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RESUMO

A Constituição Federal seguida por leis complementares como a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB e Pareceres da Câmara de Educação Básica CEB e Do Conselho Nacional de Educação – CNE tem pontuado que aos
estudantes não deve ser garantido apenas o acesso à educação, mas a efetiva
permanência. No campo da educação pública podemos perceber que a
permanência e as mais diversas dificuldades que os estudantes se deparam, têm
sido dificultadas por inúmeros fatores intra e interescolar. O nosso trabalho buscou
estudar as dificuldades relacionada à permanência e a problemática da evasão
escolar no país, pois o nosso levantamento bibliográfico apontou diversos estudos
sobre a temática em diferentes instituições de diferentes estados e cidades do
Brasil. Pegamos como campos de estudo o Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia da Bahia, campus de Irecê, instituição esta, implantada em 2011 na
segunda fase de expansão da Rede Federal de Educação. Dessa forma por Sermos
servidor dessa instituição, percebemos logo no final dou primeiro ano de
funcionamento um elevado índice de reprovação, oriundo de baixíssimos
rendimentos acadêmicos que acabaram por acarretar uma grande evasão no
período. Assim após dois anos de pesquisa e analises mais detalhada, percebemos
que algumas das dificuldades encontradas pelos educandos podem ser resolvidas
ou amenizadas com politicas mais eficientes de gestão e assistência estudantil,
assim o produto do nosso trabalho é proposição de ser ciado um questionário
socioeconômico que possa fazer um levantamento, mas fidedigno do perfil dos
educandos, fazendo cruzamento de dados e informações, auxiliando nas tomadas
de decisões e nos posicionamentos da gestão institucional.
Palavras chave: Permanência. Evasão. Gestão. Formação profissional.

ABSTRACT

The Federal Constitution followed by additional laws such as the Law of Guidelines
and Bases of National Education - LDB and Opinions of the Board of Education
Basic - CEB and The National Board of Education - CNE has punctuated that
students should not only be guaranteed access to education but the effective
permanence. In the field of public education we realize that permanence and several
difficulties that students encounter, have been hampered by several factors intra and
interschool. Our work studied the difficulties related to the permanence and the issue
of truancy in the country as our literature pointed out several studies on the subject in
different institutions in different states and cities of Brazil. We took as fields of study
the Federal Institute of Education Science and Technology of Bahia, Irecê campus,
an institution, located in 2011 in the second phase expansion of the Federal Network
of Education. Thus Being a server that institution, we soon realize in the end give first
year of operation a high failure rate, come from very low income students who
eventually result in a great avoidance period. So after two years of research and
more detailed analysis, we realized that some of the difficulties encountered by
learners can be solved or mitigated with policies more efficient management and
student assistance, and the product of our work is the proposition of being
socioeconomic ated a questionnaire that can make a survey, but reliable profile of
the learners, making crossing data and information, assisting in decision-making
positions
and
institutional
management.
Keywords: Permanence. Evasion. Management. Vocational training.
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INTRODUÇÃO
Desde o seu surgimento a educação tem se mostrado como um privilégio
destinado a uma minoria, sendo durante muito tempo, alcançada apenas por
aqueles que detinham o poder econômico, social e político.
Não é novidade para nós que esse quadro de exclusão perdurou intacto
por vários séculos, sendo que no Brasil é ainda mais recente a ideia de educação
para todos, ideia essa que começa com o “adestramento” dos trabalhadores para
trabalhar nas fábricas dos grandes centros urbanos que começavam a surgir.
A lei 4.024/61, apesar de sinalizar com avanços ainda dialogava com o
tecnicismo, e é claro que não se distanciava do momento político vivenciado no país,
momento esse bastante conturbado que precedeu a ditadura militar no país. Dentro
do conturbado e tenso período da Ditadura Militar é promulgada uma nova Lei de
Diretrizes e Bases - LDB, a 5692/71 que muito pouco avançou, sendo bastante
alinhada aos interesse políticos do período.
Em 1996, momento de expansão do neoliberalismo e após vários
documentos emitidos pelo Banco Mundial, UNESCO dentre outros organismos
internacionais, promulga-se a nova Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional,
lei: 9394/96 que dentre outras questões, busca em suas bases a universalização do
ensino fundamental no país, bem como a progressiva universalização do ensino
médio, sem perder de vista a concepção de educação para a cidadania e a
preparação do educando para o mundo do trabalho.
A nova LDB apresenta um capítulo destinado à educação profissional,
apontando diretrizes, caminhos, metas e concepções a serem seguidas e atingidas.
Um ponto bastante marcante nessa nova lei da educação é a indicação de que a
união, o estado, os municípios e o distrito federal, não devem facilitar apenas o
acesso à educação, mas garantir a efetiva permanência, de forma que o educando
venha a obter sucesso na vida escolar.
Porém a vivência e a observação dos fatos e das circunstâncias
vivenciadas na educação, bem como o acesso a dados referentes à educação
brasileira, nos deixa com dúvidas à respeito da execução da lei, pois como sabemos
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ainda é muito grande o número de sujeitos que evadem da escola no país, sendo o
percentual ainda mais elevado no ensino técnico profissional.
Diante desse contexto explicitado e por perceber a necessidade de
entender o processo para então buscar, alguma forma de intervir na realidade e
ainda pelo fato ser coordenador de um recém-inaugurado campus de educação que
tem como base a educação profissional pautada na ideia de formação cidadã, e na
qualificação para o trabalho, mas que já começa a sentir o problema da evasão de
alguns de seus educandos é que, buscando compreender os fatos para auxiliar em
qualquer decisão administrativa, didática e/ou pedagógica, e ainda vislumbrando
eficácia nas ações que vierem a ser tomada é que temos o impulsionamento para a
realização desse trabalho.
Os pontos principais analisados por nosso trabalho são a permanência,
evasão e as dificuldades dos estudantes matriculados nos cursos técnicos da
modalidade integrada do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia,
Campus de Irecê.
Pois, de posse dos primeiros dados numéricos que são indicadores
bastante confiáveis e que nos orientam em tomadas de decisões, foi possível
observarmos, já no seu primeiro ano de funcionamento um elevado índice de evasão
e baixo desempenho geral dos estudantes. Isso nos intrigou bastante, visto que
100% dos professores são graduados na disciplina que lecionam, mais de 75% são
mestres e aproximadamente 20% são doutores ou doutorandos em sua área de
atuação profissional e apenas 05% do quadro docente conta apenas com
especialização.
Outro ponto que também nos intriga é o fato de os alunos ingressos terem
passado por um processo seletivo, sendo “selecionados” para a instituição, porém
ainda assim, do ponto de vista quantitativo, os rendimentos gerais tem sido baixo,
principalmente nos primeiros bimestres década ano letivo, o que nos leva a acreditar
na ideia de que os estudantes têm encontrado sérias dificuldades de adaptação ao
modelo/método de educação do IFBA.
Um ponto que ressaltamos como relevante na realização desse trabalho é o fato de
termos feito um diagnóstico sério e preciso da realidade social, política e
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educacional do IFBA, campus Irecê, pois com os indicadores desse trabalho
teremos um instrumento a mais que auxiliará na instrumentalização teórica dos
trabalhos, nos apontando formas e estratégias que possibilite a solução dessa
problemática explicitada.
Assim diante da perspectiva acima referida e por trabalhar como
coordenador pedagógico no instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia,
Campus Irecê, percebendo as dificuldades relacionadas à adaptação dos educandos
ao novo modelo de educação tecnológica integrada ao ensino médio, é que
resolvemos realizar essa pesquisa.
Esse trabalho nos instrumentaliza e possibilita-nos compreender como
essa instituição pode contribuir para o desenvolvimento social, econômico e
intelectual dos estudantes ingressos e consequentemente do Território de Irecê.
Pois não podemos perder de vista que o IFBA é uma instituição que se
propõe a trabalhar na educação superior, básica e profissional, com uma proposta
pluricurricular, buscando se consolidar na oferta especializada de educação
profissional e tecnológica, estando presente nas diferentes modalidades de ensino,
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com uma
prática pedagógica, multicampi e descentralizada.
Ao analisarmos a história da educação nos diferentes contextos, podemos
perceber que a mesma não seguiu um patrão linear no que se refere à
intencionalidade da prática e principalmente ao tipo de se sociedades que essa
educação visou formar.
No Brasil, possivelmente devido ao modelo administrativo implantado
inicialmente pelos portugueses, baseado na exploração econômica, sustentando-se
no menosprezo e na desvalorização dos povos nativos, a então colônia passou por
grandes dificuldades no que se refere à educação, visto que ainda não havia no
período nenhuma ideia de tornar pública a educação, muito menos de estendê-la a
todos.
Foi complexo e longo o processo até se chegar à ideia de educação para
todos e a garantia de direitos hoje considerados fundamentais, como por exemplo, a
garantia legal de educação para todos, visando garantir o acesso universalizado ao
11

Ensino Fundamental, ampliação do Ensino Básico e principalmente o esforço pela
permanência dos educandos na escola, visto que são ainda muito elevados os
índices de evasão no país.
Uma modalidade de educação bastante estigmatizada e marginalizada
historicamente no país, foi a Educação Profissional que devido ao as seu caráter de
formar para o trabalho foi por longos anos vista como educação de segunda classe
ou sub educação, visto que as diversas formas de trabalho nos diversos momentos
da história do país, sempre foram atribuídas às classes menos favorecidas
economicamente.
Após históricas lutas populares a Educação Profissional, deixou de ser
concebida como uma simples ferramenta política ou de ajustamento linear às
demandas do mercado, apresentando-se como importante instrumento de apoio no
desenvolvimento socioeconômico de adolescentes, jovens e adultos do país.

O

decreto 5.154 amplia a concepção de educação profissional e garante na lei o
efetivo acesso às conquistas cientificas e tecnológicas da sociedade, buscando
modificar tanto a vida quanto o trabalho dos cidadãos. Segundo a Lei de Diretrizes e
Bases da educação nacional (LDB):
A educação profissional caracteriza-se como uma modalidade
educacional articulada com as diferentes formas de educação, o
trabalho, a ciência e a tecnologia, conduzindo o cidadão trabalhador
ao “permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”.
(LDB, 1996)

A maioria dos documentos oficiais referentes à educação no Brasil são
recorrentes em afirmar a ideia de educar para a cidadania e preparar os educandos
para a vida em sociedade, formando os sujeitos para o mundo do trabalho.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96 (Brasil,
1996) ao trazer o Ensino Médio como última da educação básica, alerta-nos para a
importância da busca de uma verdadeira identidade para esse segmento de ensino,
contextualizando esse nível de educação com a vida e o mundo do trabalho.
Segundo a as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação para o
Ensino Médio (Brasil 2006) o objetivo dessa contextualização é adequar o ensino à
vida e principalmente às realidades dos educandos.
Uma dessas novas formas, amparada pela legislação em vigor é a
educação profissional integrada ao ensino médio. Porém apesar de caminharmos
para a universalização do Ensino médio e de serem apresentados vários programas
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de inclusão de crianças, jovens e adultos na escola, um dado tende a nos
preocupar: o crescente índice de evasão que se instala nas escolas públicas
brasileiras, sendo ainda mais agravante no ensino técnico profissional.
Os vários currículos formulados para atender diferentes demandas
educativas da contemporaneidade, começam a apontar questões que por muito
tempo estiveram ausentes do espaço escolar. Podemos pegar como exemplo o
papel das tecnologias na educação, bem como a ideia de sustentabilidade, pois
como nos afirma Cabello (2004):
Há uma relação implícita entre educação, sustentabilidade e os
processos de avaliação, posto que estes revelam o que precisa ser
feito, que rumos devem ser tomados, que medidas e tempo são
necessárias para garantir a efetiva continuidade do crescimento
econômico.

Partido dessa ideia de educação e sustentabilidade e inferindo na questão
do acesso e permanência dos educandos, acreditamos ser um ponto ainda mais
agravante o fato de haver investimentos financeiros e humanos na educação, ainda
que não sejam os ideais, e termos que conviver com elevados índices de evasão e
de baixo rendimento dos educandos.
A educação brasileira é profundamente marcada por exclusão, sendo
historicamente negada às classes menos favorecidas, pois desde o seu surgimento,
objetivou a formação de uma elite que detinha o poder político social e econômico
da colônia. Ainda seguindo esse modelo histórico podemos perceber que no atual
modelo capitalista a educação configura-se como um bem de grande valor social,
criando um considerável abismo entre os que têm e os que não têm acesso a ela.
A modernidade viu-se profundamente marcada por crises e constantes
conflitos de cunho político-ideológico. Depois da queda do Muro de Berlim, o século
XX findou-se sob o signo da perplexidade, da crise de concepções e paradigmas em
todos os campos das ciências, da cultura e da sociedade. Emerge assim, um
momento novo e rico de possibilidades.
A história da educação no Brasil se analisada por um viés mais critico,
nos revela que muitas vezes esta serviu aos mais diferentes modelos sociais,
econômicos e políticos, sendo em muitos momentos formatada para satisfazer
interesses capitalistas e/ou mercadológicos.
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No Brasil da década de 60, por exemplo, foi profundamente marcante na
educação a ideia de formar mão de obra para um país que pretendia crescer através
da industrialização, e essa formação da mão de obra pautou-se em um modelo
positivista de educação, profundamente marcado pelo tecnicismo, sem qualquer
preocupação com a formação humana.
Até a década de 70 do séc. XX, a formação profissional era
profundamente limitada à ideia de treinamento para produção em série e a
padronização, incorporando massivamente operários com baixíssima qualificação. A
ideia era adaptar esses trabalhadores a executar tarefas de baixíssima
complexidade e bastante delimitadas. Por haver nesse período uma rígida
separação entre planejamento e execução, apenas uma minoria de trabalhadores
precisava contar com competências em níveis de maior complexidade. Assim a
baixa escolaridade da grande massa trabalhadora não apresentava entrave algum à
expansão econômica.
Novas formas de gestão e organização surgem nos anos 80, modificando
de forma estrutural o mundo do trabalho. É nesse período que surge um novo
cenário econômico e produtivo no país que se instala após a utilização de
tecnologias mais complexas agregadas à produção e à prestação de serviços e
ainda à internacionalização das relações econômicas. A partir desse momento
histórico, passa-se a cobrar do trabalhador, melhor formação educacional e
formação educacional básica aos menos qualificados.
A rígida estrutura social se altera. Complexos equipamentos e instalações
requerem trabalhadores com qualificação e nível educacional cada vez mais
elevado. Dessa maneira as aceleradas mudanças no sistema produtivo passam a
exigir uma constante atualização das qualificações, aproximando os trabalhadores
dos novos perfis profissionais.
A constituição de 1988, conhecida como a constituição cidadã, já traz
alguns avanços no que se refere à evolução da educação brasileira. No artigo 214
da referida lei um ponto que aparece como meta é a formação para o trabalho,
porém desde a Carta Magna, até as diretrizes curriculares nacionais para a
educação profissional de nível técnico, o que se apresenta é a ideia de se romper
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com a concepção positivista, extremamente tecnicista, pensando em uma formação
que dê conta da complexidade do mundo atual e das novas interfaces do trabalho
presentes na contemporaneidade, formando não só mão de obra para o mercando,
mas preparando sujeitos para o mundo.
Freire (2002) nos lembra com bastante ênfase que educar é um ato
político, com isso acreditamos não ser possível pensar a educação, com todas as
suas implicações e circunstâncias, dissociadas do modo de produção vigente, que
no caso atual é profundamente marcada pelo avanço do capitalismo, avanço esse,
acompanhado por todas as crises surgidas nos últimos tempos.
Não vamos perder de vista que tanto o avanço quanto a crise do
capitalismo tem gerado novas demandas para a organização do mundo atual e para
a sua sustentação, pois é crescente a necessidade de formar trabalhadores e
trabalhadoras para ocuparem os novos espaços surgidos.
A luta agora não é mais pelo acesso à educação. Contarmos ainda com
elevados índices de analfabetismo e agora a briga é por qualidade e permanência,
pois ainda é alarmante o índice de jovens e adultos que desistem da escola em
nosso país em seus diversos níveis e modalidades. Sendo esse fato ainda mais
acentuado na educação profissional, que em muitos momentos da história foi
moldada aos interesses e manutenção da classe social dominante.
Esse modelo de educação também foi utilizado em alguns momentos
históricos como forma de oferecer às classes trabalhadoras uma formação sem
criticidade, preparando-os para ocupar funções subservientes na escala produtiva do
país, resguardando para as elites outro modelo de educação - o ensino científico e
propedêutico que as habilitavam aos cursos acadêmicos formadores da elite
intelectual do país.
Navegando por diversas concepções até chegar aos novos modelos
propostos pela sociedade civil, através de intensos debates e diversas lutas e
deparando com as novas concepções da legislação em vigor, que prega um novo
paradigma, em que além da formação técnica, se promova a formação do educando,
preparando-o para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania, podemos
perceber que educação profissional no Brasil é um campo fecundo de discussões,
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proporcionando-nos uma imensa possibilidade de levantar e discutir pontos que
venham a torná-la mais enfática e eficaz em suas propostas.
Diante

das

novas

concepções

propostas

para

a

educação

e

consequentemente para a educação profissional, que venha a estimular a sociedade
a participar na organização dos arranjos produtivos, onde esta se insere, surge um
novo momento da educação profissional no Brasil, a proposta de expansão da Rede
Federal de Educação, que busca a interiorização do ensino e a inserção dos jovens
no mundo do trabalho e na vida cidadã.
Após análises de documentos e da legislação educacional, podemos
constatar que o novo campus do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia, que faz parte do plano de expansão da rede federal de educação, chega
a Irecê justamente com essa proposta de inclusão e formação cidadã, porém de
posse de alguns indicadores, como notas e percentual de evasão, percebemos que
o rendimento geral dos educandos é demasiadamente baixo e o índice de abandono
é extremamente elevado, por isso, o presente trabalho busca compreender as
dificuldades de permanência dos alunos que estão matriculados na modalidade
integrada ao Ensino Médio no referido instituto, objetivando ainda compreender os
anseios, expectativas e concepções desses sujeitos.
Estarmos vivenciando um momento histórico no país, onde alguns
programas têm buscando de muitas formas desenvolver mecanismos de incentivo à
qualificação profissional, a exemplo da já citada expansão da Rede federal. Proposta
do Ministério da Educação em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o
objetivo é implantar um campus do Instituto Federal em cada cidade polo com
população superior a setenta mil habitantes. Assim um dos objetivos desse projeto é
conhecer e posteriormente apresentar uma compreensão a cerca das concepções
da proposta de expansão, pautando a análise em dois pontos específicos: o Acesso
e a permanência dos educandos.
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OBJETIVOS
GERAL:
Analisar os fatores que interferem na permeância dos estudantes nos cursos
técnicos da modalidade integrada no Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia da Bahia, Campus de Irecê – IFBA.
ESPECÍFICOS:


Identificar as principais dificuldades relacionadas à permanência dos
estudantes após o ingresso no IFBA, campus – Irecê;



Estudar as políticas voltadas para a permanência dos estudantes no IFBA,
Campus – Irecê.



Traçar um perfil dos estudantes como forma de proporcionar um maior
conhecimento da realidade dos mesmos.



Estudar a política de educação profissional tendo em vista o desenvolvimento
territorial.
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CAPÍTULO 1
1.

AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E O
CONTEXTO DO IFBA

1.1 Contexto Histórico
O Brasil é um país que em sue percurso histórico passou por diferentes
momentos políticos, ideológicos e filosóficos. Deste o seu “descobrimento” até a
elaboração da Constituição Federal de1988 e a promulgação da LDB e 1996 o país
passou por momentos bastante conturbados e em todos esses momentos a
educação foi fortemente afetada.
Nesses 512 anos de história o Brasil tem incontáveis ocorrências onde a
educação foi atingida gravemente por problemas de cunho político, econômico e
ideológico.
Desde a chegada dos jesuítas com a implantação do primeiro “sistema”
de ensino e com a sistematização “curricular” desse, através do Rátio Studiorum,
documento que normatizava as práticas e os conteúdos a serem ministrados nas
recém-criadas escolas, até a formulação de Parâmetros Curriculares Nacionais para
a educação do país e a publicação pelo Conselho Nacional de Educação e a
Câmara Nacional de Educação Básica de Diretrizes Curriculares Nacionais para a
educação, percebemos que o pais passou por importantes mudanças históricas
tanto na sua estrutura política quanto na educacional.
Para o historiador da educação, Nelson Piletti (2002), tanto no Brasil
quanto na América Latina, o que tem parecido é que a finalidade do discurso, da
palavra pública, da lei, tem sido a de esconder e não de revelar a realidade. Assim o
que pode ser facilmente percebido é que na maioria das vezes as leis são muito
distantes da realidade social. O que pode ser deduzido é que esconder e camuflar a
realidade tem como propósito manter o privilégio de alguns e a subserviência e
miséria de outros.
Após aprofundamento no movimento histórico educacional do Brasil,
percebemos que muito evoluímos no campo da legislação, pois temos leis muito
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completas e abrangentes, mas que, porém não são providenciados recursos para
que sejam cumpridas efetivamente.
Não

podemos

negar

que

quanto

mais

nos

aproximamos

da

contemporaneidade, mais avanços foram feitos em relação à formulação de leis que
objetivaram superar os históricos problemas educacionais do Brasil. Porém
continuamos convivendo com antigos males, a exemplo do analfabetismo, da
repetência, da evasão, do acesso e da permanência, sendo que o dois último é o
ponto de análise deste trabalho.
Essa breve análise histórica visa nos ambientar e compreender os
diferentes percursos pelos quais a educação brasileira passou ao longo dos tempos,
preparando-nos para aprofundar na especificidade do nosso trabalho que é a
permanência na educação profissional, onde pegaremos como campo de análise o
IFBA, campus de Irecê, onde analisaremos os seus desdobramentos no Brasil e
buscaremos compreender na especificidade esse processo os entraves que
dificultam a permanência dos estudantes no instituto.

1.2 Gênese e Cronologia das políticas de educação profissional no
Brasil
Até o início do século XX, a educação profissional no Brasil era
profundamente marcada por um viés predominantemente assistencialista e
compulsório, não havendo qualquer sistematização eu direcionamento pedagógico,
para a formação de uma mão de obra qualificada, pois, pelo fato de a economia
pautar-se na monocultura latifundiária não era exigida quase nenhuma qualificação e
diversificação da força de trabalho. O momento foi fortemente marcado por uma
economia agroexportadora em que investimentos em educação não eram vistos
como importantes nem necessários e assim, a escola como “mecanismo de
recolocação dos indivíduos na estrutura da classe era, portanto, dispensável”
(FREITAG, 1986, P.47).
A partir de 1942, as escolas de Aprendizes Artífices são transformadas
em escolas industriais e técnicas, passando assim a oferecer formação profissional
equivalente ao do secundário. Sendo assim, a partir desse ano, tem início
formalmente, o processo de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do
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país, já que os alunos egressos dos cursos técnicos ficavam autorizados a ingressar
no ensino superior em área equivalente à sua formação, direito esse não
reconhecido até aquele momento.
O período datado de 1956 a 1961 foi fortemente marcado pelo
aprofundamento da relação entre o estado e a economia. Será precisamente nesse
período que a indústria automobilística surge como o grande motor impulsionador da
indústria nacional, assim serão marcantes os investimentos na área de
infraestrutura, mais precisamente na área de produção de energia e na de
transporte. Nesse contexto, poderemos perceber que na educação os investimentos
serão canalizados para as áreas de formação de profissionais orientados para as
metas de desenvolvimento do país.
Em 1959 tem início o processo de transformação das escolas industriais e
técnicas em autarquias. Assim as instituições passam a ter autonomia didática e de
gestão, passando a ter a denominação de Escolas Técnicas Federais. Dessa forma
foi gradativamente intensificada a formação de técnicos, por ser uma mão de obra
indispensável diante do acelerado processo de industrialização daquele período.
Nos anos 70, apesar da elevação dos preços do petróleo e de uma forte
recessão econômica que afetou todo o mundo, o Brasil fez a opção pela aceleração
do crescimento econômico, sendo esse um período marcado por mudanças
substanciais nas políticas de educação profissional, o que pode ser justificado pelo
projeto de desenvolvimento da época. Como reflexo desse momento histórico, em
1971, a Lei 5692, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), torna, de
maneira compulsória, todo currículo do segundo grau em técnico-profissional,
estabelecendo-se assim um novo paradigma nacional: formar técnicos em caráter de
urgência, aumentando assim consideravelmente o número de Escolas Técnicas
Federais e o número de cursos técnicos e de matriculas.
Em 1978, três escolas técnicas federais são transformadas em Centros
Federais de Educação Tecnológica: Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa
mudança trás um grande diferencial em relação às antigas escolas técnicas federais,
conferido aos novos CEFETEs a atribuição de atuar em níveis mais elevados de
formação, exigência essa já presente em função das novas demandas de produção
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impulsionadas pelo mercado. Essas instituições agora poderiam formar engenheiros
de operação e tecnólogos, reafirmando de forma ainda mais consolidada o forte
vínculo com o mundo da produção. Essa prerrogativa encabeçada pelo Paraná,
Mina Gerais e são Paulo, só será estendida a outras instituições em outros estados,
anos mais tarde.
A década de 80 é marcada por uma nova organização da economia
mundial, denominado por alguns estudiosos de globalização, esse processo traz em
seu íntimo diversos desdobramentos, pois podemos perceber que junto a ele vem a
profunda intensificação da aplicação das telecomunicações, da microeletrônica e da
informática, tudo isso produzindo uma nova forma de organização e comportamento
na sociedade. É um momento de grandes e discutíveis mudanças, pois a
intensificação da aplicação da tecnologia associa-se a uma nova configuração dos
processos de produção. A linha de montagem cede lugar à produção integrada.
Com a recessão econômica dos anos oitenta e início dos anos noventa, a
demanda por novos técnicos foi afetada, assim aquela ideia contida na lei 5692/71
de “formar técnicos em grande escala” teve que ser revista. Assim em 1982 a lei
7.044 foi promulgada, com a finalidade de alterar alguns artigos da lei 5692/71,
referentes à obrigatoriedade da profissionalização. Refletido de certo modo, esse
contexto de retração.
Foi um período bastante crítico e conturbado, em que a maioria das
políticas de desenvolvimento estavam profundamente condicionadas às exigências
dos organismos financeiros internacionais, onde a maioria das politicas de
intervenção pensadas pelo estado girava em torno da ideia de controle inflacionário.
Na segunda metade da década de 1990, a organização das instituições
federais de educação profissional e tecnológica começavam a esboçar ideias de
mudanças. Vislumbrava-se a promoção de uma reforma curricular que não se
limitasse apenas à elaboração de novos currículos técnicos, mas que fosse
constituída uma nova pedagogia institucional.
Uma concepção, considerada por nós, bastante inspiradora e progressista
é o fato dessa nova pedagogia institucional almejar um alinhamento das políticas e
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ações da instituição com o cenário regional onde a mesma está inserida
vislumbrando uma consonância com os projetos e com a realidade local.
Um movimento até então inédito no país e revelado pelas instituições de
educação profissional e tecnológica: incluir em seus debates as necessidades,
desejos, anseios e aspirações do território em que estavam inseridas, fomentando
assim um delineamento de princípios que pudessem nortear iniciativas comuns,
potencializando de forma significativa o surgimento de uma rede federal de
educação profissional e tecnológica.
Ainda sob esse contexto, no ano de 1994, a lei Federal nº 8.984 institui no
Brasil o Sistema Nacional de Educação Tecnológica. Transformando as escolas
técnicas federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) abrindo
ainda um caminho para que as escolas agrotécnicas federais fossem integradas a
esse processo. Porem a implantação de novos CEFETs só vem a ocorrem
efetivamente a partir de 1999.
Em 1996, é aprovada pelo Congresso Nacional a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, lei 9.394/96, e no ano seguinte, o Decreto 2.208
regulamenta os artigos da nova LDB, que tratam da Educação Profissional. Alguns
historiadores consideram essa, a década das reformas. Assim, a “reforma da
educação profissional” é dentro da concepção de estado mínimo, sendo que as
escolas federais de educação profissional absorvem de forma bastante significativa
os reflexos desse período marcado pelo neoliberalismo. Um fato que pode ratificar
essas afirmativas é o fato de o governo brasileiro assinar convênio com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financia a implantação do Programa
de Expansão da Educação Profissional (Proep)
No início do novo milênio, ano de 2003, são formuladas novas medidas
para a educação profissional e tecnológica. O decreto nº 2.208/97 é substituído pelo
decreto nº 5.154/04 eliminando os entraves estabelecidos pelo primeiro que
apresentava uma série de restrições na organização curricular e pedagógica das
instituições, causando dificuldades na oferta de novos cursos técnicos.
O novo decreto promulgado em 2004 confere à rede federal de educação
tecnológica, autonomia para a criação e implantação de cursos em todos os níveis
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de educação profissional e tecnológica e as escolas agrotécnicas federais recebem
autorização excepcional para ofertar cursos superiores de tecnologia, em nível de
graduação, fortalecendo a característica dessa instituição: oferta verticalizada de
ensino em todos os níveis de formação.
Desde o ano de 2003, o Governo Federal já esboçava planos que
apontava na direção da expansão da rede federal no país, pois pelo fato de estar em
todo o território nacional, o governo passou a apostar na importância estratégica da
instituição para o desenvolvimento educacional do Brasil, visto que a mesma estava
historicamente

voltada

não

só

para

a

educação,

mas

também

para

o

desenvolvimento econômico da região onde se insere.
O novo governo que se instalou no Brasil em 2003, apresenta, através de
vários documentos oficiais, uma ideia que aponta para a necessidade de ofertar uma
educação profissional preocupada com a qualidade social. Porém em sua estrutura,
as instituições de educação profissional e tecnológica, não traziam esse arcabouço
como prioritário em sua estrutura. O governo apostando e reconhecendo a
capacidade estratégica e as potencialidades das instituições, bem como sua
capacidade e qualidade de trabalho, começa a discutir e propor modificações nessa
rede de formação, buscando uma inversão na lógica até então presente e arraigada.
Em 2006 o governo federal inicia o que ficou caracterizado como: primeira
fase de expansão da rede federal, objetivando implantar escolas federais de
formação tecnológica em estados ainda desprovidos de tais instituições, buscando
ainda realizar implantação em periferias de metrópoles e em cidades distantes dos
grandes centros urbanos, onde os cursos estivessem sempre em articulação com as
demandas produtivas das localidades, contribuindo com o desenvolvimento social,
educacional e econômico local.
No momento que ficou caracterizado como segunda fase da expansão,
iniciado em 2007, o governo começa ima intensiva campanha com o intuito de
construir “uma escola técnica em cada polo do país”, sendo inclusive esse o tema da
campanha. Assim o que alguns dados oficiais do MEC, do Censo e do SISTEC nos
mostra é que até 2010 foram implantadas no país 150 novas unidades de ensino,
totalizando mais 180 mil vagas oferecida na educação profissional e tecnológica.
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O objetivo do governo no término dessa expansão é atingia a marca de
500 mil matriculas até 2010. Porém, um ponto que esse trabalho aprofundará mais
adiante será sobre as condições de permanências desses alunos nas instituições,
visto que a Constituição federal e a LDB, cobram não apenas o acesso, mas
principalmente a permanência dos educandos nesses espaços.
O que podemos perceber é que ao definir como um de seus critérios na
definição das cidades-polo a equilibrada distribuição territorial das novas unidades,
buscando cobrir o maior número possível de territórios, sintonizando os projetos
pedagógicos e institucionais com os arranjos produtivos, sociais e culturais locais.
Assim, o que parece próximo é possibilidade e palpável é a consolidação de um
maior

comprometimento

da

educação

profissional

e

tecnológica

com

o

desenvolvimento local e territorial. Sendo assim, o governo, através de seus
documentos oficiais, busca consolidar os Institutos Federais, buscando promover
ações que venham a integra e somar forças na ideia de fortalecer o desenvolvimento
do território.
Todo esse apanhado histórico a cerca da educação como um todo e da
educação profissional em particular, apresenta-se como subsídio de análise que
devemos nos apropriar para compreender algumas políticas educacionais
formuladas e aplicadas ao longo dos anos no Brasil, e assim a partir da
compreensão, refletirmos sobre tais politicas. Pois nem sempre os projetos oficiais
para a educação estão em consonância com a realidades das situações vividas
cotidianamente. E ainda que acreditemos na boa vontade das politicas públicas para
a educação no país, não podemos perder de vista que a análise e crítica da
sociedade torna-se muitas vezes útil e até imprescindível.
Assim, esse trabalho vislumbra fazer um levantamento histórico da
educação brasileira, analisando o seu caráter excludente e ideológico que muitas
vezes é mostrado, para posteriormente fazermos uma discussão sobre o papel da
educação profissional de nível técnico e tecnológico no Brasil. Levantando pontos
sobre um tema um pouco mais específico, que é o acesso e permanência dos
estudantes nessa modalidade de ensino.

24

Porém, antes de adentrar no estudo do acesso e da permanência,
analisaremos a educação profissional, e sua filosofia de formação para o trabalho,
discutindo assim, como essa categoria pode ser pensado enquanto princípio
educativo, tão defendido por alguns teóricos contemporâneos, a exemplo de
SAVIANI (1997).
Nessa perspectiva, esse trabalho de pesquisa tem como um de seus
intuitos, compreender o processo de acesso e permanência dos estudantes
matriculados nos cursos técnicos da modalidade integrada do recém-inaugurado
IFBA campus, Irecê. Buscaremos analisar e compreender o processo de expansão
da rede federal de ensino profissional no Brasil, pautando-nos na análise de dados
estatísticos, documentos oficiais, e estudos bibliográficos a cerca da história
educacional brasileira, enfocando a educação profissional.
Ao fazermos essa análise histórica da educação, observando os
diferentes momentos históricos e as diferentes concepções pelas quais a educação
foi pautada, veremos que em vários momentos ela historicamente esteve a serviço
das elites, sendo um privilégio destinado a poucos, em que ter acesso ao
conhecimento era um claro sinônimo de poder.
À medida que aprofundamos nos estudos a cerca da educação brasileira,
traçando um paralelo com o contexto educacional da modernidade, podemos
perceber com certa clareza que nos níveis mais elevados, como prega a
Constituição Federal do Brasil e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
a educação formal de qualidade ainda tem se concentrado em meios nos quais as
pessoas dispõem de maior poder econômico.

1.3 O surgimento da educação profissional no Brasil e seus
desdobramentos.
Ao discutirmos o tema “Educação Profissional no Brasil”, não podemos
esquecer que quando os exploradores portugueses aqui chegaram, já encontraram
um povo com organização social, cultural, política e religiosa bastante característica.
A organização do trabalho era tão ligada com a realidade social indígena
que em geral, se fundiam com as práticas cotidianas de socialização, assim as
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praticas de aprendizagem eram efetivadas mediante a observação e a participação
nas atividades laborais do dia a dia. “os mais velhos faziam e ensinavam, e os mais
moços observavam, repetiam e aprendiam” (BRANDÃO 1985, p. 19).
Já no período colonial, principalmente nos dois primeiros séculos, a base
econômica pautava-se no modelo agroindustrial açucareiro, organizado em
plantation, predominando o sistema escravista de produção. O trabalho exigia pouca
ou quase nenhuma qualificação, sendo destinado aos índios nativos e aos negros
oriundos da África.
A aprendizagem dos ofícios, tanto para os escravos
quanto para os homens livres, era desenvolvida no
próprio ambiente de trabalho sem padrões ou
regulamentações, sem atribuições de tarefas para os
aprendizes.
(...)
os
aprendizes
não
eram
necessariamente crianças e adolescentes, mas
indivíduos que eventualmente demostrassem disposição
para a aprendizagem, em termos tanto técnico (força,
habilidade, atenção) quanto sociais (lealdade ao senhor e
ao seu capital, na forma das instalações, instrumentos de
trabalho, matéria-prima, mercadorias e a conservação de
se próprio, também capital) (Cunha, 2000, p.27. Apud
Manfredi 2002, p. 68)

Nesse período os Jesuítas apresentaram-se como os primeiros a ofertar
educação profissional sistematizada por um currículo no Brasil, pois mesmo
reconhecendo o papel educativo do trabalho nas sociedades indígenas, não
podemos perder de vista que as “escolas oficinas” dos jesuítas foram os primeiros
núcleos organizados de formação profissional da colônia.
O período imperial brasileiro foi marcado pela instalação da corte
portuguesa no país, em 1808, em que o país deixou de ser colônia para sediar o
reino. Essa nova reorganização histórico-política impulsionou transformações
econômicas e políticas bastante significativas. A economia deixou de ser apenas
baseada na agroindústria, voltada para o histórico sistema colonial de trocas,
bastante característico do modelo metrópole-colônia, sendo o período marcado por
atividades de empreendimentos industriais estatais e privado.
No tocante a educação profissional durante o império, podemos observar
que a oferta dessa forma de ensino se alternava bastante, ora sendo ofertada por
associações civis e ora por esferas estatais e muitas vezes pelo encruzamento de
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ambas. Nesse período tanto as práticas educativas promovidas pela esfera estatal
quanto pelas instituições privadas, validavam duas concepções aparentemente
distintas, porém complementares: uma de natureza compensatória e assistencialista,
destinada aos pobres, outra via a educação como um vetor de formação para o
trabalho artesanal, que era considerado socialmente qualificado e útil.
O início do período republicano foi bastante marcado por mudanças
sociais, econômicas e políticas, esse período começa a ser marcado pela abolição
da escravatura, acompanhado pelo início da imigração europeia e pela expansão da
economia cafeeira. O momento histórico do país é também marcado por pela
aceleração do processo de industrialização e pelo crescimento urbano.
Esse é um momento também marcado pelo início da modernização
tecnológica que começava a gerar novas necessidades de qualificação para os
novos postos de trabalho recém-surgidos. Assim um estudo mais aprofundado nos
mostra que no período conhecido como a Primeira República, momento que vai da
proclamação até os anos 30, o sistema educacional escolar e a educação
profissional são reconfigurados para atender aos novos interesses republicanos.
A ideia de educação profissional pra a formação de trabalhadores
assalariados e para o emprego foi predominante nesse período, assim a
organização do ensino profissional e os métodos de ensino que anteriormente era
exclusivamente pautado nas experiências espontâneas das atividades artesanais,
passavam a adquirir uma maior racionalidade técnica que era peculiar ao momento
histórico, pautado na “organização cientifica de trabalho”.
Com a institucionalização do Estado Novo, a separação entre trabalho
manual e intelectual ficou bastante acentuada. Como sabemos, esse foi um período
marcado pelo enfraquecimento e muitas vezes pela ausência de democracia,
havendo frequentemente atitudes de total intolerância e cerceamento. Foram
restritas e combatidas, por exemplo, nesse período as manifestações sindicais.
Analisando

especificamente

o

campo

da

educação

profissional,

perceberemos que o período ficou marcado pela oferta de ensino tanto oriundo do
sistema público quanto pelo recém-nascido “sistema S”, que teve como primeiras
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estruturas o Senai (1942) e o Senac (1943), sendo ainda hoje responsável por uma
boa parte da oferta de educação profissional no país.
As entidades constituintes do sistema S, especialmente o Senai,
juntamente com as principais agências de educação profissional, a partir de 1964,
momento de instauração do Regime Militar, pautavam-se na ótica e nas
necessidades dos setores empresariais, mantendo uma espécie de sistema paralelo
e tiveram grande expansão no período ditatorial.
Esse período é ainda bastante marcado pela perspectiva tecnicista de
formação profissional, que fortaleceu não só o sistema S, mas também as iniciativas
das empresas privadas e estatais. A base legal que veio sustentar essa situação foi
a lei 6297/57 que concedia incentivos fiscais para que as próprias empresas
desenvolvessem e aplicassem projetos de formação de seus profissionais. Assim os
incentivos fiscais concedidos por essa lei , só vieram a ser suspensos em 1990, pelo
então presidente Fernando Collor de Mello.
Após um breve passeio pela história da educação, analisando mais
especificamente os seus desdobramentos e as especificidades no Brasil, poderemos
perceber que em nosso país habitualmente, o modelo educativo de diversos
momentos históricos foi pautado em duas lógicas diametralmente opostas: uma que
visava a formação das classes abastadas da recém habitada colônia, pautada no
ensino científico e propedêutico e outra lógica bem colonialista e dominadora que
buscava formar mão de obra de baixo custo para o mercado de trabalho da época.
Para fomentar esse propósito é que se pensou em educação profissional no Brasil
no início da colônia, com certo “treinamento” sem exigência de muita qualificação
acadêmica.
Assim nas primeiras décadas do Brasil republicano, a formação para o
trabalho foi utilizada pela classe dirigente do país como forma de conter o que esta
considerava como “desordem Social”. Pois, nesse instante, o país passava por um
momento bastante agitado, dinâmico e em transição, com forte influência do inicio
do processo de urbanização, com a insurgência de uma notável mobilização
popular, em que os trabalhadores reivindicavam melhores condições de vida e de
trabalho.
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Podemos perceber que em seu nascedouro em 1909, a educação
profissional no Brasil surge com um cunho muito mais assistencialista do que
pedagógico, visto que no referido ano de 1909, mais precisamente em 23 de
setembro, o então presidente da república, Nilo Peçanha torna público o decreto de
número 7.566 criando uma escola de Aprendizes Artífices em cada capital federativa
do país. O referido decreto trazia em seu corpo textual a necessidade de prover as
classes proletárias de meios que garantissem a sua sobrevivência, isto é, prover os
“desfavorecidos da fortuna”.
Acreditamos que os objetivos dessa escola de Aprendizes Artífices se
associavam à qualificação de mão de obra e ao controle social de um seguimento
em especial: os filhos das classes proletárias, jovens em situação de pobreza,
pessoas em situação de risco social, e com potencial sensibilidade à aquisição de
vícios e hábitos “nocivos” à sociedade e à construção da nação. O que aparece com
certa clareza na origem dessa e de outras instituições é a presença do estado no
exercício de uma política de caráter moral e assistencialista.
Apesar da importância e do relevante papel desempenhado pelas
instituições de educação profissional para o momento histórico brasileiro de início do
século XX, marcado pelo início da industrialização, não podemos perder de vista que
o surgimento das primeiras escolas federais de educação profissional, que ocorre
em um contexto fortemente marcado pelo domínio do capital agrário-exportador,
porém marcado por um tempo de recém-nascida industrialização.
A economia brasileira foi definitivamente alterada no período marcado
entre 1930 à 1945, mudando profundamente seu eixo econômico, deslocando-se da
atividade agroexportadora para a industrial. Assim será notório o peso do
capitalismo industrial sobre a sociedade brasileira, sendo pesadamente apoiado pelo
estado brasileiro.
Operando em consonância com a nova lógica social do país as escolas
públicas profissionalizantes brasileiras, vão diretamente ao encontro dos interesses
do capital industrial que buscava formar mão de obra barata e sem criticidade. A
ideia era qualificar mão de obra observando o seu papel estratégico para o país
naquele fatídico momento.
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1.4 Aspectos históricos da política do acesso à educação
profissional no Brasil.
Não podemos perder de vista que desde os tempos mais remotos, o
trabalho tem ocupado lugar central na garantia da sobrevivência humana bem como
na organização e funcionamento das diversas formas de sociedades já analisadas.
Assim, é importante que tenhamos a clareza de que a concepção de trabalho e as
diversas formas que concretizam sua efetivação são históricas, sendo constituída e
reconstituída ao longo das história humana, sendo bastante mutável e adaptando-se
às diversas formas de organização social.

Surgem, então, as corporações de ofício (base de
futuras categorias socioprofissionais) e a separação entre
o trabalho manual e o intelectual, a qual tenderá a se
ampliar com o desenvolvimento da manufatura e da
grande indústria. É nesse momento histórico que
aparecem as primeiras noções de profissões e de
especializações profissionais - o ferreiro, o mecânico, o
tecelão, o comerciante, o banqueiro. No passado, como
na atualidade, as especializações profissionais surgem
em decorrência de mudanças de ordem técnico
organizativa no sistema econômico das sociedades,
afetando igualmente as condições materiais de trabalho e
os tipos de profissionais necessários. MANFREDI 2002
Pag. 36

Ainda com base nesse pensamento de Manfredi (2002, pag. 36),
podemos perceber que a ideia de formar profissionais surge da preocupação de
satisfazer as novas necessidades surgidas com as transformações dos processos
de produção, e também devido a crescente complexidade e diversificação das novas
funções que começavam a demandar nas diferentes formações sociais.
Ao fazermos um estudo da história social do trabalho, poderemos
perceber algumas das transformações ocorridas no campo de diferentes ofícios,
constatando assim o surgimento de novas ocupações, passando-se da ideia de
trabalho doméstico para o trabalho fabril, tudo isso impulsionado pelo avanço do
capitalismo materializado inicialmente na Revolução Industrial inglesa.
Podemos perceber que os últimos 20 anos do século XX foram
profundamente marcados pelo surgimento e extinção de algumas profissões. Não
podemos perder de vista, por exemplo, as grandes mudanças ocorridas ultimamente
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com o desenvolvimento técnico da informática. No campo da pesquisa em
microeletrônica, por exemplo, surgiram demandas por novas profissões e
possibilitou o desaparecimento de várias outras. E aquelas profissões que não
extinguiram, passaram a exigir dos profissionais, novos conhecimentos, habilidades
e perfis, pois as mudanças não foram apenas no campo das especialidades, mas
principal e fundamentalmente nas formas de organização, gestão e contração do
trabalho, instaurando o eminente desemprego e a instabilidade social.
Debruçando sobre os estudos de alguns números referentes à política de
emprego no Brasil, Porchman (2000) nos mostra que a População Economicamente
Ativa urbana formada por pessoas assalariadas passou de 42%, em 1940, para
62,8% em 1980. E durante o auge da expansão do emprego industrial nos anos 70,
o país chegou a ter cerca de 20% de seus empregados na indústria de
transformação. vinte anos depois essa mesma indústria passaria a responder por
menos de 13% das ocupações nacionais.
Além da diminuição do nível de emprego na indústria,
houve um decréscimo no índice do trabalho assalariado,
no período de 1989 a 1991 – redução ocorrida no número
de trabalhadores com registro em carteira, os quais
passaram de 49,2%, para 36,6% do total. O índice de
trabalho assalariado sem registro cresceu, indo de 13,6%
para 25,7%. No período de 1989 a 1995, verificou-se o
mesmo movimento de diminuição das taxas de emprego
e aumento do emprego informal: o índice de trabalho
assalariado diminuiu, indo de 62,8% para 58,2%, o índice
de trabalho com registro caiu de 49,2% para 30,9% e o
índice de trabalho informal subiu de 13,6 para 27,3%.

PORCHMAN,( 2000,p 57).
Tem sido crescente a situação de desemprego no país, pois como já
sinalizamos anteriormente, com as novas demandas impostas pelo capitalismo após
revolução industrial do século XIX, muitos profissionais ficaram obsoletos com seus
antigos ofícios e ouros simplesmente se extinguiram.
Manfredi (2010) nos mostra ainda que no período de 1989 a 1996, o
número de ocupações cresceu 11,4%, enquanto a População Economicamente
Ativa aumentou 16,5%, onde a taxa de desemprego no período passou de 3% para
7,3%.
Esses dados nos subsidiam na compreensão de que as políticas
econômicas de inserção, desenvolvidas e aplicadas pelo governo brasileiro, são
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dependentes

do

processo

de

globalização,

apresentando

características

extremamente excludentes.
É importante ressaltarmos ainda, que segundo Porchman, (2000,p 57), o
Brasil tem uma estrutura ocupacional do tipo piramidal. A maior parte da
concentração de trabalhadores está nas ocupações profissionais consideradas
inferiores, não requerendo altos níveis de escolaridade e envolvendo operações
simples. Isso tem aumentado bastante o índice de desemprego, visto que é cada
vez maior a exigência por qualificação nas profissões.
Podemos considerar também que além de tudo isso, o processo de
desenvolvimento tecnológico impulsionado pela ciência moderna e pelas inovações
mais recentes tem gerado consideráveis mudanças no mundo do trabalho e na
estrutura das profissões.
Na tentativa de compreendermos os aspectos históricos da política do
acesso à educação profissional no Brasil, buscamos assim analisar a instituição
escolar, que embora esteja presente em diferentes civilizações não se organizava
enquanto sistema. Manfredi, (2010) nos lembra que “os sistemas de ensino são
criações recentes, sendo produto do desenvolvimento do industrialismo como modo
de produção, de trabalho e de vida em sociedade”
Podemos
principalmente

então

nos últimos

considerar
séculos,

que

a

fomentou

expansão
a

do

necessidade

capitalismo,
da

famosa

“universalização” da escola, transformando-a em agência social de preparação das
pessoas para inserção no mundo do trabalho.
1.5 A situação do IFBA, campus Irecê.
O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus
Irecê está localizado à margem da Rodovia BA 148, KM 04, nº 1800, Vila Esperança.
O referido campus chega à Irecê na segunda fase de expansão da rede federal de
educação profissional e tecnológica, expansão essa pensada pelo governo federal
como forma de suprir demandas profissionais do país.
Como sabemos, são muitos os fatores internos e externos que
desencadeiam a evasão escolar no Brasil e quando partimos para a seara da
educação profissional podemos perceber indicadores ainda mais elevados, pois

32

muitos dos estudantes acabam tendo que abandonar a escola para trabalhar em prol
do sustento de suas famílias.
O caso especifico do campus do IFBA de Irecê, aparecem algumas
variáveis que em nossa opinião catalisam e interferem no aumento dos indicadores
de evasão que apresentaremos de forma mais clara no capítulo seguinte desse
trabalho. As situações por nós levantadas nos levam a perceber que muitos dos
evadidos gostavam da instituição e do nível de ensino ministrado pelos docentes,
porém problemas como transporte, alimentação, moradia, dificuldades de adaptação
e ainda problemas políticos externos e internos os levaram a desistirem da
instituição.
Podemos apontar como problemas políticos externos, a ausência de
apoio das prefeituras do território aos estudantes, visto que muitos dos evadidos são
oriundos de cidades que ficam até 110 (cento e dez) quilômetros de distância de
Irecê, cidade sede do campus de ensino do IFBA. Outro ponto que acreditamos ter
contribuído de forma significativa com a evasão e o fato de o Território de Irecê está
passando por uma das maiores estiagens dos últimos 60 (sessenta) anos, segundo
especialistas. Fato esse que impacta em todos os setores da sociedade inclusive na
educação e escolarização, pois no período foi verificado um índice muito alto do
êxodo de famílias para outras regiões do estado e do país.
Claro que os pontos levantados à cima são apenas alguns dos
fenômenos externos que acreditamos contribuir com as dificuldades que os
estudantes encontram em permanecer na instituição, porem não podemos perder de
vista que no mesmo período os estudantes também passaram por difíceis situações
vividas internamente na instituição.
Nas discussões levantadas no grupo focal, podemos levantar algumas
situações que consideramos importantes no que concerne ao olhar dos estudantes
sobre os problemas vivenciados internamente no campus. Pois segundo maioria dos
estudantes, as dificuldades foram muito grandes nos primeiros messes de
funcionamento, visto que nesse início a escola não dispunha nem de imobiliário
básico para funcionar. Pois inclusive as carteiras foram emprestadas pela UNEB.
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Ainda nos primeiro ano de funcionamento foram registrados problemas
como falta de professores, principalmente no curso de Eletromecânica, curso com
maior índice de evasão e reprovação, a nosso ver justamente por conta dessa
situação apresentada.
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CAPÍTULO 2
2.0 PERMANÊNCIA E EVASÃO NO ENSINO TECNICO E TECNOLÓGICO
ESCOLAR NO BRASIL E O CASO IFBA IRECÊ.
O

Brasil

é

sabidamente

um

país

de

proporções

continentais,

apresentando em sua caracterização sócio-política e educacional, enormes
desigualdades. No que tange à educação, por exemplo, é possível apontarmos
grandes abismos no que se refere a oferta e qualidades dos serviços.
Indicadores educacionais também nos apontam que são grandes as
disparidades quando se avalia a qualidade do ensino oferecido em instituições
publicas e privadas de educação básica. O Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – IDEB tem comprovado tais disparidades, visto que a maioria das escolas
que atingem as metas estipuladas são da Rede Privada, acompanhada de algumas
exceções da rede pública, em sua maioria escolas militares e federais.
Como o nosso campo de pesquisa é um Instituto Federal de ensino,
focaremos nossas análises pra tal esfera educativa. Pois após várias leituras e
estudos focados nessa instância, podemos perceber que são bastantes elevados os
índices de aprovação dos estudantes, inclusive é um dos mais elevados no que se
refere ao percentual de ingressos ao ensino superior.
Porém a nossa prática enquanto profissional em uma dessas instituições
de Ensino nos atentou para um indicador pouco discutido nos documentos oficiais
do Governo Federal. A evasão e as dificuldades de permanência dos estudantes,
pois com o plano de expansão dessa rede Institutos tem instalado campus em
cidades e territórios cada vez mais distantes dos grandes centros urbanos, o que é
muito bom do ponto de vista da interiorização do ensino profissional público e de
qualidade. Porém chamamos aqui a atenção para o fato de nessa expansão não
estarem sendo pensadas as diversas peculiaridades regionais que vão desde as
dificuldades com transporte dos alunos até a instalação de Internet e rede de água
em alguns dos novos campi.
Após essas análises, este trabalho surge com o intuito de compreender
as principais dificuldades no que se refere à permanência e evasão em um campo
bastante específico, a Educação Profissional ofertada no IFBA, campus Irecê.
Assim ressaltamos que ao analisarmos a “Educação Profissional no Brasil”, não
podemos esquecer, por exemplo, que quando os exploradores portugueses aqui
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chegaram, já encontraram um povo com organização social, cultural, politica e
religiosa bastante característica e que, portanto desde o seu surgimento a educação
para o trabalho é quase que inerente ao ser humano.
A realização deste trabalho de pesquisa, antes de qualquer questão,
surge de questionamentos, indagações e principalmente da nossa vivência
profissional imersa na problemática que circunda as questões relacionadas às
dificuldades de permanência encontrada por nossos estudantes e a problemática da
evasão, que tem apresentado índices considerados por nós como inaceitáveis em
uma instituição federal de ensino.
Ao fazermos estudos sobre a educação no Brasil, perceberemos que
desde sua gênese ela não foi pensada na perspectiva da inclusão e dessa forma
não tinha qualquer preocupação em garantir permanência. Com um caráter
extremamente excludente e segregador é que surgem os primeiros modelos de
educação formal pais.
Porém, no que se refere, especificamente, ao nosso objeto de estudos,
que é A Permanência e Evasão dos Estudantes nos Cursos Técnicos da Modalidade
Integrada no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia no
Campus Irecê.
É importante pontuarmos que após nos depararmos com os primeiros
mapas de aproveitamento e resultados de desempenho dos estudantes,
percebemos que o problema demandava um estudo mais critérios, pois acreditamos
que algo está errado se em uma Instituição com professores em sua maioria mestres
e doutores e com alunos que passaram por um processo seletivo sério o índice de
evasão chega a 25% em seu primeiro ano de funcionamento, acompanhado de
alguns indicadores de reprovação acima de 35%.
Assim, ao nos debruçar sobre esse trabalho de pesquisa, temos como
meta conhecer melhor a realidade sociocultural, econômica e educativa de nossos
estudantes, visto que a nossa função perante a instituição e aos educandos é
fornecer apoio pedagógico e orientação educacional, e acreditamos não ser possível
trabalhar com eficácia se não dispusermos de indicadores que venham a subsidiar
nossas ações.
Dessa forma, buscamos levantar dados e analisar a problemática de
forma mais aprofundada, almejando assim desenvolver instrumentos que possam
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subsidiar a gestão da instituição e, principalmente, ao setor pedagógico na tomada
de decisões.
O impulsionador inicial desse trabalho se pautou nos estudos da
legislação e dos documentos oficiais que norteiam a educação no país, porém como
forma de afunilar nossos estudos, analisamos a legislação do Instituto Federal e
vários documentos da Coordenação de Registros Escolares (CORES), para fazer
uma correlação entre a quantidade alunos matriculados e real frequência desses,
com a finalidade de termos dados quantitativos dos evadidos.
Por fim, como forma de contextualização e organização da nossa
pesquisa, fazemos nesse trabalho um estudo a cerca da educação no país, situando
historicamente

alguns

fatos;

discutimos

a

educação

profissional

e

seus

desdobramentos, desde o seu surgimento no país; apresentamos e discutimos
alguns indicadores levantados como forma de subsidiar o trabalho. Tudo isso, na
busca de compreender a permanência e evasão dos estudantes no campus de
ensino do IFBA de Irecê.

2.1

As bases legais e os desdobramentos da educação profissional no

Brasil.
O nosso ponto de partida, no que se refere aos estudos bibliográficos
dessa pesquisa, serão alguns dos maiores documentos que embasam a educação
escolar no Brasil: a Constituição Federal, fazendo um estudo do capítulo 205 ao 214
que se pautam em normatizar a educação nacional e também da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação nacional - LDB, onde buscaremos entender a proposta legal
para a educação no Brasil e fazer um paralelo com algumas questões percebidas na
problemática dessa pesquisa.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação profissional de nível
técnico partem do Art. 39 ao 42 da LDB e reafirmam a ideia de “educação
profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e a
tecnologia”, conduzindo ao “permanente desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva, vindo a ser desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por
diferentes estratégias de educação continuada” visando com isso o pleno exercício
da cidadania.
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A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais. LDB Art. 1º.

Tanto a Constituição Federal quanto a nova LDB, Lei 9394/96,
apresentam a educação profissional como um dos direitos do cidadão à educação e
ao trabalho. No artigo 227 podemos observar o destaque no que se refere o dever
da família, da sociedade e do estado em “assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, a educação, ao laser, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária”.
O artigo 40 da LDB define que a educação profissional será desenvolvida
em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. E no artigo
3º, parágrafo I, estabelece que o ensino deva ser ministrado com base no princípio
da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
Assim, o que percebemos é uma grande distorção entre a lei que
normatiza a educação e a realidade, pois inúmeras pesquisas nos mostram que
milhares de crianças, jovens e adultos evadem das escolas em todo o país, sendo
ainda mais acentuado o problema na educação profissional.
A educação é apontada como um direito que deve ser incentivado por
toda a sociedade, constituindo-se um dever do estado e da família para com os
educandos, devendo assim prepara-los para o exercício da cidadania e para o
trabalho. Essa mesma legislação nos alerta para a igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola que será um ponto chave do nosso trabalho.
2.2 Indicadores da evasão escolar no Brasil
São muitos os estudos no Brasil que tem como tema a evasão escolar,
assim como também são volumosas as teses e dissertações que tentam apresentar
possíveis causas para tal fenômeno. Por outro lado os governos têm apresentado
variadas propostas para a resolução desses problemas. O que percebemos é que
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apesar das pesquisas e das propostas governamentais os indicadores referentes à
evasão ainda são muito altos no Brasil.
Ao analisarmos alguns indicadores educacionais brasileiro e também de
alguns países do MERCOSUL, podemos traçar um paralelo e realizar uma análise
quantitativa a cerca da educação no país. Pois apesar de investimentos e de
avanços consideráveis, os indicadores comprovam o atraso em relação a alguns dos
nossos vizinhos no continente latino americano.
Segundo a Síntese de Indicadores Sociais, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, (2010), o Brasil tem a maior taxa de abandono
escolar no ensino médio dentre os países do MERCOSUL, Argentina, Chile,
Paraguai, Uruguai e Venezuela: 10%. Ou seja, 1 em cada 10 jovens acabam
abandonando a escola nesta etapa de ensino no Brasil.
Apesar da taxa ter melhorado, a pesquisa anterior revelava abandono de
13,2% dados da publicação confirmam o ensino médio como o "gargalo" da
educação brasileira: dos jovens com idade ideal para estar nessa etapa com idades
de 15 a 17 anos de idade apenas pouco mais da metade (50,9%) está na escola.
Os dados a cima nos revelam uma enorme distorção da idade série e
reforçam o fato de as políticas públicas educacionais não chegarem a uma parcela
significativa da população jovem do nosso país.
No ensino fundamental, por exemplo, o abandono é menor, mas ainda
assim a taxa do país foi a maior: 3,2%, o que representa uma diminuição de 1,6
pontos percentuais em relação à taxa anterior, que era de 4,8%. Dentre os países
citados, as menores taxas de abandono estão, no nível fundamental, no Uruguai
(0,3%); e no médio, na Venezuela (1%).
Dentre os países citados, o Brasil ocupa a última posição, com taxa de
aprovação no nível fundamental, com 85,8%. Em seguida vêm Venezuela (91,4%),
Uruguai (92%), Argentina (92,3%), Paraguai (93,4%) e Chile (95,2%), todos com
taxas acima de 90%. Na taxa de reprovação do fundamental, o Brasil é líder, com
11%. Em seguida, vêm Uruguai (7,7%), Argentina (6,4%), Venezuela (6,3%),
Paraguai (4,7%) e Chile (3,5%). Apesar da taxa de escolarização das crianças de 6
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a 14 anos ser de 97,6%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,
PNAD 2009, o país apresenta resultados menos satisfatórios do que os demais
países do MERCOSUL citados.
No nível médio, somente a Venezuela (91,9%), Chile (90,9%) e Paraguai
(90,9%) atingem taxa de aprovação maior do que 90%. A taxa de aprovação do
Brasil ficou em 77%; depois vêm Argentina (74,3%) e Uruguai (72,7%).
Em reprovação no nível médio, os países com piores resultados são o
Uruguai (20,4%) e a Argentina (18,8%). O Brasil ficou em terceiro, com 13,1%, e
vêm seguido de Venezuela (7,2%), Paraguai (6,9%) e Chile (6,3%).
GRÁFICO 1

TAXA DE APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO ESCOLAR EM PAISES DO MERCOSUL
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2.3 Indicadores sobre a Permanência na educação profissional no Brasil e os
problemas do IFBA, campus de Irecê.
São vários os estudos sobre acesso, permanência e evasão escolar no
Brasil, pois ainda contamos com índices elevadíssimos de evasão, apesar de a
Constituição Federal, a LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantirem
em seu corpo textual não só o acesso, mas a permanência dos alunos na escola.
São muitos os indicadores que apontam os motivos dessa “fuga” da escola.
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Numa pesquisa feita pelo Instituto Unibanco com 3.365 alunos do Ensino
Médio no estado de Minas Gerais os alunos apontam que a escola é muito pouco
atrativa e não se sentem valorizados pelos seus esforços no cumprimento de suas
atividades, nos apontando que a escola não tem sido adequada à realidade dos
nossos alunos.
A referida pesquisa confirma alguns motivos historicamente apontados
pela literatura como grandes responsáveis por tirar os jovens da escola. Dentre eles
a baixa condição socioeconômica, gravidez, necessidade de trabalhar para ajudar a
família, e defasagem idade-série. Porém, foi também apontado por tal estudo que
questões relacionadas à relação aluno-escola são muito relevantes e provocam uma
considerável perda entre aqueles que teriam um perfil menos vulnerável e,
teoricamente poderiam permanecer na escola.
No que concerne aos elevados índices referentes à permanência ao
sistema de educação profissional no Brasil, estudos recentes apontam para duas
ordens de fatores: os intraescolares, que são relacionados à organização do
trabalho pedagógico e os extraescolares, fazendo com que a educação escolar seja
profundamente afetada pelas condições socioeconômicas da sociedade.
A Constituição Brasileira em seu artigo 206 declara que todos têm
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, porém ainda são
elevados os índices de evasão escolar , ficando claro que a permanência não tem
sido garantida àqueles que ingressam no sistema educacional do país.
2.4. Indicadores educacionais do IFBA, Campus de Irecê.
O Campus de Educação Ciência e Tecnologia do IFBA de Irecê está
localizado na BA 052, no entroncamento rodoviário que dá acesso à cidade de
Lapão, com distância de 03 (três) km do centro da cidade de Irecê, por esse motivo
são constantes as reclamações dos alunos por falta de transporte, visto que até o
final do ano letivo de 2012 a prefeitura do município disponibilizava um único ônibus
que não atende a totalidade da demanda.
O referido Campus de ensino está geograficamente situado na cidade de
Irecê, mas atende um público de 22 cidades com raio de até 102 (cento e dois)
quilômetros de distância, sendo esse fato, segundo nossa pesquisa, um dos motivos
41

para o alto índice de evasão, dificuldade de permanência e também para o baixo
desempenho apresentado pelos alunos, principalmente, no primeiro ano de ingresso
na instituição. Podemos perceber que esse baixo desempenho é ainda mais agudo
no primeiro bimestre do primeiro ano, pois acreditamos que estes adolescentes, que
moram a dezenas de quilômetros dos pais, e que vivem e se organizam de forma
autônoma, acabam afetados pela nova situação de vida.
O gráfico 02, por exemplo, nos permite fazer a análise de que na primeira
unidade a média geral das turmas foi, na totalidade dos cursos mais baixa que na
segunda unidade, o que leva a acreditar na hipótese da dificuldade inicial de
adaptação, pois o nosso levantamento dos dados quantitativos levou a constatação
de que que mais de 60% dos estudantes do campus, são de outras cidades, pois os
mesmo passam pelo o processo de adaptação à nova situação estudantil, o de ter
que acordar muito cedo para pegar transporte intermunicipal ou morar fora de casa.
Pode, também, ser acrescida como ponto que contribui para a situação
da evasão e das dificuldades encontradas, o fato de que o IFBA apresenta uma
sistemática de ensino que exija mais dos alunos, e estes se deparam com
disciplinas nunca vistas na sua formação anterior, bem como com conteúdos
específicas dos cursos profissionais por eles cursados. A tabela 01 nos da uma
possibilidade de analisarmos visualmente esse contexto apresentado, pois de modo
geral a primeira unidade tem sido um ponto que apresenta baixos rendimentos
acadêmicos, talvez devido a base de ensino anterior.
GÁFICO 2 – Demonstrativo geral dos cursos do IFBA por unidade (Biocombustíveis Matutino)
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Fonte: Gráfico elaborada pelo autor.
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Já nos gráficos 03 e 04, apresentados abaixo, buscamos observar e
representar questões relacionadas ao perfil dos nossos estudantes pesquisados,
pois compreendemos que as dificuldades de permanência e o alto índice de evasão
caminham ao lado de questões sociais e econômicas, como buscamos analisar
nesse trabalho.
Após essa pesquisa documental realizada na Coordenação de
Registros Escolares do IFBA, campus de Irecê, analisamos as fichas de matriculas
de 31 evadidos e percebemos que deste total, 28 moram na zona urbana e apenas
03 na zona rural, porém dos 28 que moram em zona urbana. Ou seja, como nos
mostra o gráfico à baixo 10% são oriundos de Zona Rural e 90% de Zona Urbana.
Com base nos dados observados no Gráfico 02, demonstrado à
baixo, busca-se representar a localização geográfica dos alunos evadidos, pois uma
das hipóteses desse trabalho era a concepção de que em sua maioria os evadidos
eram oriundos das Zonas rurais do território e da cidade de Irecê. No entanto após
análises de fichas de matricula da CORES, percebemos que a maioria dos evadidos
residem em Zonas Urbanas. Isso nos levou a uma outra reflexão que nem é tema
desse trabalho, a de que os Estudantes da Zona Rural nem chegam a ter acesso ao
ensino oferecido no campus.
Gráfico 3 - Localização domiciliar dos estudantes evadidos

ZONA
LOCALIZAÇÃO DOS ALUNOS EVADIDOS RURAL
10%
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URBANA
90%

Fonte: CORES - Gráfico elaborado pelo autor

Dessa maneira uma observação inicial poderia nos direcionar para
uma análise destorcida da situação, visto que se os estudantes evadidos em sua
maioria moram na Zona Urbana, teoricamente não teriam problemas com questões
relacionadas a transporte e moradia.
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Porém uma análise mais apurada da ficha de matricula desses alunos
evadidos nos levou a um dado interessante, pois vimos que os mesmos moram
realmente em localidades urbanas, porém em cidades com até 100 quilômetros de
distância, sendo esse, para nós, um fator preponderante para a evasão dos
mesmos.
Dessa forma nos debruçamos sobre os referidos documentos e
constatamos que dos 28 estudantes que afirmaram ser oriundos de zona urbana, 20
moram em outras cidades que não são as suas de origem, o que fortalece ainda
mais a nossa hipótese apresentada à cima em relação ao acesso. Contudo o gráfico
à baixo nos dá uma representação numérica da situação, demonstrando que a
maioria dos evadidos são oriundos de cidades muitas vezes distantes do município
de Irecê, sede do campus.
Gráfico 4 - Moradia fora da sede da instituição de ensino

MORADIA FORA DA SEDE DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ESTUDAM
IRECÊ

OUTRAS CIDADES

42%
58%

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

Analisamos, também, a renda familiar desses alunos evadidos e
percebemos que 75% são de famílias com rendimento menor que um salário mínimo
e 82% se declararam negros ou pardos, sendo 65% do sexo masculino e 35%
feminino. Como nos mostra o gráfico 04.
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Gráfico 5 - Perfil socioeconômico dos estudantes evadidos
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FONTE: CORES - Gráfico elaborado pelo autor

Todos os dados utilizados levantados, e por nós até agora
interpretados, possibilitam a esse trabalho analisar as diversas situações e as
peculiaridades dos sujeitos da pesquisa, o que possibilita, assim, um conhecimento
mais aprofundado e uma melhor caracterização desses sujeitos, com o
aprofundamento e inteiração da realidade e dificuldades dos mesmos.
Dessa forma, compreendemos que ao trabalharmos com a análise
desses indicadores, estamos direcionando nossos estudos e nos apropriando de
situações concretas em diversas áreas, e no caso específico desse trabalho, a
permanência e evasão no IFBA.

2.5 Análise sobre a permanência e evasão dos estudantes no
IFBA campus de Irecê.
A partir da reflexão e análise histórica a cerca da educação profissional no
Brasil e de alguns indicadores referentes à Permanência e Evasão, buscamos aqui,
apresentar e discutir alguns indicadores que possam nos permitir um maior
aprofundamento à questão da permanência e evasão dos educandos no campus de
Educação Ciência e Tecnologia de Irecê, campus este geograficamente situado no
semiárido brasileiro, mais especificamente na região noroeste do estado da Bahia,
um dos estados do país que apresenta índices altíssimos de analfabetismo e que
atualmente sofre altos impactos por conta da seca.
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Após pesquisas e muitas leituras em vários trabalhos nacionais discutindo
a Permanência e Evasão, percebemos que tem sido muito alto o índice de evasão e
repetência na educação profissional no país inteiro.
Foi

com

o

intuito

de

amenizar

alguns

desses

índices

que

representatividades políticas e entidades da sociedade civil, se uniram na luta em
busca da implantação do referido campos do IFBA no território de Irecê. Pois, o
ensino ministrado na referida instituição tem sido considerado relevante e de
elevada qualidade pelos estudantes e comunidade territorial.
Porém, a nossa prática enquanto coordenador pedagógico da instituição,
nos coloca diante de elevados índices de reprovação, evasão e dificuldade de
permanência devido a vários fatores, fatores estes já apresentados anteriormente
nesse trabalho e aqui retomados como forma de análise e interpretação.
É com o intuito de compreender e consequentemente apresentar
ferramentas que possa contribuir na diminuição desses índices, que esse trabalho
se justifica. Pois de posse de alguns documentos referentes a resultados finais do
ano de 2011 e 2012 percebemos um elevado índice de reprovação e evasão,
indicadores que justificam e motivam esse nosso trabalho. Assim, como
demonstramos no gráfico 06, representado logo a seguir, foram altos os índices de
evasão no nosso primeiro ano de funcionamento.
Se pegarmos o total de alunos matriculados no início do ano letivo e
compararmos com os que concluíram com frequência mínima exigida pelo regimento
geral do IFBA, teremos um total de 65 desistente, se levarmos em consideração que
esse quantitativo é parte de um total de apenas 190 estudantes, teremos um
percentual de abandono de exato 25%, como podemos demonstrar nos gráficos 05
e 06, representados a seguir, índice considerado alto.
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Gráfico 6 – Índice de evasão por curso e turno.
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FONTE: CORES - Gráfico elaborado pelo autor
Gráfico 7 – percentual de evasão geral dos cursos
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FONTE: CORES - Gráfico elaborado pelo autor.
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CAPÍTULO 3
3.0 METODOLOGIA

Interpretar os motivos da evasão escolar e as dificuldades encontradas pelos
estudantes dos cursos técnicos da Modalidade Integrada no IFBA, campus de Irecê
é a grande contribuição desse nosso trabalho, visto que nos leva a compreender
relações e situações até então invisíveis os nosso olhar de profissional e até de
pesquisador.
Para coadunar com os nossos objetivos de trabalho, buscamos fazer um
percurso metodológico pautado na objetividade e com o máximo possível de clareza.
Para Minayo (1999, p. 22) a “metodologia é o caminho e o instrumental próprio de
abordagem da realidade”. Para nós essa concepção é muito relevante, já que foi
justamente a partir de uma situação concretamente apresentada que realizamos
este trabalho de pesquisa social aplicada que traz em si um estudo teórico e
principalmente a contextualização de situações reais socializadas e vivenciada entre
e os sujeitos da pesquisa.
Esse nosso trabalho tem como participantes, estudantes dos cursos
técnicos da modalidade Integrada do IFBA, campus de Irecê, a amostra será com os
estudantes matriculados no ano de 2011, primeiro ano de funcionamento da
instituição. Esses participantes contribuem de forma significativa com o propósito do
trabalho que apresenta como objetivo “Estudar a política de Educação Profissional e
os fatores que interferem na permanência dos estudantes ingressos no IFBA no ano
de 2011, buscando compreender as dificuldades que os mesmos encontram em
permanecer nos cursos técnicos da modalidade integrada dessa instituição.
O nosso estudo também passa por uma abordagem aplicada de pesquisa que
segundo SILVA (2001, p. 20), esse tipo de abordagem tem o objetivo de gerar
conhecimentos para a aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos.
Utilizamos tal abordagem justamente com o intuito de inferir e apresentar propostas,
fundamentadas em um estudo científico pra revertermos os problemas relacionados
a evasão no nosso campo de estudo.
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Assim, pretendemos inter-relacionar diretamente com os sujeitos e construir
possibilidades que venham a reverter a problemática da evasão e das dificuldades
de permanência dos estudantes no Campus de ensino pesquisado.
Assim após esse trabalho de pesquisa apresentamos como ferramenta
auxiliar na gestão pedagógica do campus de Irecê, a criação de um questionário
digital que irá gerar um banco de dados, possibilitando à gestão e a coordenação
pedagógica um conhecimento mais aprofundado da realidade social, cultural e
econômica dos estudantes.
3.1 TIPO DE ESTUDO
Nossa pesquisa tem ainda um caráter descritivo, baseando-se numa
amostragem representativa da situação a ser estudada (BRAGA, 2007). Com uma
metodologia que perpassa pela ação qualitativa conforme definem BRAGA (2007)
apud Minayo e Sanches (1993).
Essa metodologia contribui com os objetivos desse nosso estudo, pois
através das falas dos/as estudantes entrevistados/as e possível conhecermos
melhor a realidade dos sujeitos da pesquisa suas realidades enquanto estudantes
matriculados ou evadidos de algum dos cursos técnicos da modalidade integrada do
IFBA campus de Irecê.
Algo também possível com essa abordagem qualitativa de estudo é a
compreensão mais precisa da realidade e principalmente da vivência dos estudantes
participantes da pesquisa. É também de suma importância ressaltarmos no nosso
trabalho, a importância do mesmo para a compreensão da realidade dos sujeitos da
pesquisa, bem como para uma análise mais crítica à cerca da realidade social,
política e econômica do Território de Irecê e consequentemente dos nossos
estudantes e suas famílias.
3.2 CAMPO DE ESTUDO

O nosso estudo realiza-se em um espaço muito importante e precioso para o
território de Irecê, território esse composto por 21 cidades e aproximadamente
500.000 (quinhentos mil) habitantes.
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O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus
Irecê – IFBA. Atendendo estudantes dessas 21 cidades e com mais de 500
(quinhentos) estudantes matriculados o IFBA de Irecê desponta-se como um lócus
de grandes expectativas para a população do território.
Esse espaço foi escolhido por nós como campo de estudo da nossa pesquisa,
pelo fato de sermos servidor da instituição, responsável pelo acompanhamento
pedagógico dos alunos e por orientações didático-metodológicas dos docentes. E o
que impulsionou esse trabalho foi o fato de no final do seu primeiro ano de
funcionamento nos deparamos com um elevado índice de evasão e repetência,
acompanhado de baixo rendimento acadêmico dos estudantes, gerando para nós
um inicial paradoxo, visto que o campus conta com professores com elevados níveis
de formação acadêmica e excelente estrutura física da instituição.
Porém não podemos deixar de ressaltar que o campus de Irecê encontra-se
em fase de implantação e que nos seus dois primeiros anos de funcionamento as
dificuldades foram imensas, desde a falta de docentes para alguns cursos e
disciplinas até a dificuldade com a aquisição de livros didáticos.
Dessa forma a nossa questão de partida se pautou em compreender os
motivos pelos quais os estudantes evadem da instituição e quais as dificuldades
encontradas pelos mesmos.
Geograficamente, o IFBA campus Irecê está situado em um entroncamento
rodoviário as margens da Rodovia BA 148, KM 04, nº 1800, Vila Esperança - Irecê-BA, com
acesso diretos às cidades de Lapão, Canarana, Ibititá, Ibipeba e, Barra do Mendes,
cidades estas com grande quantidade de estudantes matriculados no campus.
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Imagem 01

Fonte: Sumário estatístico dos municípios 2011

O Território Irecê- BA abrange uma área de 27.490,80 Km² e é composto
por 20 municípios: Central, Gentio do Ouro, Itaguaçu da Bahia, João Dourado,
Xique-Xique, América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana,
Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra,
São Gabriel e Uibaí.
A população total do território é de 403.070 habitantes, dos quais 155.392
vivem na área rural, o que corresponde a 38,55% do total. É um território
predominantemente agrícola, possuindo 41.011 agricultores familiares, 1.532
famílias assentadas e 26 comunidades quilombolas. Seu IDH médio é 0,61.
O papel do lugar é determinante. Ele não é apenas um quadro de vida,
mas o espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que
permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indagação
sobre o presente e o futuro (p.114). SANTOS (2005)

Considerando esse princípio voltado para as experiências vividas e
renovadas que os Territórios brasileiros têm se voltado para a junção idéias
potencial que possam contribuir com a construção de um desenvolvimento voltado
para o processo de avaliação e reavaliação de ações.
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3.3 SUJEITOS DO ESTUDO

Os sujeitos contribuintes desse nosso trabalho de pesquisa são os estudantes
dos cursos técnicos de informática, biocombustíveis e eletromecânica da
modalidade Integrada que ingressaram no IFBA campus Irecê no ano de 2011,
primeiro ano de funcionamento da instituição.
Foram entrevistados através de questionários específicos, 40 estudantes
evadidos da instituição e 88 regularmente matriculados, pois dessa forma podemos
compreender da forma mais aproximada possível, os motivos da evasão e a visão
dos frequentes em relação à instituição.
Conforme aponta Minayo (1999), os sujeitos de estudo são peças importantes
na pesquisa de abordagem qualitativa, pois esses poderão contribuir com sua
vivência em processos de mudança social.
3.4 COLETA DE DADOS

Para embasar a presente pesquisa, algumas ações foram realizadas no que
diz respeito à coleta de informações, conforme orienta Minayo (1999),
O processo de investigação prevê idas ao campo antes do trabalho mais
intensivo, o que permite o fluir da rede de relações e possíveis correções já
iniciais dos instrumentos de coleta de dados (p.103).

Seguindo essa orientação, participamos de algumas atividades desenvolvidas
pelo IFBA, campus de Irecê, a exemplo de reuniões ordinárias de conselhos de
classes diagnósticos e final, conversas e e discussões com os estudantes a cerca
dos problemas enfrentados pelos mesmos, no que se refere à permanência na
instituição.
Foram utilizados como instrumentos de pesquisa, dois questionários
fechados, sendo um aplicado com os estudantes evadidos e outro com os alunos
frequentes, pois assim podemos coletar os motivos da evasão dos primeiros e as
dificuldades dos segundos.
Devido nossa vivência nesse espaço de pesquisa e por se tratar de uma
pesquisa qualiquantitaviva, utilizamos ainda de um momento de reunião com um
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grupo multifocal, composto por estudantes dos terceiros ano dos cursos de
Informática, Eletromecânica e Biocombustíveis da modalidade integrada de ensino.
Dessa forma podemos ouvir de forma mais livre e as diferentes visões dos
estudantes a cerca dos problemas enfrentados na instituição e as principais
dificuldades vivenciadas ao longo dos 03 anos de vivência na instituição
Observamos que a coleta de dados é um passo importante no trabalho de
pesquisa, visto que se precisa compreender de fato, o que ser quer alcançar com
esses meios.
3.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS

Um ponto considerado por nós como muito importante numa metodologia de
pesquisa é a questão da analise dos dados coletados, pois, assim como define
Minayo (1999, p.197), existem alguns obstáculos no momento de análise dos
mesmos, dentre eles, e ressaltado ser “muito comum na interpretação dos trabalhos
empíricos, a dificuldade de se juntarem teorias e conceitos muito abstratos com os
dados recolhidos no campo”. Dessa forma buscamos aqui nesse trabalho interpretar
utilizando-se da “análise de conteúdo”, que é a mais comum das expressões para se
representar o tratamento de dados, conforme orienta Minayo (1999) apud Bardin
(1979, p.42) definindo tal forma como:
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas
mensagens (p.199)
.

Por fim, é feito ainda um cruzamento estatístico doas dados coletados através
dos questionários, visando assim um respaldo científico mais apurado para o
trabalho.
Com esse método de análise esperamos que a pesquisa possa ser
visualizada como uma contribuição científica a partir da realidade vivenciada por
pessoas que compõem o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia,
campus Irecê.
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Dessa forma acreditamos na que seja possível utilizarmos dos resultados
desse trabalho como como indicadores que nortearão tomadas de decisões, bem
como a construção de uma política institucional de permanência dos educandos na
instituição, visto que esse é um direito dos mesmos.
3.6 ASPECTOS ÉTICOS
Por se tratar de uma pesquisa de abordagem qualiquantitativa, que preza
pela vivência das pessoas em determinadas situações de suas vidas, essa pesquisa
está pautada em questões éticas que implicam um comprometimento

e

responsabilidade por parte do pesquisador. Para tanto, a mesma está acobertada
pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, à qual trata de questões
relacionadas à pesquisa com seres humano.
Também deixamos claro que todos as pessoas envolvidas nesse trabalho
assinaram um termo de participação onde fica claro que nenhum nome de
participante será divulgado nas futuras apresentações dessa pesquisa, como forma
de manter o sigilo das identidades e a seguranças das informações.
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CAPÍTULO 4.0
4.0 – Apresentação e análise dos resultados
Este capítulo tem como principal intenção apresentar a interpretação dos
dados obtidos por meio das pesquisas realizadas junto aos estudantes evadidos e
aos frequentes dos cursos técnicos da modalidade integrada de Informática,
Eletromecânica e Biocombustíveis do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnóloga da Bahia, campus de Irecê. Nesse nosso trabalho caracterizando como
frequentes aqueles alunos que tem frequência regular e que participa das atividades
acadêmicas da instituição, com frequência superior a 75% de presença, como
postula a organização didática do IFBA.
Como forma de apresentar uma análise mais clara e metodologicamente
mais compreensível, dividimos a nossa análise em três grupos distintos: os
evadidos, que são aqueles que não frequentam mais a instituição, os repetentes,
que são aqueles que foram reprovados em séries ou anos anteriores e por fim os
não repetentes que são aqueles estudantes que assim como os outros entraram na
instituição em 2011, primeiro ano de funcionamento e não foram reprovados em
nenhuma das séries.
Tal divisão foi feita pelo fato de compreendermos que o olhar, as
expectativas e a motivação desses sujeitos serem diferentes devido as diversas
situações vivenciadas.
4.1 – A evasão no IFBA, campus Irecê
Como já foi apresentado anteriormente, os pontos impulsionadores desse
trabalho decorre do fato de percebermos um baixo rendimento acadêmico ao fim do
primeiro ano de funcionamento e um índice de evasão superior a 25%. Assim
buscamos aqui levantar um perfil mais detalhado desses estudantes que evadiram
da instituição, bem como dos que estão frequentando regulamente um dos três
cursos da modalidade integrada, objetivando assim compreender os motivos desse
fenômeno, buscando formas de resolver essa problemática e evitar futuras e novas
evasões.
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Esse trabalho tem como um de seus principais objetivos buscar formas
que venham a sanar o problema da evasão, visto que ao aluno é garantido
constitucionalmente o direito à permanência.

4.2 - O perfil dos estudantes evadidos e os motivos da evasão
Após aplicação de questionário e da realização de um grupo multifocal
composto

por

estudantes

dos

cursos

de

Informática,

eletromecânica

e

Biocombustíveis, sendo também aplicado um questionário com os estudantes
evadidos foi possível perceber que as principais causas da evasão na instituição
estão assim representadas:
Gráfico 08 – Principais dificuldades apresentadas pelos estudantes
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor.

De posse desses dados acreditamos na possibilidade desse nosso
trabalho apresentar indicadores importantes para algumas tomadas de decisões
institucionais, bem como na formulação de projetos que venham a apontar para
tomadas de decisão que possibilite maior aproveitamento, diminuído assim a
evasão.
Ainda com base no gráfico 08, podemos inferir que a instituição não tem
sido inclusiva do ponto de vista de apropriação do conhecimento pelos educandos,
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pois, 23% afirmam ter dificuldades em compreender os conteúdos ministrados pelos
professores da instituição e 25% afirmaram ter alguma dificuldade de adaptação à
metodologia da escola. Compreendemos assim que 48% dos estudantes evadidos,
não se sentiram pedagogicamente incluído na instituição. Não podemos, porém
perder de vista o fato de que essas dificuldades de se adaptar a metodologia e de
compreender os conteúdos está diretamente ligado à dificuldade de base desses
estudantes que em sua maioria são oriundos de escolas públicas da região,
instituições essas muito carentes de profissionais habilitados principalmente nas
áreas de ciência exatas, peso para todos os três cursos oferecidos na instituição.
4.2 - Perfil dos evadidos
Gráfico 09 – Classificação quanto ao gênero
QUESTÃO 01 - GÊNERO?

MASCULINO
51%

FEMININO
49%

Base : 40 alunos/ total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2013

O fato de não haver diferença considerável entre estudantes do sexo
feminino e do masculino entre os evadidos tem a ver com os motivos desse
fenômeno, pois a evasão no IFBA Campus de Irecê está muito mais relacionada à
dificuldade de adaptação dos estudantes às exigências institucionais e aos
problemas internos que serão melhor explanados à frente do que questões ligadas à
gênero.
Uma questão bastante característica e presente no nosso trabalho é o
fato de percebermos que dentre outros vários fatores, a evasão está relacionada
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com determinada faixa etária, que são estudantes de 17 a 20 anos, pois este púbico
apresenta peculiaridades muito especificas no que concerne à evasão escolar no
IFBA, visto que além daqueles que evadem por conta de certificação no Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM tem aqueles que estavam matriculados na
primeira ou segunda série do Ensino Médio e ingressaram no IFBA por curiosidade
e/ou pela novidade de haver uma instituição federal ao seu alcance. Assim após os
primeiros resultados negativos, muitos voltaram paras as suas escolas anteriores.
Como nos mostra o gráfico à baixo, se somarmos os estudantes com
idade entre 20 a 22 anos ao de 17 à 19 anos, veremos que 80% dos evadidos
apresentavam distorção idade/serie para estar na primeira série do Ensino Médio.
Gráfico 10
FAIXA ETÁRIA DOS EVADIDOS
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Fonte: Dados da pesquisa 2013

Um outro ponto levado em consideração no nosso trabalho foi a
preocupação em traçarmos um perfil socioeconômico dos estudantes, tanto dos
evadidos, quanto dos frequentes, assim no que se refere aos evadidos podemos
observar. Na análise do gráfico abaixo observamos que 57% dos evadidos são de
famílias compostas por três a cinco pessoas e 25% são de famílias compostas de
quatro a sete pessoas. Somando os dois grupos temos 82% dos evadidos oriundos
de família numerosa e como mostra o gráfico à baixo, se somarmos os estudantes
cuja família ganham de até meio salário mínimo com os que ganham até dois
salários mínimos, temos 75% dos evadidos. É importante salientarmos aqui que não
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estamos pondo a evasão como um fenômeno pontual e estanque que tem como
único fator causas socioeconômicas, porém não podemos perder de vista que no
capitalismo esta é um bem muito precioso e caro, onde as classes sociais menos
favorecidas são de diversas formas excluídas. Assim, de posse desses dados
podemos propor e pensar em políticas internas que garantam a permanência desses
educandos.
Gráfico 11
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Base : 40 alunos/ total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2013

Quanto à composição familiar podemos perceber que em sua maioria os
estudantes evadidos fazem parte de uma composição familiar média ou grande o
que se compararmos com a gráfico a seguir que demonstra a renda familiar desses
sujeitos podemos perceber que no IFBA campus de Irecê a evasão correlaciona-se
com causas socioeconômicas, causas essas acompanhadas da baixa qualidade da
do ensino ofertado nas escolas públicas locais, de onde vem maioria dos estudantes
do IFBA.
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Gráfico - 12
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Tabela 1

ESCOLARIDADE DOS PAIS DOS ALUNOS EVADIDOS
NÃO ALFABETIZADOS
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
ENSINO MÉDIO COMPLETO
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
TOTAL

4
6
7
8
7
5
3
40

10%
15%
17%
20%
17%
13%
8%
100%

Base : 40 alunos/ total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2013

A tabela acima também reforça a nossa análise em relação em relação à
situação socioeconômica dos estudantes evadidos, pois ao somarmos os
percentuais de alunos cujos pais não são alfabetizados com os que os pais não
concluíram o Ensino Médio temos um total de 62%, ou seja, esse percentual revela
que os educandos de famílias com menor grau de instrução acabou sendo mais
vulnerável ao fenômeno da evasão.
Um ponto que nos chamou atenção nesse trabalho foi a avaliação feita
pelos estudantes evadidos em relação ao ensino do IFBA, campus Irecê, pois a
priori acreditávamos que os mesmos caracterizariam o ensino como ruim visto que
evadiram da instituição, mas um ponto que fica claro é que apesar de terem
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evadidos, a maioria dos estudantes caracterizam o IFBA como bom ou excelente,
onde a soma desses dois grupos chegou a 79% e apenas 13% caracterizou o
ensino como ruim
Gráfico 13
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Base : 40 alunos/ total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2013

Um ponto que também nos chama atenção é o fato da maioria dos
estudantes evadidos ser do curso de Eletromecânica, representando 45% dessa
amostra. Isso nos leva a inferir que um dos motivos significativos da evasão no
campus está relacionado a problemas estruturais e/ou organizacionais, pois
justamente o curso de eletromecânica passou por sérios problemas, onde o principal
deles foi ausência da oferta de disciplinas específicas do curso devido a falta de
professores.
Só a titulo de exemplo, a turma que começou no primeiro ano do curso de
eletromecânica com 40 (quarenta) estudantes em 2011, encontra-se no momento da
pesquisa com apenas 09, ou seja, 31 estudantes ou evadiram ou repetiram a série,
obtendo reprovação.
Outo dado que também foi possível levantar através do registro de alguns
depoimentos e relatos do grupo multifocal foi a forma desmotivada com que os
estudantes do curso de eletromecânica se posicionam, pois referem que tem
dificuldades para realizarem atividades práticas e pelo fato de não ter muitos
professores das disciplinas específicas do curso, ficam sem referências. Assim
acreditamos que seja esse um dos motivos principais do curso de eletromecânica ter
o maior indicador de evasão do campus, como nos mostra o gráfico a baixo:
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Gráfico 14
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4.3 - O perfil dos estudantes frequentes e as dificuldades
encontradas.
Após traçarmos o diagnóstico e fazermos nossa análise a cerca da
evasão com base nos relatos e nas informações nos dadas pelos estudantes
evadidos, buscaremos apresentar o olhar daqueles sujeitos que se mantiveram na
instituição. Com isso buscamos cruzar informações com o objetivo de termos uma
análise mais precisa do nosso objeto de pesquisa: a permanência e evasão dos
estudantes dos cursos técnicos da modalidade integrada do IFBA, campus de Irecê.
O nosso intuito ao fazermos nossas análises sob o olhar dos evadidos e
dos frequentes foi confrontar informações e analisar situações que são peculiares a
um grupo, mas que não são ao outro, percebendo ainda que dentre os estudantes
frequentes há um olhar diferenciado entre os que estão no terceiro ano e que,
portanto nunca forma reprovados e os que estão em séries anteriores, tendo sido
reprovado em algum momento durante os três anos de curso.
Nossas análises a respeito das dificuldades dos estudantes frequentes
serão norteadas sobre o prisma dos repetentes e dos não repetentes, por
compreendermos que alguns sentimentos, informações e percepções desses
sujeitos são diferentes.
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Inicialmente

buscamos

traçar

um

perfil

socioeconômico

desses

estudantes, para posteriormente fazermos análises a cerca das dificuldades que os
mesmos encontram.
Dentre o público entrevistado percebemos que a maioria é do sexo
masculino, como a nossa amostra de pesquisa é a totalidade dos estudantes
ingressos na instituição no ano de 2011, podemos afirmar com segurança que a
maioria dos estudantes que permaneceram na instituição são do sexo masculino.
Gráfico 15 – Classificação quanto ao gênero dos estudantes frequentes
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MASCULINO
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46%

Base : 64 alunos/ total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2013

Assim podemos perceber que a evasão é maior entre estudantes do sexo
feminino e para nós um aspecto que contribuem com essa evasão é o fato de a
maioria dessas estudantes serem de cidades distantes e não se adaptarem a nova
situação de morarem distante das famílias. Aparentemente essa situação seria
idêntica tanto para estudantes do sexo feminino quanto do masculino, porém faz
parte da cultura regional, ainda pautada em conceitos patriarcais e machistas achar
que as moças são mais desprotegidas que os rapazes quando estão distantes das
famílias.
Outro indicador que também nos chama a atenção é o número de
estudantes que se autodeclaram pardos ou negros, pois a soma desses dois índices
chega a 70% dos estudantes pesquisados. Esse dado nos proporciona conhecer de
forma ainda mais detalhada o perfil desses sujeitos que talvez pelo fato de terem
iniciado seus estudos exatamente no mesmo período que o campus é inaugurado no
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território de Irecê, ainda não havia nenhum estudo ou levantamento que revelasse o
perfil ou qualquer característica desse grupo de estudantes.
Gráfico 16 – Auto declaração dos estudantes frequentes

AUDTODECLARAÇÃO
NEGRO
8%

INDÍGENA
2%
BRANCO
25%
AMARELO
3%

PARDO
62%

Base : 64 alunos/ total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2013

Também foi objeto de nossas análises a faixa etária na qual os
estudantes do campus se enquadram, e percebemos que 95% do nosso público
pesquisado está com idade ente 14 e 19 anos, portanto podemos afirma que são
predominantemente compostos por adolescentes e jovens, havendo portanto uma
baixa distorção entre idade e série como nos revela o gráfico a seguir.
Gráfico 17 – Faixa etária dos estudantes frequentes
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No que se refere à origem educacional dos nossos estudantes podemos
perceber que apenas 30% do publico pesquisado são originários de instituições
particulares de ensino, sendo na nossa opinião um dos motivos do baixo rendimento
nas disciplinas exatas como matemática, física, química e desenho técnico, bem
como em algumas específicas como tecnologia mecânica, fenômenos de transporte
e algoritmos.
Cabe aqui esclarecermos que não estamos pondo as instituições
particulares em detrimento das publicas, porém é importante ressaltarmos que no
contexto territorial local, não há mais que 05 professores licenciados em física
ministrando aulas no ensino fundamental e médio, e a maioria dos professores que
ministram aulas nas disciplinas de exatas nas escolas do ensino fundamental II não
são graduados em tais áreas, sendo na nossa concepção um dos motivos do baixo
aproveitamento dos estudantes do IFBA no seu Primeiro ano de ingresso na
instituição, pois são cobrados dos estudantes como revisão, conteúdos que os
mesmos nunca viram em toda sua vida escolar, levando alguns ao desespero,
desmotivação e evasão.

Gráfico 18 – Escola anterior ao IFBA dos estudantes frequentes
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Buscando compreender de forma ainda mais clara as dificuldades
encontradas pelos estudantes, analisamos questões como a localização da
residência, renda, composição familiar e escolaridade dos pais desses estudantes,
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pois compreendemos que a evasão não se explica apenas por respostas curtas e
diretas como por exemplo, falta de vontade dos estudantes, pobreza, ser oriundo de
zona rural ou morar distantes dos pais. Porém acreditamos que alguns desses e
outros fatores somados, acabam levando o jovem a se desmotivar dos estudos e
optar por evadir, voltando para uma escola mais “fácil” e mais próximo de sua
família.
Por compreendermos que a distância da família e o constante
deslocamento de distâncias diários que chegam a 60 quilômetros interferem no
aprendizado e contribui com o aumento dos índices de evasão, fizemos no nosso
trabalho um levantamento a respeito do total de estudantes que moram fora da
cidades e que portanto se deslocam diariamente, bem como dos que moram na
cidade onde estuda, Irecê, mas que passa por dificuldades de adaptação devido ao
distanciamento da sua família, tendo como agravante o fato de serem adolescentes
que muitas vezes não estavam preparados para enfrentar certas responsabilidades
longe da família.
Se atentarmos para o gráfico à baixo perceberemos que apenas 34% dos
estudantes moram e estudam na mesma cidade que sua família, assim, 66% dos
estudantes ou tem que se deslocar por distâncias de até 60 quilômetros por dia ou
são obrigados a estabelecer moradia em Irecê, tendo que se organizarem sozinhos
ou com colegas, sem nenhum acompanhamento direto das famílias.
Gráfico 19
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Como forma de compreender ainda mais a visão desses sujeitos,
analisamos os três grupos representados no gráfico de forma distinta, e
percebemos, por exemplo, que a maioria dos estudantes que moram e estudam na
mesma cidade que suas famílias o índice dos que já pensaram em desistir é o
menor, representando 36%.
Gráfico 20
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Dentre o grupo de estudantes que moram na cidade de Irecê, mas que,
porém os pais moram em outra cidade, o número dos que já pensou em evadir é de
72% o que reforça ainda mais que na faixa etária que os mesmos se encontram a
presença familiar é fundamental.
Gráfico 21
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Com relação aos estudantes que moram fora da cidade onde estuda, a
nossa pesquisa revelou que 62% desse público em algum momento durantes esses
três anos que se encontram na instituição já pensaram em desistir, como nos revela
o gráfico à baixo.
Gráfico 22 – Estudantes que moram fora da cidade onde estuda
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Porém cabe aqui pontuarmos que essa situação não decorre apenas do
cansaço ou do desgaste físico do deslocamento diário, mas principalmente devida
as dificuldades financeiras das famílias em arcar com as passagens, visto que
muitas das prefeituras do território não disponibilizam transportes para esses alunos,
apesar de haver entre o IFBA e tais órgãos um acordo de cooperação firmado em
2008, onde as mesmas se responsabilizavam com o deslocamento dos alunos de
suas cidades que ingressassem no IFBA.
Já abordamos anteriormente nesse nosso trabalho que estamos
geograficamente situados em uma das regiões mais pobres do país e que
atualmente passa um dos maiores períodos de estiagem dos últimos anos.
Esse contexto também afeta diretamente muitos dos sujeitos da pesquisa,
pois 60% dos estudantes entrevistados afirma ser filhos e filhas de agricultores que
tem inclusive dívidas agrícolas adquiridas no Banco do Nordeste e ou Banco do
Brasil.
Ao perguntarmos sobre a renda das famílias dos estudantes do IFBA,
sujeitos da nossa pesquisa, percebemos que a maioria são oriundos de família
consideradas de baixa renda, pois se dividirmos a média de um a dois salários
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mínimos por família, pela quantidade média de pessoas nas mesmas, teremos uma
média muito inferior a meio salário mínimo por pessoa, demonstrando assim a
necessidade de a instituição pensar em políticas mais abrangentes e firmes de
assistência estudantil. Os dois gráficos à baixo demonstram de forma bastante clara
essa situação por nós apresentada.
Gráfico 23
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Gráfico 24
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Não vamos, porém condicionar que as dificuldades encontradas pelos
estudantes na instituição sejam apenas devido a sua situação socioeconômica,
porém esse estudo pode contribuir no direcionamento de recursos para os
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programas de assistência estudantil existentes na instituição. Pois acreditamos que
ao traçar esse perfil estamos conhecendo de forma mais clara a realidades nos
alunos, para que assim o trabalho didático e pedagógico seja feito com mais
intencionalidade e eficiência.
Já no que se refere à questão da qualidade da instituição, apesar dos
problemas e das dificuldades levantadas, 97% dos estudantes que participaram da
nossa pesquisa, consideram o ensino bom ou excelente, ressaltando porem que
essa avaliação é com referência ao nível de ensino e a qualidade técnica dos
profissionais. Porém ressaltam dificuldades em se adaptar a determinados métodos
de alguns professores e a quantidade de conteúdos ministrados pelos mesmos por
bimestre. Como já sinalizamos o gráfico a seguir mostra o grau de satisfação dos
estudantes com a instituição.
Gráfico 25 – O ensino do IFBA na visão dos estudantes
RUIM
0%

REGULAR
3%

BOM
39%

EXCELENTE
58%

O ENSINO NA VISÃO DOS ESTUDANTES
Base : 64 alunos/ total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2013

Porém é importante percebermos que apesar do elevado grau de
satisfação dos estudantes para com o ensino, não podemos ocultar que 67% desses
mesmos estudantes afirmam já ter encontrado na instituição alguma dificuldade que
afetam sua aprendizagem, o gráfico à seguir nos mostra essa situação de forma
muito clara.
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Gráfico 26 – Dificuldades que afetam a aprendizagem dos estudantes

DIFICULDES QUE AFETAM A APRENIDZAGEM

NÃO
33%

SIM
67%

Base : 64 alunos/ total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2013

Através das informações colhidas no grupo multifocal e reforçadas no
questionário de pesquisa, foi possível perceber que esses estudantes veem a
instituição como um importante centro de formação acadêmica que servirá de
plataforma para outros projetos futuros. Porém o gráfico seguinte nos demonstra que
52% dos estudantes que afirma ter encontrado dificuldades, por algum momento já
pensaram em desistir da instituição.
Gráfico 27 – Estudantes que já pensaram em evadir do IFBA devido alguma dificuldade

JÁ PENSOU EM DESISTIR DE ESTUDAR NO IFBA DEVIDO ALGUMA
DIFICULDADE ?
NÃO
RESPONDERAM
3%

NÃO
45%

SIM
52%

Base : 64 alunos/ total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2013
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Uma questão que para nós é considerada muito significativa é o diálogo e orientação
familiar, pois, como já abordamos anteriormente nesse trabalho, para muitos dos
estudantes a fase de adaptação à escola, às novas rotinas e muitas vezes à
situação de morar distante das famílias tem sido um fator preponderante na
elevação dos indicadores de evasão no campus de Irecê. Como podemos perceber
na leitura do gráfico a seguir a grande maioria dos pais ou responsáveis sempre se
posicionaram conta a saída do estudante da instituição.
Gráfico 28 – Postura dos pais quando o estudante pensou em evadir

POSTURA DOS PAIS QUANDO O ESTUDANTE PENSOU
EM DESISTIR
NÃO RESPONDERAM
6%
NÃO SOUBERAM
24%

FORAM CONTRA
49%

NÃO INTERFERIRAM
21%

FORAM À FAVOR
0%

Base : 64 alunos/ total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2013

4.4 – Os resultados da pesquisa
O primeiro ponto que consideramos muito importante desse trabalho é o
fato de termos levantado dados mais preciso a respeito dos problemas e das
dificuldades encontradas pelos estudantes, pois ao fazermos esse trabalho foi
possível conhecer de forma ainda mais precisa e clara os problemas vivenciados
pelos estudantes, problemas esses que acabam levando o estudante à evasão ou
ao baixo rendimento acadêmico.
Ao traçarmos de forma mais detalhada e precisa um perfil dos estudantes,
acreditamos ser possível contribuir de forma mais significativa tanto no processo de
gestão pedagógica quanto na organização de políticas de assistência estudantil,
visto que esse trabalho foi desenvolvido a partir de análises documentais tanto na
Coordenação de Registros Escolares – CORES quanto com o serviço social do
campus.
72

Por ser uma pesquisa de campo e principalmente pelo nosso
envolvimento

profissional

enquanto

coordenador

pedagógico

da

instituição

pesquisada acreditamos ser possível uma intervenção mais precisa e direcionada no
que concerne às tomadas de decisões institucional.
Ao identificarmos as principais causas da evasão e consequentemente os
maiores problemas enfrentados pelos estudantes poderemos intermediar de forma
mais objetiva as práticas institucionais, pois como já ressaltamos em outros
momento, o campus pesquisado encontra-se ainda em fase de autoconhecimento,
inclusive passando por importantes mudanças internas nesse momento, como por
exemplo a mudança de Diretor Geral.
Sabemos ainda que o nosso trabalho apesar de ousado, não dar conta da
totalidade dos fatos e das situações e que, portanto pode haver outros problemas
que afetam a evasão ou geram dificuldades de permanência que não forma por nós
identificados. Porém esse trabalho é um pontapé inicial muito importante no que se
refere ao processo de construção da identidade e no conhecimento da realidade
institucional do IFBA Campus de Irecê.
Por ser uma pesquisa aplicada, buscamos a partir do levantamento das
informações de da análise dos resultados propor a criação de um produto que tenha
como função contribuir como instrumento auxiliar nas tomadas de decisões
institucional. Assim propomos a construção de um questionário on line que fará
cruzamento de dados dos estudantes e traçará um perfil socioeconômico gerando
relatórios a cerca da realidade institucional.
4.5 – Descrição do produto da pesquisa.
A educação do século XXI tem sido profundamente marcada por
intermediações tecnológicas, visto que as informações tem sido caracterizada pela
velocidade e pela dinamicidade.
Dessa forma o produto apresentado como construção do nosso trabalho
sinaliza no sentido de buscar organizar e direcionar ações e tomadas de decisões. O
projeto de criação de um questionário on line que faça cruzamento de dados e
informações dos alunos, traçando um perfil mais detalhado e preciso da situação
socioeconômica dos mesmos, possibilitara a gestão pedagógica e institucional
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tomadas de decisões mais precisas e organizadas, visto que já se conhece de forma
mais apropriada os motivos da evasão e as principais dificuldades dos estudantes.
A nossa ferramenta tem ainda a vantagem de ser dinâmica, podendo ser
acrescida e suprimida informação a qualquer momento que a instituição achar
necessário.
O projeto de criação de tal ferramenta já encontra-se em andamento, pois
o setor pedagógico, coordenado por nós já entrou em contato com a coordenação
de informática que assimilando a ideia submeteu projeto de pesquisa e juntamente
com o pedagogo e já estão trabalhando com dois estudantes bolsistas da instituição
na primeira etapa de construção da ferramenta.
O questionário será alimentado com informação de todos os alunos da
instituição e serão inseridas informações diversas que vão desde a localização
geográfica da família dos estudantes, renda familiar, dificuldades de transporte e de
alimentação, fatores que segundo a nossa pesquisa contribuem significativamente
para a evasão ou causa sérias dificuldades para os estudantes permanecerem.
No final de cada bimestre letivo será ainda acrescentado ao documento
os registos de notas e relatórios dos conselhos de classe diagnósticos que cruzarão
dados com situações como renda dos pais e origem escolar anterior dos estudantes.
Dessa forma em um processo de seleção de bolsas de estudo por mérito,
onde seja exigido boas notas dos estudantes, por exemplo, criaremos relatório por
rendimento, caso seja para bolsa de auxílio, o relatório é gerado levando em
consideração a renda familiar.
O nosso principal objetivo ao propor tal ferramenta é conhecer melhor a
realidades dos estudantes do IFBA campus Irecê e a partir de tal conhecimento agir
na tentativa de encaminhar projetos, propostas e possíveis soluções que diminuam
as dificuldades dos mesmos.
É importante salientarmos que a nossa ferramenta é uma tentativa de
contribuir com a gestão institucional, buscando ser útil principalmente ao serviço
social e no acompanhamento pedagógico dos alunos, porém faremos diversos
testes de validação e pesquisaremos a eficácia do mesmo.
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4.6 CONCLUSÃO

Esse foi um trabalho um tanto quanto desafiador, porém bastante
relevante, pois foram levantados indicadores que auxiliarão de maneira significativa
no conhecimento e diagnóstico da gestão pedagógica e institucional. Também, é
possível conhecermos melhor a realidade institucional do nosso campo de estudos
que é a permanência e a evasão.
Dessa forma, estamos nos instrumentalizando cientificamente para
pensarmos em soluções de problemas crônicos que afetam a educação brasileira,
problemas estes que impactam consideravelmente em nosso campus de ensino. Já
sabemos, por exemplo, que no que concerne aos avanços da legislação educacional
no país, tivemos inúmeros pontos positivos, e estes vão desde a ampliação do
acesso até a universalização do Ensino Fundamental.
Porém, como é possível perceber ao longo desse trabalho, a partir dos
nossos levantamentos bibliográficos e de análise documentais referentes à questão
da permanência e da evasão, as dificuldades dos estudantes ainda são muitas,
dificuldades tais que acabam muitas vezes, inviabilizando a continuidade dos
mesmos na escola, aumentando consideravelmente os índices de abandono, visto
que educação ainda não é prioridade nas políticas públicas do Brasil.
Não vamos, porém, nos furtar de dizer que nos últimos anos algumas
políticas públicas educacionais tem minimizado alguns problemas sérios do país.
Pois, a própria criação dos Institutos Federais e a instalação de campus em regiões
historicamente esquecidas e/ou excluídas do país, já é a nosso ver uma tentativa de
superar históricas exclusões educacionais do país. Contudo, a questão central não
é apenas garantir o acesso, mas a efetiva permanência e sucesso dos educandos,
como estabelece a LDB, lei 9394/96.
A finalização desse trabalho aponta alguns motivos da evasão e as
maiores dificuldades que os estudantes têm encontrado em permanecer na
instituição, tornando-se uma ferramenta muito importante nas tomadas de decisões
do departamento pedagógico, do serviço social e da gestão como um todo.
É ainda objetivo esse trabalho, fazer um alerta de que a lei não é
totalmente atendida simplesmente pelo fato de se construir fisicamente uma escola,
um instituto, uma universidade ou qualquer espaço educativo que seja. A
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permanência, o sucesso, a qualidade e a formação cidadã dos sujeitos atendidos
naquele espaço, são colunas de sustentação que darão relevância social à
instituição.
De maneira mais específica, foi feito aqui uma tentativa de compreender e
intervir na problemática supracitada, a saber: evasão e baixo aproveitamento
acadêmico dos nossos estudantes. Como também, já ressaltamos no corpo desse
trabalho, os indicadores levantados e apresentados contribuíram de forma muito
significativa na construção de um perfil institucional e no planejamento estratégico,
que dispõe assim, de meios mais claros, que traçam metas e ações para o
acompanhamento e orientação dos estudantes.
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