros estudantes salientaram 

que a experiência mostra que se 

importam com eles 

Valor aos estudantes 

G:Se importa em saber o que a gente faz, as 

dificuldades que a gente enfrenta 

Outros estudantes disseram que 

foi uma demonstração de 

preocupação por suas 

dificuldades 

Juventude 

Escola 

M:Que entende o que a gente faz 

Um estudante disse que foi uma 

forma de compreender o lado 

dos estudantes 

Juventude 

Escola 

Compreensão 

E: Eu agradeço, ao esforço de vocês, de estarem 

aqui, de se reunirem aqui, para participarem desta 

entrevista coletiva, de darem o tempo de vocês, 

porque o tempo é algo valioso. Alguém gostaria de 

fazer algum comentário a respeito que 

conversamos? Gostaria de acrescentar algo mais? 

Acho que seria importante dar mais atenção quando 

falamos desse assunto de evasão, de permanecer na 

escola. Alguém tem alguma consideração? 

O pesquisador agradeceu a 

participação dos estudantes e 

deixou um tempo aberto para 

acrescentarem alguma 

consideração 

 

J:No caso que aconteceu com uma amiga nossa 

também... ela precisou sair por causa de um 

emprego, ela já tinha, anteriormente, ela teve a 

oportunidade de sair por conta de um emprego, mas 

ela queria continuar no curso, porém o financeiro 

dela não ajudava e por isso ela teve que sair. Ela 

tinha vontade de estar no curso, com a gente, 

porém as vezes ela não tinha o dinheiro para pegar 

o ônibus, para vir, assim, essa questão financeira, 

influencia bastante. É analisar o caso de cada um 

que necessite mesmo, que tenha vontade de estudar 

e saem por causa disso.  

O estudante narrou que mesmo 

aqueles estudantes que entre 

trabalhar e estudar, optam por 

estudar, mas com o tempo, a 

questão financeira pesa (então é 

necessário dinheiro para o 

transporte para a escola). No fim 

das contas isso expulsa o 

estudante da escola: ele decide 

abandonar a escola para ir 

trabalhar 

Relação Trabalho X 

Escola 

Vulnerabilidade Social 

Fatores de risco 

Evasão Estudantil 

 

 

K:Outra questão também que, na verdade, seria o 

inverso, porque tem muitas pessoas que tem 

depressão, que querem fugir da rotina, e saem 

justamente de casa para não acontecer alguma coisa 

e justamente vem para cá para se poder se libertar. 

(Outro estudante: Se ocupar). Estou vindo para 

Etec por quê?... para me livrar da louça! Mas é uma 

questão muito forte mesmo de se comentar porque 

a pessoa pode fazer um comentário, por exemplo, 

um comentário fraco, mas dentro desse comentário 

pode ter uma coisa forte por dentro. Por isto tem 

que ter uma atenção, perguntar para a pessoa que 

está menos interessada pelo curso, mas vem para 

Outro estudante salientou que há 

aqueles estudantes que não 

produzem ou são 

desinteressados, mas na 

realidade são pessoas incapazes 

de expressar as dificuldades que 

passam e a razão desta atitude 

descomprometida. É preciso ter 

um olhar, uma escuta melhor 

com estes alunos, livre de 

rótulos. 

Emoções  

Baixo Rendimento 

Acadêmico 

Depressão 

Ambiente escolar 

Rótulos 
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cá, mesmo assim... Tem que sempre conversar 

sobre porque está acontecendo isso: por que você 

vem para cá e não progride? (outra estudante 

completa: não produz)  

G:É que as vezes tem pessoas que preferem estar 

aqui do quer ficar em casa,  pelo fato não de ter 

tarefas em casa, mas pela casa está muito 

conturbada e as vezes com muito problema e aqui é 

um local de abrigo, é um refúgio que a pessoa tem 

para sair do caos. 

O estudante relata que a escola 

acaba sendo um refúgio para as 

adversidades pelas quais passam 

no ambiente extraescolar. 

Relação Escola X 

Família 

 

E: Interessante, é por isto que tem estudante que 

não quer ir embora 

Pesquisador concorda com o 

estudante 
 

J:Tem aluno que as vezes vem e fica aqui, 

pensando na vida e na cabeça dele está maior 

bagunça, mas é o único momento que ele tem para 

pensar. 

Estudante continua o assunto 

dizendo que a escola é um 

refúgio para ele refletir  

Juventude 

Escola 

K:Eu mesmo digo que não vou para casa agora não, 

prefiro ficar aqui jogando ping-pong, jogando algo.  

Outro estudante fala da escola 

no sentido de oferecer o lazer, a 

socialização 

Cidadania 

Juventude 

M: Que as vezes também proporcionar aqui em um 

momento de descontração, porque as vezes a gente 

está muito concentrado no terceiro módulo, é feira 

de negócios, TCC, é cerimonial... Tem uma hora 

que sua cabeça não raciocina mais, aí é tipo assim, 

você dá uma relaxada, vamos brincar, vamos 

descontrair. Tirar o foco de tudo isto de nossas 

responsabilidades. Descontrair te ajuda muito 

porque renova suas energias para você voltar com 

mais gás e mais dedicação. 

O estudante diz que a escola 

assume um importante lugar no 

cotidiano do estudante, não só 

para a aquisição de 

conhecimento, mas também o 

lugar se socialização 

Escola 

Componentes 

curriculares 

socialização 

 

 K.: Essa semana agora, tipo a gente já tinha feito a 

confraternização para acabar as aulas, mesmo 

assim ainda está tendo aula, e vai ter aula até sexta 

feira, e vai ter aula até o dia 14. (Risos) 

Estudante compartilha a 

importância da confraternização, 

mas lembra que ainda não 

encerrou as aulas  

Escola 

Juventude 

M.:A dinâmica, foi um trabalho recente, o que eu 

gostei nessa semana foi o trabalho da professora de 

espanhol, foi no caso dinâmica, foi bem 

interessante esta questão. No meio de meio de 

TCC, cerimonial, portfólio e um monte de coisa, 

teve um entrosamento entre as pessoas assim. Teve 

algumas pessoas que não quiseram fazer a 

dinâmica, mas isso é questão pessoal. (Pesquisador: 

Claro, claro, tem que respeitar) mas as pessoas 

interagiram, entenderam como funcionava, riram e 

brincaram e tal. 

Estudantes relatam que em meio 

de todas as demandas de final do 

curso, eles apreciaram uma 

atividade com um lado mais 

dinâmico- e mesmo lúdico 

Socialização 

Práticas pedagógicas 

 

K:Às vezes a proposta da dinâmica era a gente ser 

um pouco mais sério e levar a atividade mais a 

sério. Mas a gente brincando e todo mundo 

brincando, com todo mundo, sem levar tanto a 

sério.  

Estudante enfatiza a dimensão 

lúdica da atividade 
Práticas pedagógicas 

M:Tinha que falar em espanhol. 

Estudante comenta do desafio de 

usar a segunda língua que faz 

parte do currículo  

Componente curriculares 

Língua Espanhola 

E: Vocês são jovens, eu admiro vocês, vocês 

estarem aqui, terminando esse ciclo, esse curso, 

porque eu tenho presenciado a trajetória que alguns 

têm passado, então, meus parabéns! Desejo sucesso 

para vocês. O que vocês relataram aqui será 

transcrito e depois vocês podem ter e acesso. 

Conservaremos o anonimato e a ideia da pesquisa é 

Pesquisador agradece aos 

estudantes e faz as 

considerações finais a respeito 

da importância da participação 

deles na pesquisa 

Evasão 

Entrevista 
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chegar até o estudante a partir de suas próprias 

vozes. Muitos aqui estão finalizando o curso, 

eventualmente tiveram amigos que se evadiram, 

não só desse curso, mas de outro curso, que vocês 

conhecem e vão continuar a enfrentar o desafio da 

permanência nos estudos, talvez numa faculdade ou 

em outro curso. Essa entrevista coletiva serviu para 

todos refletirmos sobre as causas para se aprender 

com isto. Muito obrigado a todos! 

(Aplausos). Todos os estudantes aplaudem  Satisfação 

 

Entrevista Coletiva- Curso de Turismo Receptivo 

Transcrição Literal 1ª redução de sentido Palavras Chave 

E: Bem, meu nome é Everton, estamos gravando 

agora. Falei para vocês que estamos fazendo uma 

entrevista coletiva, eu sou um pesquisador da 

Unisantos, estou fazendo o mestrado e minha 

pesquisa é sobre evasão escolar. Obrigado por vocês 

me receberem, darem o tempo precioso de vocês. Eu 

queria fazer algumas perguntas e quero que fiquem à 

vontade, antes eu queria que cada um se apresentasse 

e dissesse seu nome e com qual objeto ou animal se 

identifica. 

O pesquisador se apresenta e 

diz o propósito da ocasião. 

Pede aos participantes que se 

apresentem e digam com qual 

animal ou objeto se 

identificam 

Apresentação 

 

E: Posso começar com você?  

B: Pode 

E: Então pode falar 

B:  Meu nome é B... e me identifico 

 com abelha. E: Por que abelha? B: Não sei 

E: Não tem problema, se você não  

souber porque, não tem problema 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com uma abelha  

Abelha 

 

 

Y: Meu nome é Y, Borboleta eu acho,  

por ser livre. 

 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com uma com 

borboletas porque são livres. 

Liberdade 

Borboleta 

M: Meu nome é M..., me identifico com  

um pavão 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com um Pavão 
Pavão 

A: Meu nome é A...., me identifico  

com uma rosa 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com uma Rosa 
Rosa 

D: Meu nome é D...., me identifico com  

um tigre 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com um tigre 
Tigre 

K: Meu nome é K... e me identifico com pomba 

porque ela é vê o mundo sempre colorido e estável e 

ser ensinável e está sempre feliz 

 

 

K sou como uma pomba 

porque ela é feliz, estável e é 

ensinável. 

Pomba 

 

D: Meu nome é D... e eu me identifico 

 com a preguiça, porque eu gosto de  

dormir muito 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com uma a 

preguiça, porque gosta de 

dormir  

 

Preguiça 

Dormir 

G: Meu nome é G... me identifico com o 

leão por causa da forte personalidade 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com um leão por 

causa da forte personalidade 

Leão 

Personalidade forte 

O: Meu nome é O. e me identifico com 

um livro, porque a vida de todo mundo é  

um livro 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com um livro 

porque a vida de todo mundo 

é um livro 

Livro 

 

B: Meu nome é B..., me identifico com  

um lobo 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com um lobo 
Lobo 

R:  Meu nome é R... e me identifico comigo mesmo, 

porque eu me amo, gosto de mim e se for outra coisa 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar consigo mesmo, 
Amor-próprio 
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um gato, cachorro porque acho fofo, engraçado e 

gosto de cuidar deles 

porque ele se ama, 

Diz também se identificar com 

um gato e um cachorro 

L: Meu nome é L.., me identifico com o livro por 

causa da diversidade 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com um livro 

por causa de sua diversidade 

Livro  

Diversidade 

M: Meu nome é .... e me identifico com o gato por 

ser um bicho empoderado  

Estudantes: Risos 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com um 

um gato por ser um bicho 

empoderado 

Gato 

Empoderamento 

E: Meu nome é .... e me identifico agora, ultimamente 

com uma grávida pois é o momento em que estou 

agora. 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com uma mulher 

gravida, pois, é o momento 

em que está vivendo. 

Gravidez 

Momento atual 

I: Meu nome é I..., não me identifico com nada 
O estudante se apresenta e diz 

se identificar com nada 
Sem identificação 

C: Meu nome é C.... e me identifico com um girassol 

O estudante se apresenta e diz 

se identificar com um 

Girassol 

Girassol 

E: Como eu expliquei sobre a entrevista coletivas 

 vou fazer algumas perguntas 

 

Pesquisador inicia realizando 

algumas perguntas 
Entrevista 

E: Na opinião de vocês o que leva um estudante a 

abandonar o curso técnico na Etec? Vocês têm uma 

turma com 32 alunos. Onde estão os outros 8? 

Pesquisador inicia 

perguntando: O que leva um 

estudante a abandonar o curso 

técnico na Etec?  

 

Evasão  

O:  Muitas coisas 
Estudante   responde que são 

vários motivos 
 

L.: Todos os dias da semana com aulas e uma carga 

horária longa e tem gente que tem que trabalhar e 

acaba sendo um motivo 

Estudante comenta que os 

estudantes que trabalham não 

conseguem conciliar as aulas 

presenciais de segunda a sexta 

por ser um período de aula 

longo;  

Relação Emprego X 

Escola 

R.: Cuidar da irmã por não ter onde ficar 

 O estudante responde que ser 

um cuidador da irmã por não 

ter onde ela ficar, leva o a 

abandonar a escola 

Organização  

familiar 

Direito a  

Educação 

C: Motivos pessoais 

 Estudante comenta que os 

motivos pessoais levam a 

abandonar a escola 

Motivos pessoais 

E: Que motivos pessoais seriam estes se pudéssemos 

dar um exemplo? 

Pesquisador questiona 

referente a quais motivos 

pessoais 

Evasão 

K.: Trabalho, família, carga horária, cansaço psicológico 

Os estudantes listam: 

Trabalho, família, carga 

horária, cansaço psicológico. 

 

Trabalho 

Família 

Carga horária 

Cansaço psicológico 

C: Eu poderia falar por mim mesmo, cansa muito, 

cursar o ensino médio e vir para cá, cuidando da casa. 

Estudante Evadido que voltou 

a estudar disse que é muito 

difícil conciliar o ensino 

médio pela manhã, o ensino 

técnico à tarde e 

 ainda as responsabilidades 

domésticas. 

Escola 

Ensino Médio Técnico 

E: A próxima pergunta, vocês já se sentiram  

com vontade de abandonar ou trancar a matrícula do 

curso? 

Estudantes: Sim  

E: Pesquisador vai prosseguir 

com a próxima pergunta: Já 

sentiram vontade de 

abandonar ou trancar a 

Trancamento de 

matrícula 
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E: Lá no Secretariado todos responderam sim 

também 

 

matrícula do curso? 

Estudantes em uníssono: Sim 

(Secretariado foi a mesma 

situação) 

Um estudante diz: Penso nisso 

todo o tempo 

K: Penso todo dia 
O estudante pensa nisso todo o 

tempo 

Pensamento 

Todos os dias 

E: E por que vocês não tomaram essa decisão? E quem 

ajudou-os nessa decisão? 

Pesquisador prossegue: O que 

ou quem ajudou-os a mudar de 

ideia? 

Mudança de ideia 

K: A Etec é a junção dos piores e melhores 

momentos de sua vida 

O estudante salienta que a 

Etec é o conjunto dos piores 

momentos e melhores de sua 

vida. 

 

Escola 

Piores momentos 

Melhores momentos 

C:  Pode ter certeza que é a pior coisa  

de sua vida, mas também é a melhor 

Estudante: Enfrenta-se muitas 

dificuldades, mas há a 

esperança de que a escola 

possa prover uma coisa boa no 

futuro 

Escola 

L: Aqui também você encontra  

pessoas maravilhosas que você quer levar 

 para a vida 

Estudante enfatiza que: Os 

relacionamentos interpessoais 

têm um peso considerável 

para a vida escolar 

Socialização 

Escola 

O:Eu pensei em desistir, mas foi questão de colocar 

na balança, você conseguiu entrar, mas vai desistir, 

vai tirar a vaga de um 

Estudante: Associa a evasão 

como o fato de ―desperdiçar 

uma vaga,‘ uma vez que 

ingressou no curso através de 

processo seletivo em que 

outros estudantes já foram 

excluídos  

Evasão 

Direito à educação 

 

 

E: Então isso é algo que você pensou, mas  

esta reflexão fez você permanecer 

Pesquisador salienta que esta 

reflexão fez o estudante 

permanecer  

 

K: Talvez minha mãe não tenha deixado 

Estudante na sua fala revela 

que atitude de familiares tem 

relevância 

Relação Família X 

Escola 

G: Quando você chega aqui, você está acostumado 

com o ensino médio que não tem estrutura, muitas 

vezes o aluno quer até apresentar um trabalho legal, 

mas não tem estrutura. Aqui na Etec tem estrutura, 

tem um suporte, é uma exigência maior, mas tem um 

suporte maior, tipo eu por experiência própria nunca 

estudei em uma escola semelhante a Etec, acho que 

não tem, aqui é uma oportunidade única, a gente 

acaba permanecendo 

O estudante enfatiza que 

comparando com experiências 

escolares anteriores, percebe-

se que a  

ETEC tem um diferencial, 

logo, decide-se permanecer no 

curso. 

 

Escola 

Ensino Médio 

Práticas pedagógicas 

E: Faz você permanecer 

 

Estudante diz que o curso o 

faz permanecer  
Curso 

R: Outra coisa também, por exemplo  

a gente chegou até aqui, eu já aguentei esse tempo 

todo, mais um pouquinho 

Estudante relata que o tempo 

já investido no  

curso tem relevância 

Tempo 

Resiliência 

 

K.: Só mais seis meses, só mais um pouquinho até 

acabar 

Estudante confirma as 

palavras do colega e diz que a 

proximidade do fim do curso 

aumenta a resiliência 

Curso 

M: No começo eu estava até contando os dias para 

acabar, mas agora 

O Estudante relata que no 

decorrer do curso a  

ansiedade vai diminuindo  

Escola 

Ansiedade 

Jornada 

E: Cada um com a sua história, alguém mais quer O pesquisador pergunta se Evasão 
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falar? Sobre o que fizeram não desistir, alguém 

ajudou vocês? 

 

alguém ajudou os estudantes a 

não desistir? 

 

C: Meus pais 

O estudante responde que 

seus pais o ajudaram a não 

desistir 

Relação Família X 

Escola 

Pais 

R.: Os professores, alguns 

Alguns estudantes 

responderam que seus 

professores influenciaram na 

permanência estudantil 

Relação Professor X 

Aluno 

Docente 

L: Alguém sempre nos ajuda de alguma forma, tendo 

esse incentivo para permanecer, mas alguém acaba 

ajudando a gente, os pais, os professores, legal.  

 

Um estudante relata que as 

redes de relações intra e 

extraescolares ajudam a evitar 

a evasão 

 

Escola 

Socialização 

D: Até os amigos 

Outro estudante relata que os 

amigos ajudam a permanecer 

na escola 

Socialização 

Amigos 

E: O que poderia ter sido feito na escola para evitar a 

evasão dos estudantes nos cursos da Etec?  

O pesquisador pergunta o que 

a escola pode fazer para evitar 

a evasão? 

Evasão 

Gestão Escolar 

K: Mais aulas dinâmicas  

O estudante comenta que as 

aulas contextualizadas, 

dinâmicas podem evitar a 

evasão  

Práticas pedagógicas 

Aulas dinâmicas 

M: Mais aulas foras de curso, não totalmente com o 

tema diferente, mas algo dinâmico, descontraído 

Outro estudante relata que 

métodos e recursos de Ensino 

diferenciados 

Práticas pedagógicas 

D: Depende muito da matéria 

Outros estudantes afirmam 

que há diferentes percepções 

de acordo com a disciplina 

Práticas pedagógicas 

Componentes 

curriculares 

I: Sexta feira tinha recreação, era o melhor dia, tinha 

informática  

O estudante relata que a 

presença da tecnologia e 

 de uma disciplina mais 

prática tornam a escola mais 

interessante 

Práticas pedagógicas 

Tecnologias 

 

G.: Recreação faz parte do curso de Turismo,  

de certa forma vocês vão trabalhar em algum 

momento com Recreação.  

O estudante na sua fala relata 

que componente curricular 

recreação se torna mais 

interessante porque tem um 

valor mais utilitário e prático 

dentro do curso 

Cursos Técnico 

profissionalizantes 

K: Só voltando neste assunto, no primeiro semestre, a 

gente tinha mais flexibilidade com as aulas e não 

eram tão fechadas assim, tipo só teoria e pouca 

prática. Nós estamos tendo também neste semestre, 

mas não como no primeiro. Esta transição do 

primeiro para o segundo semestre ficou um pouco 

bem cansativo 

O estudante diz que aulas 

teóricas descontextualizadas 

com a prática do curso em si 

tem tornado o segundo  

semestre mais cansativo 

Práticas pedagógicas 

Componente curricular 

E.: O primeiro era mais dinâmico? 

O pesquisador pergunta se o 

primeiro semestre era mais 

dinâmico? 

Práticas pedagógicas 

 

 Estudantes: Sim 

Os estudantes afirmam que 

sim 
 

K: As matérias eram menos  

Cansativas 

O estudante comenta que a 

ruptura entre a teoria e a 

prática tornam as aulas 

cansativas 

Práticas pedagógicas 

Teoria 

Prática 

E: O segundo está sendo menos dinâmico? 
O pesquisador pergunta se o 

segundo semestre está sendo 
Semestre letivo 
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menos dinâmico? 

 Estudantes: Sim Os estudantes dizem que sim  

E: E como vai ser o terceiro? 

O pesquisador instiga os 

estudantes perguntando como 

vai ser o terceiro semestre 

 

G: Espero que seja menos  

aterrorizante, um equilíbrio entre o primeiro e o 

segundo.  

O estudante aspira uma 

melhoria na qualidade do 

ensino, equilibrando a teoria e 

prática. 

Práticas pedagógicas 

 

C: Eu também espero e que continue os 32 

estudantes 

O estudante tem uma 

expectativa de permanência 

de todos os estudantes 

Evasão 

Expectativa 

Solidariedade 

União 

E: O que cada um aprendeu na escola no  

tempo que permaneceu aqui? 

O pesquisador pergunta aos 

estudantes o que cada um 

aprendeu na escola no tempo 

que permaneceram aqui 

Práticas pedagógicas 

Aprendizado 

B: Trabalhar em equipe, grupo 

O estudante disse que 

aprendeu a trabalhar em 

equipe  

Práticas pedagógicas 

Socialização 

Trabalho em equipe 

M.: Fazer slides 

O estudante aprendeu a fazer 

uso de  

recursos tecnológicos 

Tecnologias 

Práticas pedagógicas 

Tecnologia  

L: Fazer bexigas de balão 

O estudante aprendeu a fazer 

algo que tenha sentido e seja 

aplicável à profissão do curso 

escolhido 

Formação para o 

emprego 

O.: Conviver com pessoas diferentes 

 

O estudante aprendeu a 

conviver com os colegas de 

classe.   

 

Socialização 

B.:  Aprender com a diversidade, aprender com 

pessoas que a gente não escolhe trabalhar em grupo 

O estudante aprendeu a 

conviver com   pessoas fora de 

seus vínculos sociais mais 

próximos  

Socialização 

Práticas pedagógicas 

O: Na escola é bem seletivo, aqui na Etec não 

escolhemos com quem vai ser o  

Grupo 

Outro estudante comenta que a 

Etec desafia os estudantes a 

variarem seus parceiros 

escolares  

Socialização 

B: Realizar o TCC em grupo (5 pessoas), eu fiz em 

administração individualmente agora em grupo 

Um estudante relata que 

aprendeu a realizar o 

Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) em grupo pois 

anteriormente em outra 

escola tinha realizado  

Somente individualmente 

Práticas pedagógicas 

TCC 

M.: Desenvolver paciência um com o outro 

O Estudante aprendeu a   

Desenvolver atributos 

interpessoais 

Socialização 

Relações interpessoais 

C: Diferenças 
O Estudante Aprendeu a lidar 

com as diferenças 

Socialização 

Diferenças 

O: Convivência com pessoas mais novas (O 

estudante tem 32) 
O Estudante com 32 anos de 

idade aprendeu a lidar com 

agrupamentos de estudantes 

de idades diferentes 

proporcionando uma boa 

experiência escolar 

Socialização 

Idade 

E: Quantos anos você tem? 

O: 32 

E: Vocês têm que ter mais paciência com ele 

 ou ele com vocês? 

Estudantes: Depende 

O: Vamos encontrar alguém mais novo que a gente Outro estudante relata que em Socialização 
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no trabalho e no decorrer da vida outros contextos vamos lidar 

com essa diferença de idades  

E: Você ia falar K..? 

 A estudante K... relata que 

essa diversidade enriquece o 

grupo  

Socialização 
K: Eu pensei na troca de energia, cada um vivenciou 

uma fase, a gente sempre tem algo a ensinar, tem a 

ver com equipe e não somente grupo. Aqui é equipe 

mesmo.  

E: O que acharam da experiência? 

Pesquisador pergunta aos 

estudantes o que acharam da 

experiência  

 

K: É legal desabafar um pouco 
Estudante relata que é bom ser 

ouvido 

Escola 

Ouvir 

B: Que ninguém brigou, a primeira  

vez. (Risos Estudantes) 

Estudante disse que a 

discussão foi positiva 
Socialização 

E: Se vocês tivessem que tirar alguma conclusão, 

comentário: 

Pesquisador pede para 

compartilharem sobre o que 

acharam desta experiência 

Considerações finais 

L: Eu estou entrando na faculdade agora 

 e queria desejar sucesso para você 

O Estudante responde que foi 

encorajador 

Escola 

Incentivo 

E: O que me inquietou é o número alto de estudantes 

de Turismo que se evadiu.  A turma de vocês ainda 

tem um número relativamente alto. Mas o histórico 

de outras turmas é maior. Por isso que tenho 

pesquisado a evasão no curso de Secretariado e 

Turismo. Por que  

tantos estudantes tem abandonado o curso? 

Vocês quando fizeram aquelas sondagens deram 

algumas pistas, muitos aqui relataram muitos fatores, 

algo muito rico, o que a gente ouviu os professores 

também, escreveram e ouvimos vocês, e vocês estão 

no dia a dia vivendo um desafio.  

O pesquisador relata o quão é 

importante ouvir os 

estudantes, pois os cursos de 

Turismo e Secretariado tem 

apresentado um alto  

Índice de evasão, o que é 

muito preocupante. O 

pesquisador ressalta que 

ouvir os estudantes e 

professores tem contribuído 

positivamente para essa 

pesquisa. 

Ensino técnico 

profissionalizante 

Evasão 

 

E: Alguém gostaria de comentar alguma  

coisa? 

O pesquisador pergunta se 

algum estudante gostaria de  

Acrescentar ou comentar algo 

mais? 

 

R: Muitas pessoas visualizam Turismo como não é. 

Um dos motivos da desistência é que muitos 

estudantes visualizam o curso que na verdade não é. 

Alguns acham que o curso é só viajar.  

O estudante diz que muitos 

estudantes romantizam o papel 

do profissional de turismo e se 

decepcionam 

Ensino Técnico 

profissionalizante 

E:Vocês conhecem o Almoxarife que trabalha aqui? 

O pesquisador pergunta se os 

estudantes conhecem 

Almoxarife da Etec  

  

Estudantes: Sim 
Os estudantes confirmam que 

conhecem  
 

E: O Almoxarife é uma guia de Turismo. Ele 

comentou comigo que no Guarujá, a última conversa 

que tivemos juntos, só tem dois  

guias cadastrados na cidade, ele e mais um. E os 

outros estudantes que já se formaram?  

Quando você fala, por que este curso não tem um 

trabalho depois que se forma, porque o curso de 

turismo dependendo da cidade do Brasil, ele tem que 

estar lá trabalhando na cidade, Dependendo da cidade 

tem que ter um guia lá trabalhando, talvez alguma 

coisa que podemos pensar, refletir, quando tivermos  

uma reunião com a secretaria de Turismo, comentar 

sobre isto, o que podemos fazer para valorizar mais 

este curso na cidade OK, pessoal?! Muito obrigado 

pela participação de vocês. Obrigado e sucesso 

O pesquisador relata que o 

almoxarife é um guia de 

Turismo e a cidade só tem 

dois guias cadastrados. Isso 

mostra que o estudante 

formado, não tem apoio para a 

continuidade da 

profissionalização. 

O pesquisador agradece a 

participação dos estudantes 

nesta entrevista coletiva.  

Relação Escola X 

emprego 

Guias de Turismo 

 


