FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

Anderson Paulo da Cruz

Evasão nos cursos técnicos profissionalizantes:
uma análise das principais causas e identificação de perfil dos alunos
evadidos do Senac Sete Lagoas

Pedro Leopoldo
2013

ANDERSON PAULO DA CRUZ

Evasão nos cursos técnicos profissionalizantes:
uma análise das principais causas e identificação de perfil dos alunos
evadidos do Senac Sete Lagoas

Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional
em Administração da Fundação Pedro Leopoldo
como requisito parcial para a obtenção do grau de
mestre em Administração.
Área de concentração: Gestão da Inovação e
Competitividade.
Linha de pesquisa: Inovação e Organizações.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Eloisa Helena Rodrigues
Guimarães.

Pedro Leopoldo
2013

370.15
CRUZ, Anderson Paulo da
C976e
Evasão nos cursos técnicos profissionais :
uma análise das principais causas e identificação de perfil dos
alunos evadidos do Senac Sete Lagoas / Anderson Paulo da
Cruz.
– Pedro Leopoldo: FPL, 2013.
88 p.

Dissertação : Mestrado Profissional em
Administração
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo - FPL,
Pedro Leopoldo, 2013.
Orientador: Prof. Drª. Eloísa Helena Rodrigues
Guimarães
1. Evasão Escolar. 2. Formação Profissional. 3.
Cursos Profissionalizantes
.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590

RESUMO

O mercado de trabalho apresenta oportunidades de contratação cuja demanda
aponta para a necessidade de mão de obra especializada. Nesse contexto, vários
programas de educação gratuita são ofertados pelo governo, a fim de solucionar a
escassez de trabalhadores qualificados no País. Apesar dessas iniciativas
governamentais de gratuidade no ensino técnico, a evasão escolar persiste de forma
recorrente nas escolas profissionalizantes. Este estudo analisa os fatores
determinantes dessa evasão, com base numa pesquisa de caráter exploratório,
realizada com alunos evadidos dos cursos técnicos de formação profissional do
Senac Sete Lagoas, excluindo-se o fator relacionado às dificuldades financeiras,
uma vez que os cursos analisados neste trabalho são ofertados gratuitamente. A
coleta de dados ocorreu por meio dos requerimentos de desistência de alunos e por
entrevistas semiestruturadas. Os principais fatores da evasão escolar apontados
nesta pesquisa dizem respeito a dificuldades de conciliar trabalho e estudo,
mudança de residência do aluno, preferência pela realização de um curso superior
em detrimento de um curso profissionalizante, problemas relacionados à saúde, falta
de identificação do aluno para com o curso. Este trabalho apresenta, além das
causas de abandono, o perfil dos alunos desistentes.
Palavras-chave: evasão escolar, formação profissional, cursos profissionalizantes.

ABSTRACT
The labor market presents opportunities for hiring whose demand points to the need
for specialized labor. In this context, several programs free education are offered by
the government, in order to solve the shortage of skilled workers in the Country.
Despite these governmental initiatives of gratuity on technical education, school
dropout persists on a recurring basis in community colleges. This study analyzes the
factors determining this circumvention, on the basis of an exploratory research,
carried out with students escaped technical courses in vocational training of Senac
Sete Lagoas, excluding the factor related to financial difficulties, since the courses
analyzed in this work are offered for free. The data collection occurred by means of
requests for withdrawal of students and by semi-structured interviews. The main
factors of school dropout pointed out in this study relate to the difficulties of
reconciling work and study, change of residence of the student, preferably by the
completion of a higher education course at the expense of a vocational education
course, related health problems, lack of identification of the student to the course.
Keywords: school dropout, vocational training, professional training courses.
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1 INTRODUÇÃO

No ambiente dinâmico e integrado atual, a população mundial nunca esteve tão
próxima. As organizações evoluíram e se tornaram transcontinentais. Mesmo as
empresas de menor porte puderam conhecer novos mercados devido à facilidade
proporcionada pela melhoria nas tecnologias de comunicação e principalmente pela
inserção na rede mundial de computadores.

Ainda analisando esse cenário, é importante salientar que, no Brasil, vive-se um
momento que antecede a eventos de magnitude global: a Copa do Mundo de 2014 e
as Olimpíadas de 2016. Esses acontecimentos serão certamente grandes
impulsionadores de desenvolvimento local em diversas áreas, como comércio,
serviços, construção civil, indústria, gastronomia e turismo.

Nessa perspectiva, o Brasil passa a despertar interesse de várias empresas
multinacionais e se coloca como uma economia promissora conforme produz
expectativas positivas de continuidade de crescimento. As organizações estão na
era da diversidade, em que todos os valores e crenças estão sendo colocados à
prova, sendo necessário, para garantir a sobrevivência, aprender a lidar com esse
ambiente controverso.

O problema de escassez da mão de obra enfrentado pelas organizações vem sendo
assunto de várias mídias nacionais. A revista Istoé, por exemplo, ressalta o risco de
“apagão” de mão de obra por falta de investimento em educação básica, baseandose em pesquisa da Fundação Dom Cabral. Nessa pesquisa, constatou-se que “1,7
milhão das vagas oferecidas na construção civil, indústria naval, metalurgia,
siderurgia e no setor de transportes e serviços não foram preenchidas por falta de
pessoas qualificadas para exercer as funções” (NICACIO, 2010).

Em qualquer circunstância, um déficit de oferta de mão de obra qualificada é
preocupante, porém, em um momento de franco crescimento e expansão dos
negócios, essa situação é ainda mais complicada. Nesse cenário, segundo Souza,
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Ramos e De Luiz (2007), é necessário abordar a qualificação como relação social e
a emergência da noção da competência com o propósito de reordenar a
compreensão

da

relação

trabalho-educação,

possibilitando

ao

trabalhador

mobilidade entre diferentes estruturas de emprego, por meio da identificação das
competências necessárias ao trabalho.

Nas estratégias governamentais atuais para atender a essa demanda, vários
projetos de qualificação profissional são ofertados gratuitamente e por várias
instituições de ensino.

Contudo, boa parte dos que ingressam no sistema formal de ensino não consegue
cumprir seus objetivos iniciais: aprender novos caminhos intelectuais, conhecer
científica e tecnicamente seu campo de interesse e ter o diploma como forma de
reconhecimento social de seu esforço, além de se inserir no mercado de trabalho
(FREITAS, 2009).
Várias razões têm sido apontadas por pesquisadores como obstáculos que impedem
o avanço na formação escolar (BEAN, 1980; TINTO, 1993; GAIOSO, 2005). Entre os
muitos motivos apresentados para a desistência de estudantes, estão os aspectos
relacionados à complexidade da vida pessoal, familiar, financeira e laboral. Além
disso, existem as instituições responsáveis pela educação e as políticas sociais mal
implantadas, que nem sempre atendem às necessidades dos estudantes.

Neste trabalho, foram considerados o Programa de Educação Profissional (PEP) e o
Programa Senac de Gratuidade (PSG). Entre essas instituições, encontra-se o
Senac Minas, escolhido como objeto de estudo desta pesquisa, que terá como foco
específico o Centro de Formação Profissional de Sete Lagoas, entidade que tem
ofertado

cursos

profissionalizantes

por

meio

de

programas

de

ensino

profissionalizantes estaduais e municipais.

Diante dessa realidade, este trabalho busca identificar o perfil do aluno e as
principais causas de evasão dos programas sociogovernamentais oferecidos
gratuitamente. Dessa forma, a questão norteadora para esta pesquisa ficou assim
definida:
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Quais são as causas de evasão nos programas sociogovernamentais praticados
gratuitamente no Centro de Educação Profissional Senac de Sete Lagoas?

1.1

Delimitação do estudo

A pesquisa terá como foco os ex-alunos de cursos gratuitos. Para isso, foi escolhido
como objeto de estudo o Centro de Educação Profissional de Sete Lagoas, do
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Minas). Esse estabelecimento
atua como entidade de qualificação profissional por meio de programas gratuitos,
resultado de um protocolo firmado em 22 de julho de 2008 entre o Senac e o
Governo Federal, por meio dos Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego, e
da Fazenda, e ratificado pelo Decreto 6.633, de 5 de novembro de 2008 (BRASIL,
2008).

O programa de gratuidade dessa instituição visa a oferecer ações educacionais com
custo zero à população de baixa renda. Para isso, o Senac se comprometeu a
alocar, a partir de 2009, parcela de seus recursos líquidos oriundos da contribuição
compulsória para a oferta de vagas gratuitas em cursos de formação inicial e
continuada e de educação profissional técnica de nível médio. Em 2009, primeiro
ano de implantação do Programa Senac de Gratuidade (PSG), o percentual de
recursos destinados foi de 20%; em 2010, 25%; em 2011, 35%; em 2012, 45%;
mantendo o aumento gradual em 2013 (55%) e 2014 (66,67%).

1.2

Objetivos

Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar as principais causas de
evasão dos cursos técnicos oferecidos pelo Senac Sete Lagoas matriculados nos
anos de 2009, 2010 e 2011.
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A fim de possibilitar melhor entendimento a respeito do tema, o trabalho irá se pautar
nos seguintes objetivos específicos:

 caracterizar o perfil dos alunos evadidos;
 mapear as principais causas de evasão;
 identificar os cursos que apresentam menor e maior taxa de evasão.

1.3

Justificativa

O governo brasileiro tem demonstrado preocupação em inserir o cidadão no
mercado de trabalho, investindo em projetos de formação profissional gratuita. Para
isso, as instituições de ensino buscam apresentar produtos que vão ao encontro
dessa demanda governamental e da necessidade de profissionais qualificados para
o mercado de trabalho.

As organizações estão inseridas em um ambiente dinâmico em que a busca por
diferencial competitivo é constante. Sabe-se que a presença deste se pode
converter em ativos financeiros. Entretanto ter esse diferencial em um ambiente tão
competitivo se torna um grande desafio. Para as instituições de ensino
profissionalizante, quanto maior for a inserção dos alunos no mercado de trabalho
maior será o reconhecimento dessa instituição no mercado, com consequente ganho
financeiro. Para Zarifian (2003), a educação profissional diferenciada deve ser
centrada na autonomia em relação ao objeto da aprendizagem e do saber. Para
esse autor, não basta aprender a fazer; quem aprende a fazer deve saber por que
está fazendo dessa maneira e não de outra, e ainda aprender que existem formas
para fazer diferentes daquelas aprendidas inicialmente.

Este estudo busca apresentar as principais causas de evasão de cursos
profissionalizantes gratuitos e o perfil dos evadidos. Conhecer esses indicadores
pode ser importante tanto para os estabelecimentos de ensino quanto para governo
e alunos. Espera-se, ao final desta pesquisa, que se apresentem dados que
indiquem o perfil de aluno com maior probabilidade de evasão.
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Além disso, pretende-se avaliar quais cursos são os mais adequados para serem
ofertados gratuitamente. Esses indicadores podem possibilitar à instituição de ensino
profissionalizante estratégias escolares na definição do portfólio de cursos e
eventuais processos de seleção de alunos; ao governo, índices de aproveitamento
de recursos públicos investidos na educação profissional e estratégias de melhoria
na gestão destes.

A investigação dos motivos da evasão irá proporcionar, aos gestores de instituições
de ensino profissionalizante, informações que possibilitem a diminuição de evasões
e a melhor oferta de portfólio de cursos. A descoberta desses indicadores,
pessoalmente, pode ser considerada como um diferencial profissional já que pode
proporcionar maiores taxas de ocupação do estabelecimento de ensino estudado.

Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho tem início por este capítulo
introdutório responsável por apresentar as linhas norteadoras da pesquisa: o tema, o
problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, e a delimitação deste
estudo.

No segundo capítulo, é apresentada a revisão da literatura. Essa parte serve como
suporte e fundamentação teórica para a pesquisa, e está dividida em cinco seções:
na primeira, há a revisão da literatura sobre gestão escolar; na segunda, abordam-se
aspectos do contexto educacional no Brasil, cuja ênfase é dirigida ao ensino
profissionalizante; a terceira aponta reflexões sobre as mutações do perfil do
trabalhador; já na quarta, aborda-se a qualificação para o trabalho, dando-se ênfase
no desenvolvimento de competências; a quinta seção contempla um embasamento
teórico a respeito da prática da evasão, seus conceitos e principais causas já
apontadas em estudos anteriores.

No terceiro capítulo, descreve-se o procedimento metodológico da pesquisa,
apresentando os aspectos relativos à pesquisa de campo que norteiam o estudo: a
caracterização da pesquisa, a população e a amostra, as técnicas de coleta de
dados e a estratégia de análise dos dados.
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O quarto capítulo inicia-se com a caracterização histórica da instituição pesquisada.
Em seguida, são apresentados os resultados das análises realizadas, seguindo-se
uma explanação sobre as características e o perfil dos alunos evadidos.
Posteriormente são elencadas as causas de evasão, finalizando com a
apresentação dos indicadores de evasão.

No quinto e último capítulo, são apresentadas as considerações finais a respeito de
todo o trabalho.
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2 A EVASÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura sobre as
questões levantadas, a fim de fornecer uma base teórica para sustentar o
desenvolvimento da pesquisa proposta e, assim, viabilizar as conclusões desta
dissertação.

O conteúdo aqui abordado permeia a investigação a respeito da evasão de alunos.
Com o objetivo de organizar o conteúdo deste capítulo, ele está disposto em cinco
partes: gestão escolar; educação profissional; mutações do perfil profissional do
trabalhador; qualificação profissional e competência profissional; e evasão escolar.

2.1

Gestão escolar

Os termos “gestão escolar” e “administração escolar” são usados na literatura
educacional ora como sinônimos, ora como termos distintos. Algumas vezes, gestão
é apresentada como um processo dentro da ação administrativa; outras vezes, como
sinônimo de gerência, numa conotação neotecnicista dessa prática e, em muitos
outros momentos, gestão aparece como “nova” alternativa para o processo políticoadministrativo da educação.

Entende-se

por

gestão

da

educação

o

processo

político-administrativo

contextualizado, por meio do qual a prática social da educação é organizada,
orientada e viabilizada (BORDIGNON; GRACINDO, 2001, p. 147).

Segundo Cury (2002, p. 164), o termo gestão vem do (verbo latino gerere, exercer,
executar), chamando a atenção para a postura dialógica subjacente ao conceito de
gestão como forma de governo da educação em seus distintos níveis e modalidades
de ensino.
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Em seu sentido geral, pode-se afirmar que administração é o uso racional de
recursos para a realização de fins determinados. De acordo com Paro (1999), a
administração geral pode ser vista, tanto na teoria quanto na prática, como dois
campos que se interpenetram: a racionalização do trabalho e a coordenação,
levando-se em conta, respectivamente, os elementos materiais e conceptuais, de um
lado, e o esforço humano coletivo de outro.

A gestão escolar, portanto, reflete as diferentes teorizações da administração
aplicadas à forma como as ações e tarefas de gestão das atividades de uma escola
são executadas, nada mais se fazendo que a mera aplicação dessas teorias à
educação. Segundo Félix (1989, p. 71):
Enquanto a administração de empresa desenvolve teorias sobre a
organização do trabalho nas empresas capitalistas, a administração escolar
apresenta proposições teóricas sobre a organização do trabalho na escola e
no sistema escolar.

O sistema de educação no Brasil é legitimado por leis específicas. Elas estão
contidas na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) (BRASIL, 1996). De
acordo com essas normas, a gestão da educação no Brasil está organizada em
sistemas federal, municipal e estadual de ensino.

Na LDB, artigo 12, incisos I a VII, estão as principais delegações que se referem à
gestão escolar no que diz respeito às suas respectivas unidades de ensino:
Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de
integração da sociedade com a escola;
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica (BRASIL,
1996).

Com base nas normas supracitadas, é possível segmentar a gestão escolar em:
gestão pedagógica, gestão de pessoas, gestão de recursos materiais e gestão de
recursos financeiros. Os estabelecimentos de ensino têm autonomia para
estabelecer e gerir o modelo pedagógico de ensino. Essa autonomia está presente
em toda a LDB.
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Ao discutir a autonomia da escola, Veiga e Resende (1998) corroboram com o
estabelecido na lei e destaca quatro dimensões consideradas básicas para o bom
funcionamento de uma instituição educativa e que, segundo ela, devem ser
relacionadas e articuladas entre si:
Autonomia administrativa – consiste na possibilidade de elaborar e gerir
seus planos, programas e projetos. Autonomia jurídica – diz respeito à
possibilidade de a escola elaborar suas normas e orientações escolares em
consonância com as legislações educacionais, como, por exemplo,
matrícula, transferência de alunos, admissão de professores, concessão de
grau. Autonomia financeira – refere-se à disponibilidade de recursos
financeiros capazes de dar à instituição educativa condições de
funcionamento efetivo. Autonomia pedagógica – consiste na liberdade de
propor modalidades de ensino e pesquisa. Está estreitamente ligada à
identidade, à função social, à clientela, à organização curricular, à
avaliação, bem como aos resultados e, portanto, à essência do projeto
pedagógico da escola (Ibidem, p. 16-19).

A gestão das pessoas direciona-se à gestão de alunos, professores, comunidade
escolar em geral. O inciso V do artigo 53 da LDB possibilita a criação de regimentos
escolares. Por meio destes, as escolas criam regras de convivência e
responsabilidades para alunos, professores e comunidade em geral.

A gestão de recursos materiais, entre outras funções, busca estabelecer quais
cursos devem ser ofertados e quais tipos de mídia, livros ou apostilas devem ser
adotados. A correta gestão desses materiais pode definir o sucesso ou não da
gestão escolar. Segundo Galvão e Mendonça (1999), a gestão de recursos materiais
pode definir a qualidade apropriada do produto ou serviço e a um preço justo.

A correta gestão dos recursos materiais deve traduzir as expectativas do cliente em
informações úteis, levar em consideração as alternativas da concorrência ao analisar
as expectativas do cliente, considerar que estas são dinâmicas. A qualidade do
produto e do serviço deve existir em todo o canal de distribuição de recursos, ou
seja, desde o fabricante até chegar ao cliente final (passando por todos os
intermediários), e toda a organização deve estar envolvida na responsabilidade de
propiciar ao cliente a qualidade do produto ou serviço.

Não basta definir o melhor produto ou serviço, é necessária a adequada oferta do
produto ou serviço à comunidade escolar. Segundo Ballou (2007), junto com a

19

logística, nasce o termo “suprimentos”, derivado da locução “cadeia de suprimentos”,
usada para definir diversos materiais. Suprimento é como são definidos os itens
administrados, movimentados, armazenados, processados e transportados (recursos
materiais) pela logística. Nesta, os suprimentos são os atores principais de toda a
cadeia. Com base nas características dos suprimentos, a logística define seus
parâmetros de lead time, tipos de embalagem, as características dos equipamentos
de movimentação, modais de transporte, áreas de armazenamento e os recursos
humanos e financeiros necessários.

Para Gitman (2004), a administração financeira é uma ferramenta ou técnica
empregada para controlar, da forma mais eficaz possível, os melhores caminhos
para condução financeira da organização. Ainda segundo esse autor, diz respeito à
concessão de crédito, planejamento, análise de investimentos e de meios viáveis
para obtenção de recursos para financiar operações e atividades da empresa.

No que diz respeito à concessão de crédito para clientes, planejamento, análise de
investimentos e de meios viáveis para a obtenção de recursos para financiar
operações e atividades da empresa, a administração financeira visa sempre ao
desenvolvimento, evitando gastos desnecessários, desperdícios, observando os
melhores “caminhos” para a condução financeira da organização.
Essas áreas apresentadas (gestão administrativa, gestão pedagógica, gestão de
pessoas, gestão de recursos materiais e gestão de recursos financeiros) caminham
integradas, com o objetivo de garantir o processo educativo das unidades escolares,
e o gestor escolar é o agente responsável diretamente por todas as áreas.

2.2

Educação profissional

O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e o de competências para a
cidadania e para o trabalho são os compromissos centrais de qualquer
estabelecimento de ensino. O Brasil vem, ao longo do tempo, sofrendo
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transformações no modo como seus profissionais são qualificados e inseridos no
mercado de trabalho.

Com o crescente acirramento da concorrência pelo mercado por parte das
organizações, tornou-se necessário mudar o cenário de formação e qualificação
profissional para o trabalho. Considerando esse cenário, em 20 de dezembro de
1996, entrou em vigor no Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (Lei
9.394/1996), sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso,
baseada no princípio do direito universal à educação para todos.

Segundo Zarifian (2003), existia emergência da alteração no modelo de ensino
profissionalizante para um modelo desenvolvido por competências. Historicamente,
segundo o autor, a educação esteve baseada em dois modelos: o da profissão,
desenvolvido com base nas corporações artesanais urbanas; e o do posto de
trabalho, implantado de maneira extensiva, sob a luz do taylorismo.

Diante do aumento da complexidade nas situações profissionais, o que se pede ao
profissional é que ele saiba administrar tal complexidade. Le Boterf (2003, p. 37)
afirma que “não se pede mais ao operador que faça consertos, mas que saiba
‘administrar panes’, acontecimentos, contingências e processos”. O autor aponta
ainda que o operador não sabe de antemão o que é preciso fazer e de que maneira
fazer; ele deve criar, reconstruir e inovar. É preciso que o profissional seja capaz de
decidir sem ter de apelar para uma combinação preestabelecida de procedimentos.

Para Zarifian (2011, p.11), A educação profissional requer, além do domínio
operacional de um determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo,
com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a
mobilização dos valores necessários à tomada de decisões.

O

compromisso

da

educação

profissional

é

essencialmente

voltado

ao

desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho em condições de dar
respostas adequadas às diversas situações inerentes à função do trabalhador. A
LDB (BRASIL, 1996), em seu artigo 40, define que “A educação profissional será
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desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de
educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho”.

A educação profissional sugere o empenho de múltiplos atores. Entre eles, cabe
destacar os papéis do governo, responsável constitucional pela educação, dos
estabelecimentos de ensino profissionalizantes, responsáveis pela qualificação
profissional, e o do indivíduo (aluno), sujeito adquirente das qualificações para o
trabalho.

Cada ator, em sua dimensão, é responsável pelo sucesso da qualificação. Segundo
Le Boterf (2003), o profissionalismo só é adquirido e desenvolvido se as pessoas se
envolvem em projetos de aquisição e de desenvolvimento de competências. Cabe
ao Estado, portanto, por meio das escolas de ensino profissionalizante, proporcionar
aos alunos um ambiente favorável ao cultivo de competências para o trabalho; e, ao
aluno, o investimento pessoal em sua qualificação.

2.3

Mutações do perfil profissional do trabalhador

As organizações passaram por transformações ao longo do tempo, a fim de atender
às demandas de mercado de sua época. Le Boterf (2003) sugere que
A produção não é mais ou não será mais o que era. Ela deverá incorporar
uma parcela crescente de inteligência para fazer frente às exigências, de
renovação, de atividade, de flexibilidade e de complexidade. (LEBOTERF,
2003, p. 16).

Para Zarifian (2001), as relações de trabalho sofreram profundas mudanças ao longo
da História. Com o surgimento do capitalismo industrial, as atividades até então
dominantes, como a camponesa e as de corporações artesanais, modificaram-se.
Nesse cenário, o trabalhador até então detinha o conhecimento dos afazeres.

Com o surgimento desse novo modelo, foi instaurada a separação do conhecimento
do trabalho e o trabalhador. Fleury e Fleury (1999, p. 72) afirmam: “A espinha dorsal
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desse modelo era a definição do cargo, ou seja, conjunto de tarefas associadas ao
desempenho de um posto de trabalho”. Nesse prisma, o trabalhador era um simples
portador de capacidades. Essa perspectiva foi percebida também por Dutra (2001).
Segundo esse autor, os modelos fordista e taylorista de administração consideravam
o indivíduo trabalhador controlável e de postura passiva.

Até a década de 1970, o regime dos mercados era considerado vendedor, ou seja, a
demanda era maior que a oferta. Tudo que fosse produzido teria compradores.
Nessa época, o desafio era aumentar a produtividade (FLEURY; FLEURY, 1999).
Não havia preocupação com o consumidor: a regra era apenas aumentar a
produção. O trabalhador foi destituído do seu conhecimento do trabalho, sendo
responsável por executar pequenas tarefas repetitivas.

Já no final da década de 1970, após a crise do petróleo e a entrada de países
asiáticos no mercado global, a oferta ficou maior que a demanda e os compradores
passaram a ditar a regra. As organizações passaram a concorrer acirradamente, e a
orientação passou a ter como foco as demandas do cliente.

Surgiu, na década de 1980, o modelo de gestão japonês, baseado nos modelos
taylorista e fordista de busca pela racionalização do trabalho. Nesse arquétipo,
entretanto, “a responsabilidade pela execução do trabalho é atribuída ao grupo e
não ao indivíduo” (Ibidem, p. 75). O modelo privilegiava ainda o conhecimento
operário no cotidiano organizacional. Ainda segundo Fleury e Fleury (op. cit.), até o
final dessa década, concomitantemente ao aumento da demanda, o mundo estaria
entrando no processo de globalização. Os mercados e os padrões de consumo
ficaram semelhantes em diferentes países e regiões.

Posteriormente, na década de 1990, com a crescente competitividade e globalização
das atividades, as organizações passaram a valorizar o conhecimento por este
agregar mais valor por meio das atividades inteligentes. Segundo Robert Reich,
citado por Fleury e Fleury (Ibidem), existem três tipos de trabalho: o rotineiro de
produção, o rotineiro de serviços e o intelectual.
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Fleury e Fleury (1999) sugerem também que os desafios de grande competitividade
e globalização das atividades incorporaram definitivamente à prática organizacional
o conceito de competência, como base do modelo para se gerenciarem pessoas.
Afirmam ainda que, nesse cenário, as organizações procuram focar nas atividades
que sejam realmente agregadoras de valor, aquelas “intensivas em inteligência”.
As estratégias empresariais mudam de acordo com o ambiente; portanto se torna
necessária a atualização na qualificação dos trabalhadores. Esse fato foi observado
por Lacerda, Vasconcelos e Tavares (2007, p. 93):
A organização precisa entender quais são as competências necessárias aos
profissionais para que eles alcancem os resultados almejados e contribuam
de forma efetiva para perpetuá-la. Precisa ainda criar oportunidades para
que essas competências possam se desenvolver.

Após a década de 1990, “a unidade de gestão é o indivíduo e não o cargo”
(FLEURY; FLEURY, 1999, p. 80). Segundo esses autores,
“O trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao
cargo, mas torna-se um prolongamento direto da competência que o
indivíduo mobiliza em face de uma situação profissional cada vez mais
mutável e complexa”. (FLEURY; FLEURY, 1999, p. 29).

Nessa mesma linha de pensamento, Le Boterf (2003) aponta ser significativo que as
empresas tenham manifestado sua vontade de passar do planejamento e gestão de
empregos para o planejamento e gestão de competências.

2.4

Qualificação profissional e competência profissional

Com as mutações ocorridas ao longo do tempo nas organizações, a qualificação
profissional sofreu abruptas alterações. Após algumas transformações, o trabalhador
voltou a ser detentor do conhecimento do trabalho. O indivíduo assumiu o papel de
mola propulsora do sucesso organizacional. Os modelos taylorista, fordista, toyotista,
entre outros, que destituíram o domínio do conhecimento individual, começaram a
dar espaço ao trabalhador competente, capaz de reagir, transformar e adaptar seu
modo de trabalho de forma contínua e independente.
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Dutra (2001) concorda com Zarifian (2001), ao afirmar que houve alteração no perfil
profissional exigido pelas empresas, que buscam trabalhadores com um perfil
autônomo e empreendedor, em vez do antigo perfil obediente e disciplinado. Dutra
afirma ainda que a gestão de pessoas deve ser orientada para a ideia de
desenvolvimento mútuo, em que a empresa desenvolve as pessoas e estas, ao se
desenvolverem, fazem o mesmo com a organização.

Para atender às demandas organizacionais, é necessário intervir na forma como o
trabalhador executa seu trabalho. Segundo Zarifian (2003, p. 37):
A qualificação é uma construção social cujo objeto é qualificar os indivíduos
assalariados, tanto do ponto de vista do modo de apreciação da relação,
mantida no que se espera deles (seu “trabalho”), quanto do pondo de vista
da hierarquia na escala dos estatutos sociais e dos trabalhos.

Contudo o desenvolvimento profissional do trabalhador passou a ser um grande
desafio para a sociedade. Durante a racionalização do trabalho, quando o
conhecimento foi, de certa forma, destituído do trabalhador, as organizações se
encarregavam de treinar seus colaboradores. Estes se sujeitavam às regras
impostas, e os governos apenas regulavam essa relação. No modelo regido pela
competência, o papel dos governos, do indivíduo e das organizações começou a ter
igual importância. A qualificação profissional ganhou igual peso para cada um
desses atores, sendo necessário, portanto, o envolvimento de cada ator no processo
de qualificação profissional.

Hamel e Prahalad (2001) vão além, afirmando que “uma empresa deve ser vista não
apenas como um portfólio de produtos ou serviços, mas também como um portfólio
de competências”. Dutra (2001) completa essa ótica, ressaltando ainda a
importância do comprometimento integral dos indivíduos com a organização: “Não
somente os músculos e parte da inteligência, mas todo o seu potencial criador, sua
intuição, sua capacidade de interpretar o contexto e de agir sobre ele, gerando
vantagens competitivas únicas” (Ibidem, p. 26).

Para melhor compreensão dessas mudanças, será necessário discutir os conceitos
de qualificação e competência, à luz das reflexões de alguns autores. Para Zarifian
(2003), a competência é uma nova forma de qualificação, ainda emergente. É uma
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maneira de qualificar e não se deve fazer nenhuma distinção conceitual entre
competência e qualificação. O mesmo autor vai além, em sua obra editada em 2001,
definindo:
A qualificação é usualmente definida pelos requisitos associados à posição,
ou ao cargo, ou pelos saberes ou estoque de conhecimentos da pessoa, os
quais podem ser classificados e certificados pelo sistema educacional, já o
conceito de competência procura ir além do conceito de qualificação, referese à capacidade de a pessoa assumir iniciativas, ir além das atividades
prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações de
trabalho, ser responsável e ser reconhecido por isso (ZARIFIAN, 2001, p.
111).

Já para Fleury e Fleury (1999, p. 26),
Competência é uma palavra do senso comum, utilizada para designar
pessoa qualificada para realizar algo. Seu oposto ou antônimo não apenas
implica em negação desta capacidade, mas também guarda um sentimento
pejorativo, depreciativo. Chega mesmo a sinalizar que a pessoa encontra-se
ou se encontrará brevemente marginalizada dos circuitos de trabalho e de
reconhecimento social.

Várias são as empresas que atuam no segmento de educação. Entre elas, cabe
destacar o Senac, o Senai, o Cefet, o Ifet, entre outras, todas tendo como principal
objetivo a qualificação profissional. Entretanto existe a emergente necessidade de
que os indivíduos, após a conclusão de seus estudos, sejam capazes de exercer
satisfatoriamente suas atividades profissionais. Percebe-se que muitas dessas
instituições de ensino são ineficazes em sua proposta, conferindo apenas diplomas
a seus alunos, o que, por si só, não garante colocação no mercado de trabalho ou
na geração de renda. Tal abordagem foi percebida por Le Boterf (2003). Segundo
esse autor, “Quando a qualificação se reduz a diplomas de formação inicial, isso não
significa que a pessoa saiba agir com competência. Significa, antes, que ela dispõe
de certos recursos com os quais pode construir competências” (Ibidem, p. 21).

2.5

Evasão escolar

O tema evasão escolar recebeu, ao longo do tempo, diferentes enfoques.
Inicialmente, concentrou-se nas razões pelas quais os estudantes abandonam o
sistema de educação. Posteriormente, surgiu a tendência para que esse tipo de
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estudo examine como os estudantes podem ser encorajados a persistir na vida
escolar, passando-se a enfatizar a prevenção da evasão e a permanência dos
estudantes, ou seja, como estimulá-los a permanecer com sucesso no sistema de
ensino. No fim da década de 1980, surgiu uma nova tendência, voltada para
publicações que apresentassem casos de sucesso de alunos e instituições de
ensino, com o intuito de estimular ambos a atingir bons resultados.

Neste trabalho, o conceito adotado de evasão será o mesmo definido pelo Ministério
da Educação (MEC): “Saída definitiva do curso de origem sem conclusão, ou a
diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração completa” (BRASIL,
1997, p. 19).

2.5.1 A importância do gerenciamento da evasão

A exploração do mercado de educação para o trabalho passou a ser vista como
negócio lucrativo e promissor. Essa mudança foi causada pelo mercado de trabalho
que, mais seletivo, passou a buscar profissionais mais especializados e com níveis
maiores de qualificação.

Do ponto de vista específico da gestão, a evasão traz problemas financeiros, de
natureza pedagógica e (ou) administrativa. A evasão pode ser considerada uma
ameaça no sentido de que, com a queda de demanda, proporcionada pelo aumento
significativo de instituições de ensino profissionalizante, essas organizações
perceberam que a manutenção do aluno é tão importante quanto a sua captação.
Com a redução da procura pelas vagas, ações voltadas para a manutenção de
alunos se tornaram vitais para o sucesso e permanência das instituições de ensino
no mercado.

Cobra e Braga (2004) afirmam que um dos maiores desafios das instituições de
ensino é entender que os clientes (alunos) não têm interesse somente na compra de
um curso ou serviço. Na verdade, o que eles buscam é adquirir uma formação
profissional de sucesso e conhecimentos capazes de gerar empregabilidade e

27

proporcionar ascensão em suas funções. Portanto a inserção do aluno no mercado
de trabalho e o seu sucesso no exercício de suas funções passaram a ser
diferenciais competitivos de muitos estabelecimentos de ensino: aqueles que
conseguem um maior índice de empregabilidade ou geração de renda para seus
alunos tendem a ter vantagens de captação e manutenção de alunos frente às
demais.

Nesse sentido, Lopes (2006, p. 112) afirma:
Muito se faz para conquistar novos alunos, mas muito pouco esforço tem
sido feito no sentido de reter ou aumentar o nível de satisfação de seus
atuais [...]. A manutenção dos seus alunos é, cada vez mais, uma
preocupação compartilhada. As taxas de evasão crescem na medida em
que crescem as ofertas de novos cursos e novas instituições.

Assim, a manutenção do aluno é tão importante quanto a sua captação. A evasão
pode ser considerada uma ameaça, no sentido de que provoca queda na demanda.

Vários são os modelos teóricos que buscam esclarecer a evasão escolar. Neste
estudo, os modelos usados são os desenvolvidos por Tinto (1993), posteriormente
aprimorados por Bean (1980). As próximas seções têm como objetivo apresentar e
discutir cada um desses modelos.

2.5.2 Modelo de Tinto

Na opinião de Tinto (1993), o comportamento de evadir-se consiste num processo
de interações. O aluno chega ao sistema de ensino com intenções, objetivos e
compromissos institucionais predefinidos e interage no sistema social e acadêmico
da instituição de ensino. O resultado do processo de integração lhe permite, assim,
redefinir suas intenções e seus compromissos, permanência ou as variadas formas
de evasão. A ideia central é a de que a evasão ocorre pela falta de identificação com
o grupo, caracterizada principalmente pelas causas sociais. O autor aponta os
problemas financeiros como reflexos de outros fatores, entre eles a insatisfação com
a instituição.
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Ainda segundo o autor, quando os benefícios percebidos pelo aluno são maiores do
que os custos, o aluno permanece. Tinto afirma:
“Quanto maior o comprometimento do aluno com a instituição e com os
seus próprios objetivos, e elevado for o nível de integração acadêmica e
social desse aluno, menor a probabilidade de evasão”. (TINTO, 1993, p.

130)
O autor considera que, apesar de existirem amplos estudos sobre evasão, poucos
permitem isolar variáveis independentes dos fatores que interferem na evasão. Mas
aponta fatores que se associam à permanência, dentre os quais se podem destacar:

 o status socioeconômico se revela inversamente relacionado à evasão;
 a renda tomada isoladamente é menos determinante para a permanência que
a qualidade das relações familiares e suas expectativas com relação à
educação dos filhos;
 o nível de expectativa dos pais influencia a própria expectativa dos filhos,
como também a sua permanência nos estudos;
 a expectativa educacional é tanto mais alta quanto maior é o status social do
estudante.
Dessa forma, segundo os estudos do autor, a permanência do aluno está fortemente
determinada pela integração social acadêmica e ligada diretamente às expectativas
do aluno: quanto maiores as expectativas (educacionais e de carreira), ao mesmo
tempo em que a integração social acadêmica for satisfatória, menos provável será a
evasão do aluno. O modelo desenvolvido por Tinto (1993, p. 240) está representado
na FIG. 1.
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FIGURA 1 - Modelo desenvolvido por Tinto
Fonte: TINTO, 1993, p. 114.

2.5.3 Modelo de Bean

O modelo de evasão proposto por Bean (1980) foi desenvolvido com base no
modelo de Tinto, porém mais aprimorado. Bean sugere que a decisão de evasão ou
não está ligada às atitudes do aluno, sua adaptação e também a fatores externos,
como aprovação da família, encorajamento dos amigos, qualidade da instituição,
situação financeira e oportunidade de transferir-se para outra instituição.

O autor integrou aspectos individuais, institucionais e externos à instituição ao
modelo proposto por Tinto (1993), que favorecem a compreensão do fenômeno
evasão, conforme na FIG. 2.
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FIGURA 2 - Modelo desenvolvido por Bean
Fonte: Adaptado de Bean, 1980.

O modelo proposto por Bean (1980) sugere que a decisão de evasão ou não, é
determinada por influência das atitudes, da adaptação do aluno e também por
fatores externos como aprovação da família, encorajamento dos amigos, qualidade
da instituição, situação financeira e oportunidade de transferir-se para outra
instituição. O modelo de Bean, apesar de baseado no modelo de Tinto, não
contempla a persistência do aluno.

2.5.4 Contribuições de vários autores sobre a evasão

A revisão bibliográfica sobre o tema evidencia o crescente interesse por investigarse a evasão escolar e apontar suas possíveis causas e, ao mesmo tempo, ressalta a
unanimidade dos autores em não testar seus estudos sobre a ótica positiva, ou seja,
sobre a diplomação escolar e suas possíveis causas.
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Na tentativa de compreender a magnitude do fenômeno, vários pesquisadores
procuram definir evasão escolar e apontar suas possíveis causas. Nos quadros 1, 2
e 3, a seguir, podem-se observar, de forma sintética, as contribuições feitas pelos
pesquisadores aqui analisados, possibilitando, assim, uma estruturação ideal para o
instrumento de pesquisa adotado neste estudo. Para melhor compreensão, os
estudos foram consolidados considerando autores de determinada época, sendo
assim o QUADRO 1 reúne trabalhos das décadas de 1970 e 1980; o QUADRO 2,
trabalhos da década de 1990; e, finalmente, o QUADRO 3, da década de 2000.

1

QUADRO 1
Síntese de estudos relacionados à evasão de estudantes: décadas de 1970 e 1980
Autor / ano
Spady (1970)

Tinto (1975, 1987,1993)

Astin (1971, 1983)

Bean (1980)

1

Síntese do estudo
Interação
Interação entre características de estudantes e ambiente
institucional.
Causas sociais
- Nível socioeconômico da família
- Expectativa dos pais a respeito do futuro do filho
- Habilidades acadêmicas
- Conhecimentos adquiridos
- Gênero e raça
- Comprometimento do aluno com a instituição
- Adaptação
Teoria do envolvimento
Usa conceitos de estudos organizacionais sobre a falta de
trabalhadores ao emprego e sua evasão. Examina como os
atributos das organizações educacionais e a estrutura de
recompensa afetam a satisfação e a persistência dos
estudantes.
- Atitudes
- Adaptação
Fatores externos:
- Aprovação da família
- Encorajamento dos amigos
- Qualidade da instituição
- Situação financeira
- Oportunidade de transferir-se para outra instituição (pública)
(continua)

As normas da ABNT não recomendam o uso de traços horizontais em quadros e tabelas. No
entanto, para maior clareza, optou-se por usá-los neste trabalho.
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(continuação)

Bean, Metzner (1985)

Variáveis acadêmicas
- Hábitos de estudo
- Disponibilidade para o curso
Idade
- Status de resiliência
- Estudantes com mais de 24 anos são tratados como não
tradicionais.
Variáveis ambientais:
- Finanças
- Horas de trabalho
- Encorajamento externo
- Oportunidade de transferência

Fonte: adaptado de Spady (1970); Tinto (1975, 1987,1993); Astin (1971, 1983); Bean (1980); Bean,
Metzner (1985).

Nas décadas de 1970 e 1980, a abordagem sobre a permanência dos estudantes na
universidade divide-se principalmente em duas correntes: na primeira, sob abordagem
educacional interna, focando o modelo de integração do estudante (TINTO, 1975,
1987, 1993; SPADY, 1970), que faz referência ao processo de integração e adaptação
do estudante à vida universitária, ou seja, quanto maior é o grau de integração ao
ambiente acadêmico e social maior será seu compromisso com a instituição e,
portanto, menor a probabilidade de abandoná-la. Na segunda corrente, o modelo de
Bean aborda principalmente o relacionamento do aluno com o ambiente (BEAN,
1980). Esse modelo faz referência às variantes externas da instituição que influenciam
na probabilidade de desistência, atribuindo maior importância relativa aos fatores
individuais, estabelecendo uma forte relação entre satisfação e persistência estudantil.

O modelo apresentado por Bean (1980) usa conceitos de estudos organizacionais
sobre a falta de trabalhadores ao emprego e sua evasão. Examina como os atributos
das organizações educacionais e as estruturas de recompensa afetam a satisfação e
a persistência dos estudantes. Complementarmente, em 1985, Bean e Metzner
apontam que fatores ambientais têm mais impacto na decisão do aluno de deixar de
estudar do que as variáveis acadêmicas.

Já para Astin (1971, 1983), o envolvimento do estudante é o principal fator de
retenção escolar. Para ele, a quantidade de energia física e psicológica empenhada
nas tarefas pelo estudante na vida escolar é a condição mais importante para
maximização da permanência e diplomação escolar. O QUADRO 2, na sequência,
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apresenta uma síntese dos estudos relacionados à evasão dos estudantes
realizados na década de 1990.
QUADRO 2
Síntese de estudos relacionados à evasão de estudantes: década de 1990

Paredes
(1994)

-

Opção pelo trabalho
Matrículas simultâneas nas duas instituições por temor de não conseguir vaga
Falta de informações prévias sobre o conteúdo do curso e prática profissional
Equívoco quanto às aspirações ou vocações pessoais
Qualidade dos cursos (abaixo das expectativas)
Problemas organizacionais (horários, conteúdos das disciplinas) e conjunturais (greves)
Imaturidade
Instabilidade familiar (casamentos desfeitos)
Escolha inadequada do curso
Despreparo do aluno, que inviabiliza o acompanhamento do curso, primeiros semestres
“Curso tampão” é abandonado tão logo se consiga vaga no curso pretendido
Conhecimento das condições precárias de remuneração no magistério
Dificuldades de colocação profissional
Empregos públicos que oferecem estabilidade, garantias e remuneração nem sempre
obtidas com um diploma de ensino superior

Causas internas
a) Relativos a questões acadêmicas
- Currículos desatualizados, alongados;
- Rígida cadeia de pré-requisitos para as disciplinas
- Falta de clareza sobre o próprio projeto pedagógico do curso
-

b) Relativos a questões didático-pedagógicas
Critérios impróprios de avaliação do desempenho discente
Falta de formação pedagógica ou ao desinteresse do docente
Ausência ou ao pequeno número de programas institucionais para o estudante
Cultura institucional de desvalorização da docência na graduação
Insuficiente estrutura de apoio ao ensino de graduação (laboratórios de ensino,
equipamentos de informática, etc.)
Inexistência de um sistema público nacional que viabilize a racionalização da utilização das
vagas, afastando a possibilidade da matrícula em duas universidades

Brasil/MEC Causas externas
(1997)
- Habilidade de estudo
- Formação escolar anterior
- Escolha precoce da profissão
- Dificuldades pessoais de adaptação à vida universitária
- Incompatibilidade entre a vida acadêmica e as exigências do mundo do trabalho
- Desencanto ou da desmotivação dos alunos com cursos escolhidos
- Dificuldades na relação ensino-aprendizagem
- Reprovações constantes
- Baixa frequência às aulas
- Desinformação a respeito da natureza dos cursos
- Descoberta de novos interesses
- Desvalorização da profissão
- Reconhecimento social da carreira escolhida
- Afetos à qualidade do ensino fundamental
- Dificuldades financeiras do estudante
- Dificuldades de atualizar a universidade frente aos avanços tecnológicos, econômicos e sociais

Gomes
(1998)

Causas externas
- Desprestígio do curso
- Falta de perspectivas profissionais aliada a questões financeiras
- Dificuldades para conciliar jornada de trabalho e estudo
- Período de viagem (alunos que se deslocam diariamente para frequentar as aulas)
- Relação custo-benefício
- Opção equivocada
Causas internas
- Falta de informação sobre os cursos oferecidos
- Aspectos pedagógicos dos cursos
- Atuação de alguns professores
- Discriminação dos professores em relação aos alunos
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-

Professores não capacitados para o ensino de certas disciplinas
Metodologia de ensino dos professores

Fonte: adaptado de Paredes (1994); Brasil (1997); Gomes (1998).

A síntese colhida na década de 1990 trata as variáveis internas e externas.
Igualitariamente os autores colhidos nessa década convergem suas ideias,
apontando como fatores internos e externos como causas à evasão escolar. Gomes
(1998) aborda o assunto, dividindo em fatores diretamente ligados à escola (fatores
internos) e fatores relacionados ao próprio estudante (fatores externos).

Nessa abordagem, Paredes (1994) caracteriza a evasão como um fenômeno social.
O principal foco de seu trabalho foi o levantamento numérico para o
dimensionamento do problema por meio de entrevistas com pessoas diretamente
envolvidas com o processo de desistência dos cursos superiores, tanto do lado dos
dirigentes das instituições de ensino pesquisadas (PUC-PR e UFPR) como dos
próprios alunos evadidos.

Dos depoimentos colhidos pelo autor, são percebidas 12 causas principais,
declaradas como responsáveis pelo abandono de praticamente 95% dos
entrevistados. Entre elas se destacam: a impossibilidade de trabalhar e estudar
(UFPR); pouco envolvimento com o curso gratuito (UFPR); custo elevado do curso –
dificuldade financeira (PUC-PR); e decepção com o curso – críticas (PUC-PR).

Nessa década, a preocupação com os elevados índices de evasão escolar no
ensino superior repercutiu fortemente no Ministério da Educação (MEC). Foi
organizada uma comissão multidisciplinar formada por professores de várias
instituições de ensino superior (federais e estaduais) com a finalidade de coletar
dados e analisar esse fenômeno. O trabalho da comissão durante o período de maio
de 1995 a julho de 1996 deu origem a um relatório intitulado “Diplomação, retenção
e evasão nos cursos de graduação em instituições de ensino superior públicas”,
publicado em outubro de 1997 (BRASIL, 1987). O trabalho aborda as prováveis
causas determinantes da evasão, as quais podem ser internas ou externas. No
QUADRO 3, estão relacionados os estudos sobre evasão realizados na década de
2000.
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QUADRO 3
Síntese de estudos relacionados à evasão de estudantes: década de 2000
Ajustamento do aluno com o curso ou decepção
Vocação
Oportunidades profissionais pequenas do curso
Dificuldades acadêmicas
Estímulos sociais e estímulos econômicos
Status profissional que a carreira tinha
Pouco envolvimento com o curso
Impossibilidade de trabalhar e estudar
Processo de integração (grau de integração ou interação do aluno com o
ambiente)
- Melhor qualidade em outra faculdade no mesmo curso
- Oportunidade de emprego em outra cidade
- Simultaneidade de dois cursos e escolha pelo outro
- Imaturidade
- Por ter passado em mais de um curso e ter optado pelo outro
- Casamento
Psicológicas (individuais)
Imaturidade
Rebeldia

Noronha,
Carvalho e Santos
(2001)

Sociológicas
Não pode ser encarado como um fato isolado
Mudanças de cidade
Novos ritmos de trabalho acadêmico
Schargel e Smink
Organizacionais (aspectos das instituições)
(2002)
Metodologias de ensino
Interacionais (conduta do aluno em relação aos fatores interacionais e
pessoais)
Adaptação à vida universitária
Econômica
Custos e benefícios ligados à decisão
Interno
- Infraestrutura deficitária
- Acervo desatualizado
- Métodos de avaliação docente
- Deficiência didático-pedagógica dos professores
Pereira (2003)
Externo
- Dificuldades financeiras
- Escolha equivocada do curso
- Falta de base para acompanhar o curso escolhido
- Ser admitido em um curso que não foi a sua primeira opção
(continua)
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(continuação)
Internas
Atitude comportamental:
- Falta de respeito dos professores para com os alunos
- Impontualidade dos professores
- Didática ineficiente dos professores
- Forma inadequada com que os professores falam do curso
- Orientação insuficiente da coordenação do curso, quando solicitadas
informações

Biazus (2003)

Gaioso (2005)

Fiegehen (2006)

Motivos institucionais
- Laboratórios: insuficientes (equipamentos de informática e conexão com a
Internet)
- Existência de greves, com prejuízos do calendário escolar
- Falta de programa de apoio mais amplo aos alunos carentes
- Aspectos inadequados das salas de aula ao ensino (físicos, didáticos,
recursos audiovisuais)
- Biblioteca insuficiente com relação a livros, periódicos, revistas, etc.
- Falta da empresa júnior para a prática do curso
Requisitos didático-pedagógicos
- Currículo inadequado às exigências/interesses do mercado de trabalho
- Pouca ênfase nas disciplinas profissionalizantes
- Cadeia rígida de pré-requisitos
- Sistema inadequado de avaliação das disciplinas
- Falta de associação entre a teoria e a prática nas disciplinas
- Pouca motivação por parte dos professores
- Inadequação entre os conteúdos das disciplinas
- Problemas financeiros
- Falta de orientação profissional e desconhecimento da metodologia do
curso
- Deficiência da educação básica
- Busca de herança profissional
- Mudança de endereço
- Problemas financeiros
- Horário de trabalho incompatível com o do estudo
- Concorrência entre as IES privadas
- Imaturidade
- Reprovação sucessiva
- Falta de perspectivas de trabalho
- Ausência de laços afetivos na universidade
- Falta de um referencial na família
- Entrar na faculdade por imposição
- Casamentos não planejados / nascimento de filhos
Quatro categorias
- Externas ao sistema educacional superior
- Próprias do sistema e institucional
- Causas acadêmicas
- Caráter pessoal dos estudantes

Fonte: adaptado de Noronha, Carvalho e Santos (2001); Schargel e Smink (2002); Pereira (2003);
Biazus (2003); Gaioso (2005); Fiegehen (2006).

A variável econômica marcou a principal diferença em relação às outras décadas
apresentadas. Além das variáveis internas e externas, nos trabalhos de Schargel e
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Smink (2002), Pereira (2003), Gaioso (2005) e Biazus (2003), os problemas
financeiros estiveram presentes como causas de evasão. Já Noronha, Carvalho e
Santos (2001) mantiveram

a tendência da década de 1990, apontando

principalmente variáveis internas e externas como causas de evasão. Em pesquisa
realizada sobre o “perfil dos alunos evadidos da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade campus Ribeirão Preto e avaliação do tempo de
titulação dos alunos atualmente matriculados”, agruparam as causas de evasão em
seis fatores (processo de integração, vocação, status profissional, ajustamento com
o curso, oportunidades profissionais e estímulos socioeconômicos), contemplando
motivos internos e externos para causas de evasão.

As evidências teóricas e empíricas acumuladas nos últimos anos permitem concluir
que a análise da evasão no ensino se constitui numa tarefa particularmente
desafiadora. Compreender o modo como o estudante enfrenta e reage às novas
tarefas, às mudanças e às vivências escolares pode influenciar no sucesso do
processo de aprendizagem, diplomação, retenção e evasão escolar.

No referencial teórico levantado, a maioria dos autores salienta a importância do
meio ambiente no ajustamento, na integração, no desenvolvimento e na
aprendizagem do estudante. O sucesso ou não do estudante se dá por meio da
interação desse indivíduo e de sua exposição ao ambiente escolar, sem se
excluírem os fatores contextuais externos à instituição. O impacto da família sobre o
desenvolvimento do estudante poderá também determinar, juntamente com outros
fatores, o sucesso escolar.

Após a apresentação desse referencial, pode-se constatar que a maioria dos
estudos sobre evasão e persistência de estudantes usa desenhos de pesquisas que
examinam variáveis institucionais, sobre as quais a organização tem controle; e não
institucionais, não controladas diretamente pela instituição, mas que podem receber
algum apoio dela.

É pertinente, portanto, conhecer os estudantes e compreender a instituição, a
origem, os hábitos e as autopercepções, fatores antecedentes à entrada do
estudante na escola (nível de desenvolvimento, autoconceito, autoestima,
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motivação, expectativas, competências cognitivas, funcionamento familiar), fatores
intermédios (a interação estudante-escola) e variáveis resultado (adaptação social e
pessoal, e rendimento escolar).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo descreve a metodologia de pesquisa adotada para levantamento dos
dados necessários a este trabalho.

De acordo com Malhotra (2006), a concepção da pesquisa é a planta para
concretizar o projeto idealizado, ou seja, nessa fase, são preparadas as bases para
se realizar a pesquisa. É quando se especificam os detalhes para a obtenção dos
dados necessários, os quais serão analisados com o objetivo de resolver o problema
em questão.

Os procedimentos metodológicos serão devidamente apresentados assim como a
descrição do tipo de pesquisa, a unidade de análise e de observação pesquisada, o
detalhamento de informações a respeito do universo e da amostra do trabalho. Por
fim, serão apresentados os métodos de coleta, análise e tratamento dos dados.

3.1

Caracterização da pesquisa

O método científico permite que os resultados de pesquisa sejam passíveis de
serem obtidos por outros pesquisadores, pois representam um caminho para se
chegar a determinado fim. Segundo Gil (2007), o conhecimento científico se
diferencia do conhecimento do senso comum pela possibilidade de revalidação do
conhecimento por outros pesquisadores, por meio da realização de novas
pesquisas.

Segundo Vergara (2007), os tipos de pesquisa podem ser definidos por dois critérios
básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. Com o intuito de se atender aos
objetivos da pesquisa, este estudo pode ser caracterizado da seguinte forma:

Quanto aos fins: tomando-se como base a classificação apresentada por Gil
(2007) e Vergara (2007), trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva.
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Segundo Gil (2007), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. As pesquisas
descritivas têm como objetivo principal a descrição das características de
determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis sob estudo. Nesse tipo de pesquisas, estão inclusas as que têm por
objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população.

Este trabalho busca, por meio do levantamento bibliográfico, apontar as principais
causas de evasão escolar segundo os teóricos e, pelo modelo teórico proposto por
estes, estabelecer, mediante estudo de caso, o perfil do grupo pesquisado.

Quanto aos meios: a pesquisa foi realizada na forma de um estudo de caso, uma
vez que foram examinadas as práticas adotadas por uma determinada instituição.
Essa estratégia, segundo Yin (2001), é eficiente para contribuir com o conhecimento
que se tem de fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo,
mas não se podem manipular comportamentos relevantes. Desse modo, conforme
Gil (1999, p. 72), a pesquisa realizada é um estudo de caso descritivo.
O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de
um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento
amplo e detalhado, a tarefa praticamente impossível mediante os outros
tipos de delineamento considerados.

O estudo de caso teve uma única unidade de análise, sendo esta o centro de
educação profissional Senac de Sete Lagoas. Para se atingirem os objetivos gerais
e específicos propostos na pesquisa, foram feitas duas abordagens: a quantitativa e
a qualitativa. A quantitativa, por permitir que as informações fossem quantificadas,
analisadas e classificadas; e a qualitativa, por tornar possível a interpretação de
contextos, atribuindo-lhes significados. Segundo Collis e Hussey (2005), em muitos
casos, o uso de uma única abordagem (somente a qualitativa ou quantitativa) pode
ser insuficiente para abranger toda a realidade pesquisada. Portanto a combinação
das duas abordagens pode se complementar, beneficiando uma maior abrangência
na análise dos resultados. O uso das duas técnicas foi importante, pois permitiu que
os objetivos da pesquisa fossem atingidos.
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A pesquisa também desenvolveu duas abordagens complementares, subsequentes,
mas completamente distintas: a primeira constituiu-se numa análise documental na
unidade de análise; e a segunda, em análise quantitativa elaborada por meio da
aplicação de um questionário semiestruturado.

Em sua primeira fase, a investigação tem caráter qualitativo, pois busca a análise
interpretativa dos documentos, considerando a importância da necessidade de
segmentação do universo pesquisado para o propósito desta dissertação. Essa
metodologia permite identificar grupos de alunos evadidos com profundidade para
identificar as variáveis que levam o aluno a desistir dos cursos profissionalizantes.

Na sequência, por meio de uma abordagem de natureza quantitativa, busca-se uma
etapa descritiva do perfil do grupo abordado. A pesquisa quantitativa, para Malhotra
(2006), tem como objetivo quantificar os dados com o emprego de recursos e
técnicas estatísticas desde as mais simples até aquelas mais complexas. Para essa
etapa, é comum usar questionários ou entrevistas estruturadas ou semiestruturadas
para se obter uma eficiente coleta de dados. Esse tipo de pesquisa é comumente
usado no desenvolvimento de estudos descritivos, nos quais se procura classificar e
mensurar a relação de múltiplas variáveis.

Para esse passo, foi usado um questionário semiestruturado (vide apêndice I), a fim
de delimitar o perfil do grupo. A etapa qualitativa desta investigação tem como
principal finalidade, portanto, apontar características predefinidas da população
analisada. Nesse momento, foram identificados os alunos evadidos, traçando, dessa
forma, um retrato conclusivo do grupo.

Depois dessas investigações e definição das principais características de cada
grupo, os dados foram tratados e analisados a fim de possibilitar melhor
compreensão a respeito dessa temática.
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3.2

População e amostra

A população ou universo da pesquisa diz respeito ao agregado de indivíduos sobre
os quais se procura obter dados. Conforme descrito na metodologia, os dados
iniciais coletados foram levantados por meio do sistema informatizado de gestão
acadêmica do Senac Minas, pelo qual foram detectadas quais as turmas se
enquadravam no perfil procurado, ou seja, turmas de alunos matriculados nos anos
de 2009, 2010 e 2011 que fossem exclusivamente integrantes de programas de
concessão de cursos gratuitos.

Foi possível localizar turmas do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e do
Programa de Educação Profissional de Minas Gerais (PEP), por serem programas
oferecidos sem ônus aos alunos.

A população é composta por 31 turmas de curso técnico, totalizando 1 097 vagas
ofertadas no período, sendo 9 turmas de Técnico em Administração, 8 turmas de
Técnico em Nutrição e Dietética, 8 turmas de Técnico em Segurança no Trabalho, 3
turmas de Técnico em Gestão Empresarial e 3 turmas de Técnico em Enfermagem.

Para melhor compreensão, na tabela TAB. 1, são detalhados os cursos ofertados,
código das turmas, ano de matrícula e ano de conclusão, quantidade de alunos
matriculados e o gênero das turmas.
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TABELA 1
Perfil das turmas pesquisadas

Curso

Código
das
turmas no
sistema
acadêmico

Ano de
matrícula
da turma

Ano de
conclusão
da turma

Quantidade de
alunos
matriculados

Feminino

Masculino

Técnico em Enfermagem

1

2009

2010

32

30

2

Técnico em Enfermagem

2

2009

2010

29

29

-

Técnico em Enfermagem

3

2009

2010

29

27

2

Técnico em Gestão Empresarial

4

2009

2009

34

23

11

Técnico em Gestão Empresarial

5

2009

2009

30

24

6

Técnico em Gestão Empresarial
Técnico em Segurança no
Trabalho
Técnico em Segurança no
Trabalho
Técnico em Segurança no
Trabalho
Técnico em Segurança no
Trabalho
Técnico em Segurança no
Trabalho
Técnico em Segurança no
Trabalho
Técnico em Segurança no
Trabalho
Técnico em Segurança no
Trabalho
Técnico em Nutrição e Dietética

6

2009

2009

38

29

9

7

2009

2010

36

32

4

9

2009

2010

45

35

10

101

2010

2012

33

28

5

102

2009

2011

38

23

15

342

2009

2010

33

19

14

405

2009

2009

41

8

33

407

2010

2011

30

21

9

421

2009

2011

30

20

10

10

2009

2009

37

37

-

Técnico em Nutrição e Dietética

12

2009

2009

40

40

-

Técnico em Nutrição e Dietética

94

2010

2011

44

42

2

Técnico em Nutrição e Dietética

95

2010

2010

40

39

1

Técnico em Nutrição e Dietética

96

2010

2011

40

39

1

Técnico em Nutrição e Dietética

319

2009

2011

40

35

5

Técnico em Nutrição e Dietética

406

2010

2012

23

21

2

Técnico em Nutrição e Dietética

422

2009

2011

39

33

6

Técnico em Administração

97

2010

2010

35

32

3

Técnico em Administração

98

2010

2011

27

19

8

Técnico em Administração

99

2010

1011

41

31

10

Técnico em Administração

100

2010

2011

39

32

7

Técnico em Administração

152

2009

2009

30

24

6

Técnico em Administração

274

2011

2011

36

28

8

Técnico em Administração

275

2011

2012

42

32

10

Técnico em Administração

318

2009

2010

40

29

11

Técnico em Administração
Total acumulado

405
..

2010
..

2012
..

Fonte: dados da pesquisa 2013. Sistema acadêmico Senac.

26

22

4

1 097

883

214
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3.3

Coleta de dados

A coleta de dados iniciou-se com a construção da revisão da literatura para dar
embasamento teórico para a elaboração da pesquisa de campo. Posteriormente foi
realizada uma busca na base de dados do Senac, para identificar o universo e a
amostra, momento em que foi possível definir a quantidade de turmas, de alunos
matriculados, de alunos evadidos, quais turmas foram executadas no período de
2009 a 2011.

Nessa etapa de coleta de dados, os alunos evadidos foram identificados por meio de
consulta à base de dados da instituição e, por meio da pasta individual de cada
aluno, foi formulada a caracterização do grupo.

Na última etapa de coleta de dados, os alunos foram contatados por telefone, com o
objetivo da realização de uma entrevista semiestruturada com os evadidos, baseada
nas variáveis apontadas por teóricos, buscando identificar o perfil destes e analisar o
motivo de sua evasão, seu grau de relacionamento com colegas, funcionários e
professores da instituição. Para a etapa de entrevistas, criou-se um questionário
(vide apêndice I), contendo as perguntas necessárias para a identificação do perfil
de cada aluno evadido.

3.4

Estratégia e análise dos dados

Após a coleta dos dados, estes foram confrontados com o modelo de Bean (1980).
No QUADRO 4, estão explicitadas as variáveis apontadas por Bean como causas
que podem possibilitar a evasão. Para cada variável proposta, o quadro mostra qual
o documento pesquisado, o tipo de pesquisa realizada e o item do instrumento de
coleta usado para colher cada registro.
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QUADRO 4
Estratégia de análise de dados

Modelo de Bean
Objetivos específicos

Tipo de
variável

Variável
Gênero / estado civil
idade

Variáveis iniciais
Residência
Performance no ensino médio
- Caracterizar o perfil dos
alunos evadidos
- Mapear as principais as
causas de evasão

Variáveis
acadêmicas

Variáveis
ambientais

Resultados
acadêmicos

- Identificar os cursos que
apresentam menor e maior
taxa de evasão;

Orientação acadêmica
Absenteísmo
Horário no emprego
Finanças

Documento pesquisado
Pasta individual do
aluno
Pasta individual do
aluno
Pasta individual do
aluno
Pasta individual do
aluno

Entrevista com o aluno
Sistema
acadêmico

Integração acadêmica

..

faltas do aluno na
véspera da evasão

Instrumento de coleta

Documental na base de
dados da instituição
Documental na base de
dados da instituição
Documental na base de
dados da instituição
Documental na base de
dados da instituição
questionário Semi
estruturado
Documental na base de
dados da instituição

Questionário de pesquisa
perguntas 1, 2
Questionário de pesquisa
pergunta 3
Questionário de pesquisa
pergunta 11

Entrevista com o aluno

questionário semiestruturado

Entrevista com o aluno

questionário semiestruturado

Sistema
acadêmico

Notas

Certidão de
nascimento
Certidão de
nascimento
Comprovante de
residência
Conceito histórico
escolar

Tipo de pesquisa

registro escolar do
aluno

Entrevista com o aluno

Sistema
acadêmico

Número de evadidos
por curso / número de
matriculados X 100

Documental na base de
dados da instituição
questionário semiestruturado
Documental na base de
dados da instituição

Questionário de pesquisa
pergunta 6, 7

Questionário de pesquisa
pergunta 4
Questionário de pesquisa
pergunta 5
Questionário de pesquisa
pergunta 12
Questionário de pesquisa
perguntas 8, 9 e 10
..

Fonte: elaborado pelo pesquisador.

O quadro apresenta ainda os objetivos específicos em relação ao marco teórico.
Com o levantamento dessas informações, os dados foram tabulados e agrupados
pelas principais causas de evasão. Os resultados dessas análises estão descritos no
próximo capítulo.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Considerando-se os objetivos propostos neste estudo, procurou-se investigar as
principais causas de evasão, identificar o perfil dos alunos evadidos dos cursos
técnicos gratuitos do Senac Sete Lagoas nos anos de 2009 a 2011, e analisar a
relação entre essas variáveis.

A apresentação dos resultados foi organizada em quatro partes. Inicialmente,
caracteriza-se a instituição Senac para melhor compreensão do ambiente estudado.
Posteriormente, são descritas as características e o perfil dos alunos evadidos. Em
seguida, apresentam-se as causas de evasão apontadas pelos alunos, buscando
identificar a relação dessas causas com as variáveis de evasão apontadas pelos
autores cujos estudos foram tomados como base para essa pesquisa. Ao final,
expõem-se os indicadores de evasão.

4.1

Caracterização histórica da instituição Senac

o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferece, desde 1946,
educação profissional a milhões de brasileiros. No período do Pós-Guerra, buscando
promover o desenvolvimento da sociedade brasileira, a Confederação Nacional do
Comércio (CNC) fundou o Senac. A instituição foi criada pelo Governo Federal, por
meio do Decreto-Lei 8.621/1946, com o objetivo de proporcionar, em larga escala, a
formação profissional e a preparação de trabalhadores para atuar no comércio e
promover o desenvolvimento do País. Na mesma data da fundação do Senac,
também foi instaurado o Decreto-Lei 8.622, que atribuiu a essa instituição o
compromisso de ofertar a aprendizagem comercial, uma ação destinada a jovens
que buscam seu ingresso no mercado de trabalho.

Ainda na década de 1940, o Senac buscou inovar suas ações, iniciando a prática do
ensino a distância e a criação de empresas pedagógicas, nas quais os alunos
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podiam vivenciar situações reais de trabalho em um ambiente educacional. Com o
objetivo de disseminar a educação profissional por todo o Brasil, o Senac iniciou
ações móveis, levando cursos diversos a cidades mais distantes dos grandes
centros.

Na década de 1990, a instituição passou a produzir, de forma mais ampla, livros,
vídeos e softwares, criando também a TV Senac, um canal próprio, especializado
em programação educacional.

Desde a sua fundação, o Senac prestou mais de 49 milhões de atendimentos.
Merecem destaque os números da instituição em 2011, quando o Senac registrou
mais de 2 milhões de atendimentos em cerca de 3 mil municípios do País. Tal efetivo
pode ser dividido em mais de 53 mil turmas, resultando na inserção direta de mais
de 17 mil pessoas no mercado de trabalho. O Senac está presente no Distrito
Federal e em todos os Estados do País, entre eles Minas Gerais.

4.1.1 Senac Minas

O Estado de Minas Gerais recebeu o Senac no mesmo ano de fundação deste. No
Estado, ele é integrante do sistema Fecomércio Minas, Sesc, Senac e sindicatos. O
Senac Minas está presente, de forma fixa, em estruturas prediais, em 32 municípios
do Estado, oferecendo cursos presenciais e a distância nas modalidades de
capacitação profissional, ensino de nível técnico, graduação, extensão universitária
e pós-graduação.

Mais de 6 milhões de mineiros já passaram pelas salas de aula do Senac Minas,
adquirindo conhecimentos nas áreas de artes, comércio, comunicação, conservação
e zeladoria, gestão, imagem pessoal, informática, lazer e desenvolvimento social,
meio ambiente, saúde, tecnologia educacional, turismo e hospitalidade.

Além das unidades fixas, completam o sistema didático da instituição outros
ambientes pedagógicos destinados exclusivamente para a prática profissional, como
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hotel-escola, restaurantes-escola, salões de beleza-escola e oito carretas-escola
(Senac Móvel), sendo estas últimas responsáveis por levar educação a municípios
sem estrutura educacional.

No planejamento estratégico plurianual 2011-2015, o Senac Minas atualizou seus
principais conceitos:

 missão: contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio de ações
educacionais inovadoras;
 visão: consolidar, até 2015, sua posição de entidade referência em educação
profissional, com ações inovadoras e de promoção social no Estado de Minas
Gerais;
 política organizacional: desenvolver ações educacionais inovadoras, visando
à satisfação dos clientes, dentro de um processo contínuo de melhoria da
organização.

O Senac Minas atua também com ações sociais diversas, buscando oferecer a todos
os níveis sociais educação de qualidade e condições de progresso profissional.
Exemplo disso é o Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado à oferta de
cursos gratuitos à população de baixa renda.

4.1.2 Senac Sete Lagoas

Sete Lagoas e região contam com um Centro de Formação Profissional do Senac. A
unidade, dotada de modernas instalações e equipamentos, oferece produtos e
serviços educacionais voltados à população em geral, às empresas e prefeituras
municipais.

A unidade do Senac foi criada em Sete Lagoas em 28 de novembro de 1996. Tem
salas de aula climatizadas, laboratórios com modernos equipamentos para
funcionamento dos cursos de Informática, salão de beleza-escola, salas para cursos
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de Comunicação e Artes, espaço para exposições, elevador e acesso especial para
deficientes, e áreas de convivência social.

Para o ano de 2012, a unidade planejou formar mais de 12 mil alunos no Município e
região. O Centro de Formação Profissional de Sete Lagoas atende a municípios da
região, entre eles Confins, Prudente de Morais, Matozinhos, Serro, Abaeté, Três
Marias, Pompéu e Pedro Leopoldo. Os cursos e atividades oferecidos pelo Senac
Minas provêm de projetos pedagógicos que buscam proporcionar aos alunos uma
formação direcionada ao mercado de trabalho.

4.1.3 Programa Senac de Gratuidade (PSG)

O Programa Senac de Gratuidade tem como objetivo principal promover ações de
formação profissional a pessoas de baixa renda, permitindo o desenvolvimento de
competências, habilidades e conhecimentos para seu ingresso no mercado de
trabalho.

O PSG é resultado de um protocolo firmado em 22 de julho de 2008 e ratificado pelo
Decreto 6.633, de 5 de novembro de 2008, pactuado entre o Senac e o Governo
Federal, por meio dos ministérios da Educação, Fazenda e Trabalho e Emprego
(BRASIL, 2008).

Diante desse protocolo, o Senac comprometeu-se a aplicar, a partir de 2012, parcela
de seus recursos líquidos oriundos da contribuição compulsória recebida pela
instituição. O percentual de aplicação aumenta a cada ano, na seguinte proporção:
2009 (20%), 2010 (25%), 2011 (35%), 2012 (45%), 2013 (55%), estabilizando no
ano de 2014, com 66,67% da receita sendo aplicados ao programa.

Conforme protocolo, a gratuidade é definida como a oferta de cursos e ações de
educação profissional, com custo zero para os alunos, realizada com recursos
advindos da receita compulsória do Senac.
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O PSG se destina exclusivamente a pessoas de baixo poder aquisitivo, cuja renda
per capita do grupo familiar não ultrapasse 1,5 salário mínimo federal. Entende-se
como grupo familiar as pessoas que, além do candidato, moram na mesma
residência, fazem uso da renda bruta familiar e que tenham com o candidato algum
dos seguintes graus de parentesco: pai, padrasto, mãe, madrasta, cônjuge,
companheiro(a), filho(a), enteado(a), irmão(a) ou avô(ó).

Os cursos são definidos pela própria unidade do Senac e respeitam os seguintes
critérios, regidos pelo Decreto 6.633 (BRASIL, 2008):

a) os cursos de Aprendizagem Comercial seguirão legislação específica do
programa, conforme disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 4º da Portaria
MTE nº 615/2007;
b) os cursos de capacitação profissional deverão ter carga horária mínima de
160 horas;
c) os cursos de aperfeiçoamento deverão ter carga horária mínima de 40 horas
aula, sendo sua oferta condicionada ao reconhecimento das competências
profissionais desenvolvidas no mundo do trabalho devidamente avaliadas e
certificadas;
d) os cursos de nível técnico deverão respeitar a legislação específica que lhes
confere aprovação.

4.1.4 Programa de Educação Profissional de Minas Gerais (PEP)

Diferindo do Programa Senac de Gratuidade, em que todo investimento na
viabilização dos cursos parte da própria instituição, o Programa de Educação
Profissional (PEP) de Minas Gerais tem como financiador o próprio Governo do
Estado, que contrata escolas de ensino profissionalizante para ministrar os cursos a
seu público-alvo.

O PEP tem como objetivo principal oferecer educação profissionalizante gratuita de
qualidade, criando, para seus participantes, oportunidades no mundo do trabalho.
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Participam do PEP alunos do 2º ou 3º ano do ensino médio da rede pública
estadual, interessados que concluíram o ensino médio (os quais não estão no curso
superior) e estudantes do 1º ou 2º ano dos cursos de Educação de Jovens e
Adultos, na modalidade presencial.

O PEP é um investimento do Governo de Minas Gerias que busca criar mão de obra
qualificada para suprir as vagas de emprego demandadas pelas empresas sediadas
no Estado, impulsionando, dessa forma, a economia local, a fim de gerar riquezas
por meio do processo produtivo. Ainda são objetivos do projeto:

 fornecer a jovens oportunidades de qualificação profissional gratuita;
 ampliar a oferta de empregos, atraindo novas empresas para o Estado, com a
chancela da existência de mão de obra qualificada em Minas;
 ampliar a arrecadação de impostos no Estado, com a atração de novos
investidores.

Assim como em outros programas sociais que envolvem o fornecimento de cursos
gratuitos, a evasão se mostra prejudicial, pois:

 quando o aluno inicia o curso e não se forma, o valor investido nele até a
parte cursada é perdido, uma vez que a diplomação não ocorre;
 o aluno que se evade automaticamente retira a vaga de outro estudante
interessado que, por sua vez, poderia levar o curso até à conclusão;
 a evasão reduz o número de profissionais capacitados a exercer uma
profissão, prejudicando, consequentemente, o preenchimento de postos de
trabalho ociosos no mercado.
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4.2

Características da população

Conforme já abordado anteriormente, a caracterização da população se deu por
meio de pesquisa acessada via sistema acadêmico, pela qual foi possível identificar
as turmas que foram ofertadas gratuitamente aos alunos.
A população deste estudo é composta por 31 turmas de curso técnico, totalizando
1 097 vagas ofertadas no período, sendo:
 9 turmas de Técnico em Administração;
 8 turmas de Técnico em Nutrição e Dietética;
 8 turmas de Técnico em Segurança no Trabalho;
 3 turmas de Técnico em Gestão Empresarial; e
 3 turmas de Técnico em Enfermagem.
Quanto à quantidade de alunos, o curso de Administração é o mais ofertado e o que
tem maior quantidade de alunos captados. Já o curso de Técnico de Enfermagem é
o que tem menos captação de alunos. O GRAF. 1 retrata percentualmente a
participação de cada curso, estando em destaque o curso de maior captação.

GRÁFICO 1 - Percentual de matrículas por curso
Fonte: dados da pesquisa.
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A tabela 1 retrata a participação de cada curso na captação dos alunos. O curso de
Técnico em Nutrição e Dietética, apesar de contar com oito turmas, praticamente se
equivale em quantidade de alunos ao curso de Administração, que tem nove turmas.
TABELA 2
Percentual de participação dos cursos na captação de alunos

Curso

Percentual
participação
dos cursos
na captação
de alunos

Quantidade de
alunos
matriculados

Técnico em Enfermagem

8%

90

Técnico em Gestão Empresarial

9%

102

Técnico em Segurança no Trabalho

26%

286

Técnico em Nutrição e Dietética

28%

303

Técnico em Administração

29%

316

100%

1 097

Total
Fonte: dados da pesquisa.

Ao acessar as informações de cada turma, foi possível identificar nominalmente
cada um dos alunos evadidos. Em posse desses nomes, realizou-se a análise
documental que possibilitou localizar, dentro de cada pasta do aluno, o
“requerimento do aluno” (vide anexo I), no qual se encontram discriminados, de
próprio punho pelo aluno, os motivos que o levaram à desistência do curso.

Os estudantes que não tinham o “requerimento do aluno” foram contatados via
telefone, pelo autor deste trabalho para que pudessem explicitar o motivo de sua
evasão. De acordo com Laville e Dionne (1999), o princípio da análise do conteúdo
visa a esclarecer e segmentar faixas distintas da análise, permitindo uma separação
grupal por opções em comum.
Em posse dos “requerimentos de aluno” e após o contato telefônico, foi possível
separá-los por sua causa de evasão e, a partir dessa ação, conhecer as causas
pelas quais o fenômeno ocorreu com maior frequência. Buscando tornar este
trabalho mais focado nos principais motivos da evasão, após essa segmentação
preliminar, optou-se por analisar as cinco principais causas da evasão, uma vez que
estas representam 84% do total dos alunos evadidos.
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Quanto ao gênero, existe predominância do sexo feminino na população. Dos 1 097
alunos, 80,49% são mulheres e 19,51% são homens.
TABELA 3
Tabela de gênero
Curso

Feminino

%

Masculino

%

Técnico em Enfermagem

86

7,84%

4

0,36%

Técnico em Gestão Empresarial

76

6,93%

26

2,37%

Técnico em Segurança no Trabalho

186

16,96%

100

9,12%

Técnico em Nutrição e Dietética

286

26,07%

17

1,55%

Técnico em Administração

249

22,70%

67

6,11%

TOTAL

883

80,49%

214

19,51%

Fonte: Dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

4.3

Características e perfil dos alunos evadidos

Como já apresentado anteriormente, o universo de pesquisa se restringe às turmas
de curso técnico iniciadas nos anos de 2009 a 2011. Foram, ao todo, 31 turmas, com
1 097 alunos. Destes, houve 189 evadidos, os quais sendo o grupo principal deste
estudo.

Buscou-se entrevistar todos os alunos evadidos. Estes foram todos contatados por
telefone, sendo que, dos 189 evadidos, foi possível aplicar o instrumento de coleta
de dados em 105 indivíduos. Houve impossibilidade de contato entre o restante
devido a números de telefones alterados, mudança no endereço de residência ou
número de telefone inexistente.

Assim, os dados obtidos de forma direta, por meio da análise documental,
expressam o montante total dos ex-alunos, enquanto algumas informações
alcançáveis apenas por meio de aplicação da entrevista se referem somente aos
alunos evadidos que foram localizados para responderem ao questionário.
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Pela entrevista (apêndice I) com 105 dos 189 alunos, a taxa de confiança fica em
45,2%, com margem de erro em 2%. Foram realizadas, portanto, entrevistas com
56% dos alunos evadidos no período (GRÁF. 2).

GRÁFICO 2 - Relação entre entrevistados e não entrevistados
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

No próximo tópico, estão definidos os principais resultados que compõem as
características principais dos entrevistados, como gênero, faixa etária, estado civil,
existência de filhos, situação atual de trabalho, renda familiar, grau de escolaridade
dos pais, satisfação quanto ao relacionamento com colegas, funcionários e
professores, e domicílio no momento da evasão. Com essa análise, é obtido o perfil
geral da população de evadidos.

4.3.1 Quanto ao gênero

Por meio dos dados listados no sistema acadêmico da instituição pesquisada, foi
possível observar que, em todo o universo da pesquisa, existe a predominância do
gênero feminino. Do total, 80,59% são do gênero feminino e 19,51%, do gênero
masculino.

Entre a amostra dos evadidos, não houve alteração percentual significativa que
pudesse evidenciar tendência maior de evasão devido ao gênero (TAB. 3). A
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predominância do sexo feminino foi de 79,37%, enquanto 20,63% são do gênero
masculino (GRÁF. 3).

TABELA 4
Gênero do grupo evadido
Gênero

Quantidade

Masculino

39

Feminino

150

Total

189

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

GRÁFICO 3 - Gênero do grupo evadido
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.
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4.3.2 Quanto ao estado civil

Foi possível detectar que 81% dos evadidos eram solteiros; 17%, casados; 1%,
divorciado; e 1% de indivíduos não respondeu à pergunta. Pode-se inferir que a
grande percentagem de solteiros pode estar relacionada à idade dos alunos: a
maioria está entre 18 e 27 anos.

GRÁFICO 4 - Estado civil do grupo evadido
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

TABELA 5
Estado civil do grupo evadido
Estado civil

Quantidade

Solteiro

85

Casado

18

Separado / Divorciado / Desquitado

1

Viúvo
Entrevistados não localizados
Não respondeu
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

84
1
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4.3.3 Quanto à faixa etária

A tabela 6 apresenta a faixa etária dos alunos evadidos, indicando que a maior
frequência se faz presente nas faixas de 18 a 22 anos e de 23 a 27 anos. Esses dois
índices somados implicam 75,66% do total da amostra, o que nos remete a uma
análise de que quanto menor a idade maior as chances de evasão.
TABELA 6
Faixa etária dos alunos evadidos
Faixa etária

Quantidade

%

Menor que 18 anos

7

3,70%

Entre 18 e 22 anos

63

33,33%

Entre 23 e 27 anos

80

42,33%

Entre 28 e 32 anos

22

11,64%

Acima de 33 anos

17

8,99%

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

4.3.4 Quanto à renda familiar

Os programas de gratuidade ofertados pelo Senac visam a garantir à população de
baixa renda acesso ao ensino profissionalizante. Entre os evadidos, 62 alunos têm
renda familiar de até R$ 1.020,00, 30 alunos têm renda familiar entre R$ 1.020,00 e
R$ 2.040,00.
TABELA 7
Renda familiar do grupo evadido
Renda familiar

Quantidade

Até 2 salários mínimos (R$ 1.020,00)

62

Entre 2 e 4 salários mínimos (R$ 1.020,00 a R$ 2.040,00)

30

Entre 4 e 6 salários mínimos (R$ 2.040,00 a R$ 3.060,00)

7

Entre 6 e 8 salários mínimos (R$ 3.060,00 a R$ 4.080,00)
Entre 8 e 10 salários mínimos (R$ 4.080,00 a R$ 5.100,00)
Acima de 10 salários mínimos (R$ 5.100,00)
Não responderam
Entrevistados não localizados

6
84
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Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

Quando somado o número de alunos cuja renda familiar é de até R$ 2.040,00, temse o significativo índice de 87%.

4.3.5 Quanto ao grau de escolaridade dos pais

A escolaridade dos pais dos alunos retrata um baixo nível de instrução paterna e
materna. A tabela 8 mostra os percentuais de escolaridade dos pais e leva em
consideração apenas os 105 alunos que responderam ao questionário.
TABELA 8
Grau de escolaridade genitores do grupo evadido
Grau de escolaridade

Pai

%

Mãe

%

Sem escolaridade

11

10,48%

11

10,48%

Ensino fundamental incompleto

33

31,43%

25

23,81%

Ensino fundamental completo

18

17,14%

13

12,38%

Ensino médio incompleto

11

10,48%

15

14,29%

Ensino médio completo

15

14,29%

18

17,14%

2

1,90%

4

3,81%

6

5,71%

Ensino superior incompleto
Ensino superior completo
Pós-graduação

2

1,90%

2

1,90%

13

12,38%

11

10,48%

Mestrado / doutorado
Não responderam

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

Observando o gráfico de escolaridade do pai, percebe-se que 69,52% dos pais não
concluíram nem o ensino médio; 10,48% sem escolaridade; 31,43% têm o ensino
fundamenta incompleto; 17,14% têm o ensino fundamental completo; e 10,48%, o
ensino médio incompleto.
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GRÁFICO 5 - Grau de escolaridade do pai
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

Já o grau de escolaridade da mãe é ligeiramente melhor, apontando que 60,95%
das mães têm até o ensino médio incompleto. Entre elas, 10,48% não têm
escolaridade; 23,81% têm o ensino fundamental incompleto; 12,38% têm o ensino
fundamental completo; e 14,29%, o ensino médio incompleto.

GRÁFICO 6 - Grau de escolaridade da mãe
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.
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4.3.6 Quanto ao relacionamento com os colegas

Na percepção dos alunos evadidos, o relacionamento com os colegas de classe é
bem positivo. Se somadas as percepções excelente, muito bom e bom, tem-se o
indicador de satisfação do relacionamento em 88%.

GRÁFICO 7 - Relacionamento com os colegas de classe
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.
TABELA 9
Relacionamento com os colegas de classe
Relacionamento com os colegas de classe

Quantidade

Inexistente

4

Regular

6

Bom

66

Muito bom

20

Excelente

6

Não responderam
Entrevistados não localizados
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

3
84
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4.3.7 Quanto ao relacionamento com os funcionários

A percepção dos alunos quanto ao relacionamento com os funcionários é ainda mais
positiva: 65% consideram o relacionamento bom; 21%, muito bom; e 4%, excelente.
Os alunos que demonstraram menor satisfação no relacionamento com os
funcionários correspondem a 7% se somadas as opções inexistente e regular.

GRÁFICO 8 - Relacionamento com os funcionários
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.
TABELA 10
Relacionamento com os funcionários
Relacionamento com os funcionários

Quantidade

Inexistente

2

Regular

5

Bom

69

Muito bom

22

Excelente

4

Não responderam
Entrevistados não localizados
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

3
84
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4.3.8 Quanto ao relacionamento com os professores

Os alunos demonstraram também alta satisfação no relacionamento com seus
professores. Somados os indicadores de bom, muito bom e excelente, têm-se 90%.
Somente 5% apontam relacionamento como inexistente e regular, sendo 2% e 3%
respectivamente.

GRÁFICO 9 - Relacionamento com os professores
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

TABELA 11
Tabela relacionamento com os professores
Relacionamento com os professores

Quantidade

Inexistente

2

Regular

3

Bom

66

Muito bom

23

Excelente

6

Não responderam

5

Entrevistados não localizados
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.
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64

4.3.9 Quanto ao domicílio no momento da evasão

A análise dos dados explicita que a maior parte dos alunos reside no Município de
Sete Lagoas, ou seja, 78,84%. Destes, cinco alunos afirmaram terem evadido devido
à distância entre a escola e seu local de residência. O restante, 21,16%, reside fora
do Município de Sete Lagoas. Destes, apenas um, ao ser indagado sobre o motivo
da evasão (pergunta 14, vide apêndice), apontou que a distância da escola foi o
motivo de sua evasão.

GRÁFICO 10 - Município de residência dos alunos evadidos
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.
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4.3.10 Quanto à existência de filhos

A maioria dos alunos não tem filhos. Dos 105 alunos pesquisados, apenas 5
apontaram ter filhos.
TABELA 12
Existência de filiação
Você tem filhos?

Quantidade

Sim

5

Não

98

Não responderam
Entrevistados não localizados

2
84

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

A faixa etária dos alunos que têm filhos varia:

 entre 23 e 27 anos: 3 alunos;
 acima de 33 anos: 2 alunos.

Mesmo sendo alunos mais maduros, pode-se inferir que a presença de crianças no
lar concomitantemente ao período de estudo pode comprometer a permanência e a
conclusão dos estudos. Quando indagados sobre o motivo da evasão, afirmaram:

 2 alunos evadiram-se pela necessidade de trabalhar. Como o horário da
escola era incompatível com o do trabalho, houve a evasão. Presume-se que
essa decisão partiu da necessidade em sustentar os filhos;
 1 aluno evadiu-se por não ter com quem deixar o filho;
 1 aluno apontou a dificuldade do transporte, já que residia distante da escola

(distante de 50 a 100 km de Sete Lagoas);
 1 aluno apresentou problema relacionado à saúde pessoal ou familiar.
Ou seja, 3 dos 5 alunos que tinham filhos evadiram por motivos que podem ser
considerados ligados ao fato de terem filhos.
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TABELA 13
Motivos de evasão relacionados com filiação
Idade dos
filhos
Idade do
pai/mãe
Motivo
alegado
para
evasão

2 anos

3 anos
2

Acima de 33 anos
Entre 23 e 27 anos
Problema relacional à
saúde pessoal ou
familiar
Horário de trabalho
era incompatível com
o horário de estudo

5 anos
1

6 anos
1

1

Entre 23 e
27 anos

Entre 23 e 27 anos

Acima de 33 anos

Sem ter
com quem
deixar os
filhos

Dificuldade de
transporte para chegar
à escola, sendo de
outra cidade

Horário de trabalho
era incompatível com
o horário de estudo

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.
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4.3.11 Quanto à situação atual de trabalho

A principal causa apontada pelos alunos, seria explicitada mais detalhadamente no
capítulo “Indicadores e causas da evasão” foi a incompatibilidade do horário da
escola com o de trabalho.

No gráfico 11, que representa a pergunta se os alunos evadidos trabalhavam no
momento da evasão, percebe-se que 33% dos alunos evadidos não trabalhavam.
Do restante, 63% apontaram que o horário de trabalho era incompatível com o
horário de estudo. Apenas 5% alegaram que o horário do trabalho era compatível
com o horário de estudo.

GRÁFICO 11 - Alunos que trabalhavam no momento da evasão
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

Nesse grupo, foi possível, durante a entrevista (Apêndice I), verificar que alguns
alunos conseguiram emprego no decorrer do curso e optaram por abandonar os
estudos e trabalharem. Já outros iniciaram o curso trabalhando, mas, no decorrer do
tempo, a relação de trabalho necessitou de alguma alteração nos horários, a qual
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dificultou a permanência nos cursos. Algumas causas relacionadas à evasão devido
ao trabalho foram destacadas:

 novo emprego com horário incompatível com o curso;
 horário de trabalho alterado, conflitando com o horário das aulas;
 aumento da jornada de trabalho, impedindo deslocamento à escola;
 horário de saída do trabalho alterado, não sendo possível atender ao horário
de início das aulas;
 fadiga causada pelo trabalho, não permitindo aproveitamento do curso.
TABELA 14
Alunos que trabalhavam no momento da evasão
Trabalhava no momento em que solicitou cancelamento do curso?
Sim, o horário de trabalho é compatível com o horário de estudo
Sim, o horário de trabalho é incompatível com o horário de estudo
Não trabalhavam
Não respondeu
Entrevistados não localizados

Quantidade
5
66
33
1
84

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

4.4

Indicadores e causas da evasão

Com objetivo de melhorar a compreensão dos indicadores e das causas de evasão,
este tópico apresenta gráficos e tabelas divididos em dois subtópicos: um abordando
o desempenho dos alunos e a evasão; o outro sobre as principais causas de evasão
elencadas.

4.4.1 O desempenho dos alunos e a evasão

O Senac considera evadido todo aluno que, ao decidir desligar-se do curso, solicitao por meio do formulário de requerimento (vide anexo). Já para o Ministério da
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educação, conforme já exposto anteriormente, o conceito de evasão adotado é a
“saída definitiva do curso de origem sem conclusão, ou a diferença entre
ingressantes e concluintes, após uma geração completa” (BRASIL, 1997, p. 19).

Para o Senac, o aluno que abandona o curso e não comunica a decisão à escola
permanece nas listas de chamadas dos professores. Com o passar do tempo, tornase infrequente. Ao final de cada módulo, esse aluno recebe o status de “reprovado”.

Dessa maneira, buscou-se verificar a intensidade das desistências sem motivo
aparente e levantar suas principais causas. Este trabalho considerou para a
definição do grupo de evasão o somatório dos alunos que formalizaram o pedido de
evasão mediante o requerimento com o grupo de reprovados em algum componente
curricular e que, por esse motivo, tenham se afastado da escola.

Para consolidar a análise desse critério, foram produzidos gráficos e tabelas os
quais quantificam o número de alunos que, no momento do desligamento, tinham
rendimento escolar insuficiente, ou seja, seu status no sistema acadêmico da
instituição era “reprovado”, e não se rematricularam nos componentes curriculares
sucessivos de seu curso, sendo considerados, portanto, evadidos, conforme critérios
do MEC já expostos anteriormente. Assim, observam-se os resultados alcançados
nas tabelas e gráficos de desempenho dos estudantes, representados abaixo.

Para uma análise mais segmentada, a seguir, estão apresentados gráficos e tabelas
que retratam a situação de evasão por curso. Essa forma de agrupamento dá maior
visibilidade para o estabelecimento de quais cursos podem ser considerados os mais
vantajosos e os menos vantajosos a ser ofertados pela escola (este um dos
objetivos específicos deste trabalho).
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GRÁFICO 12 - Percentual de evasão por curso
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

A escola tem indicador de evasão médio de 17,23%, considerando-se todos os
cursos, conforme se pode observar no GRÁF. 12. Nele está exposto também que o
curso de Técnico em Administração apresenta o pior indicador em relação a todas
as outras turmas, com 25,32% dos alunos matriculados.

O curso que apresenta os melhores indicadores percentuais é o de Técnico em
Gestão Empresarial, com apenas 4,9% de evasão. Os demais cursos apresentam
um pequeno desvio em relação à média da escola.
Para possibilitar melhor compreensão e análise, foram criadas tabelas organizadas
por curso, com o objetivo de determinar quais são os melhores para serem ofertados
pela escola, por terem menor taxa de evasão.

Com essa organização, foi possível verificar que grande parte dos alunos evadidos
em todos os cursos estava com status de reprovado em algum componente
curricular. Apesar de, na entrevista (apêndice I), os alunos não apontarem a
reprovação como motivo da evasão, esse índice entre os evadidos merece atenção
especial: 78,31%, ou seja, 148 dos 189 alunos estavam reprovados em pelo menos
um componente no momento em que evadiram do curso. Motivos relacionados à
reprovação foram apontados pelos autores: Noronha, Carvalho e Santos (2001);
Schargel e Smink (2002); Pereira (2003); e Gaioso (2005).
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Entretanto vale salientar que parte desses alunos passou ao status de reprovado
devido ao seu afastamento da escola. Conforme levantamentos realizados durante a
entrevista, esses alunos estavam regulares e não reprovados, e evadiram-se devido a
outros fatores. Como não procuraram a secretaria do estabelecimento de ensino para
formalizarem a evasão, foram reprovados por frequência com o passar do tempo.

4.4.1.1 Evadidos do curso de Técnico em Enfermagem

Dentro do período proposto para esta pesquisa, houve três turmas do curso de
Técnico em Enfermagem que, juntas, proporcionaram 18,89% de evasão.
TABELA 15
Evadidos do curso de Técnico em Enfermagem

Curso

Código das
turmas no
Sistema
Acadêmico

Ano de
matricula da
turma

Técnico em enfermagem
1
2009
Técnico em enfermagem
2
2009
Técnico em enfermagem
3
2009
Indicadores consolidados do curso técnico em enfermagem

Ano de Percentual de
conclusão reprovação
2010
2010
2010

9,38%
6,90%
37,93%
17,78%

Quantidade
alunos não
concludentes
por reprovação
3
2
11
16

Percentual
evasão

Quantidade de
alunos evadidos
critério MEC

9,38%
6,90%
41,38%
18,89%

Percentual de
aproveitamento
por turma

3
2
12
17

93,75%
96,55%
51,72%
81,11%

Quantidade
de alunos
diplomados
30
28
15
73

percentual
Quantidade de
participação
alunos
nas matrículas
matriculados
por curso
36%
32%
32%
100%

32
29
29
90

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

A turma 3 impactou diretamente no desempenho do curso devido à evasão de 12
alunos em uma turma de 29 matriculados, o que gerou o indicador de 41,38% de
evasão, reduzindo o indicador de aproveitamento do curso para 81,11%.

De acordo com dados obtidos no sistema acadêmico do Senac, verificou-se também
a alta quantidade de alunos com status reprovado em algum componente curricular
antes da efetivação da evasão. No curso de Técnico em Enfermagem, de 17 alunos
evadidos, 16 estavam classificados como reprovados.

4.4.1.2 Evadidos do curso de Técnico em Gestão Empresarial

O curso de Técnico em Gestão Empresarial foi ofertado pela última vez em 2009.
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TABELA 16
Evadidos do curso de Técnico em Gestão Empresarial

Curso

Código das
turmas no
Sistema
Acadêmico

Ano de
matricula da
turma

Ano de Percentual de
conclusão reprovação

Técnico em Gestão Empresarial
4
2009
2009
Técnico em Gestão Empresarial
5
2009
2009
Técnico em Gestão Empresarial
6
2009
2009
Indicadores consolidados do curso técnico em Gestão Empresarial

5,88%
3,33%
5,26%
4,90%

Quantidade
alunos não
concludentes
por reprovação
2
1
2
5

Percentual
evasão
5,88%
3,33%
5,26%
4,90%

Quantidade de
alunos evadidos
critério MEC
2
1
2
5

Percentual de
aproveitamento
por turma
94,12%
96,67%
94,74%
95,10%

Quantidade
de alunos
diplomados
32
29
36
97

percentual
Quantidade de
participação
alunos
nas matrículas
matriculados
por curso
33%
29%
37%
100%

34
30
38
102

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

Entre todos os cursos, foi o que apresentou os menores indicadores, com 4,90% de
evasão nas turmas ofertadas. Por coincidência, todos os alunos evadidos, assim
como no curso de Técnico em Enfermagem, estavam com status de reprovados no
momento da evasão.

4.4.1.3 Evadidos do curso de Técnico em Segurança do Trabalho

O curso de Técnico em Segurança no Trabalho é o segundo mais ofertado no
período pelo Senac, juntamente com o curso de Técnico em Nutrição e Dietética,
com oito turmas.
TABELA 17
Evadidos do curso de Técnico em Segurança do Trabalho

Curso

Código das
turmas no
Sistema
Acadêmico

Ano de
matricula da
turma

Ano de Percentual de
conclusão reprovação

Técnico em Segurança no Trabalho
7
2009
2010
Técnico em Segurança no Trabalho
9
2009
2010
Técnico em Segurança no Trabalho
101
2010
2012
Técnico em Segurança no Trabalho
102
2009
2011
Técnico em Segurança no Trabalho
342
2009
2010
Técnico em Segurança no Trabalho
405
2009
2009
Técnico em Segurança no Trabalho
407
2010
2011
Técnico em Segurança no Trabalho
421
2009
2011
Indicadores consolidados do curso de Técnico em Segurança no Trabalho

5,56%
2,22%
15,15%
10,53%
12,12%
14,63%
36,67%
10,00%
12,59%

Quantidade
alunos não
concludentes
por reprovação
2
1
5
4
4
6
11
3
36

Percentual
evasão
5,56%
2,22%
15,15%
13,16%
18,18%
14,63%
40,00%
10,00%
13,99%

Quantidade de
alunos evadidos
critério MEC
2
1
5
5
6
6
12
3
40

Percentual de
aproveitamento
por turma
94,44%
97,78%
84,85%
92,11%
81,82%
85,37%
53,33%
90,00%
86,01%

Quantidade
de alunos
diplomados
34
44
28
35
27
35
16
27
246

percentual
Quantidade de
participação
alunos
nas matrículas
matriculados
por curso
13%
16%
12%
13%
12%
14%
10%
10%
100%

36
45
33
38
33
41
30
30
286

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

O indicador percentual de evasão desse curso, de 13,99%, ficou abaixo do indicador
geral da escola, de 17,23%. É possível observar que apenas uma das oito turmas, a
407, teve grande desvio, com indicador de evasão de 40% dos 30 alunos
matriculados.
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Também nesse curso, houve alto índice de reprovação entre os evadidos. Dos 40
alunos evadidos pelo critério MEC, 36 haviam sido reprovados em algum
componente do curso.

4.4.1.4 Evadidos do curso de Técnico em Nutrição e Dietética

O curso de Técnico em Nutrição e Dietética, em valores absolutos, foi o que
apresentou a maior captação, com 303 alunos. O percentual de evasão desse curso
está próximo da média da escola, com 15,51% dos alunos matriculados.
TABELA 18
Evadidos do curso de Técnico em Nutrição e Dietética

Curso

Código das
turmas no
Sistema
Acadêmico

Ano de
matricula da
turma

Ano de Percentual de
conclusão reprovação

Técnico em Nutrição e Dietética
10
2009
2009
Técnico em Nutrição e Dietética
12
2009
2009
Técnico em Nutrição e Dietética
94
2010
2011
Técnico em Nutrição e Dietética
95
2010
2010
Técnico em Nutrição e Dietética
96
2010
2011
Técnico em Nutrição e Dietética
319
2009
2011
Técnico em Nutrição e Dietética
406
2010
2012
Técnico em Nutrição e Dietética
422
2009
2011
Indicadores consolidados do curso de Técnico em Nutrição e Dietética

8,11%
15,00%
9,09%
10,00%
5,00%
15,00%
30,43%
10,26%
11,88%

Quantidade
alunos não
concludentes
por reprovação
3
6
4
4
2
6
7
4
36

Percentual
evasão

Quantidade de
alunos evadidos
critério MEC

8,11%
15,00%
15,91%
15,00%
12,50%
15,00%
34,78%
15,38%
15,51%

3
6
7
6
5
6
8
6
47

Percentual de
aproveitamento
por turma
91,89%
85,00%
86,36%
87,50%
87,50%
87,50%
56,52%
82,05%
84,49%

Quantidade
de alunos
diplomados
34
34
38
35
35
35
13
32
256

percentual
Quantidade de
participação
alunos
nas matrículas
matriculados
por curso
12%
13%
15%
13%
13%
13%
8%
13%
100%

37
40
44
40
40
40
23
39
303

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

Apenas a turma 406 apresentou um alto percentual de evasão: 34,78% dos alunos
matriculados. O baixo desempenho de retenção dessa turma não impactou
diretamente o curso, já que se trata da turma com menos alunos: apenas 23
matriculados.

4.4.1.5 Evadidos do curso de Técnico em Administração.

O curso de Técnico em Administração foi o mais ofertado pelo Senac no período,
com nove turmas. É também o curso que tem a maior dispersão de alunos evadidos
por turma.
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TABELA 19
Evadidos do curso de Técnico em Administração

Curso

Código das
turmas no
Sistema
Acadêmico

Ano de
matricula da
turma

Técnico em Administração
97
2010
Técnico em Administração
98
2010
Técnico em Administração
99
2010
Técnico em Administração
100
2010
Técnico em Administração
152
2009
Técnico em Administração
274
2011
Técnico em Administração
275
2011
Técnico em Administração
318
2009
Técnico em Administração
405
2010
Indicadores consolidados do curso de Técnico em Administração

Ano de
Percentual de
conclusão reprovação

2010
2011
1011
2011
2009
2011
2012
2010
2012

25,71%
18,52%
7,32%
15,38%
16,67%
8,33%
40,48%
2,50%
23,08%
17,41%

Quantidade
alunos não
concludentes
por reprovação
9
5
3
6
5
3
17
1
6
55

Percentual
evasão

Quantidade de
alunos evadidos
critério MEC

40,00%
18,52%
19,51%
15,38%
30,00%
11,11%
40,48%
12,50%
46,15%
25,32%

Percentual de
aproveitamento
por turma

14
5
8
6
9
4
17
5
12
80

60,00%
88,89%
85,37%
84,62%
70,00%
94,44%
52,38%
87,50%
42,31%
74,68%

Quantidade
de alunos
diplomados
21
24
35
33
21
34
22
35
11
236

Percentual de
Quantidade de
participação
alunos
nas matrículas
matriculados
por curso
11%
9%
13%
12%
9%
11%
13%
13%
8%
100%

35
27
41
39
30
36
42
40
26
316

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

É possível observar também que o curso de Técnico em Administração está acima
do indicador da escola, com evasão de 25,32% dos alunos. Foi possível constatar
ainda que, dos 80 alunos evadidos, 55 haviam sido aprovados.

GRÁFICO 13 - Evasão do curso de Técnico em Administração
Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

O GRÁF. 13 mostra a dispersão percentual das turmas de Administração. Existem
turmas com 11,11%, 46,15%, não sendo possível verificar uma tendência ou inferir
conclusões a respeito do fenômeno.
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4.4.2 Principais causas de evasão

O estabelecimento de ensino pesquisado oferece aos alunos o formulário
“requerimento de aluno” (vide anexo) para, entre outros pedidos, solicitar o
trancamento da matrícula, configurando-se, assim, a evasão do aluno.

Conforme explicitado na metodologia, são considerados evadidos os alunos que
formalizaram a evasão por meio do requerimento. Os que receberam contato
telefônico, foram entrevistados e puderam expor o motivo de sua evasão mediante a
pergunta da entrevista semiestruturada: “Por qual motivo você se evadiu do curso?”.

As respostas obtidas com a entrevista e com o levantamento dos requerimentos
foram classificadas de acordo com a semelhança das respostas e deu origem à
tabela 20.
TABELA 20
Motivo de evasão do curso
Por qual motivo você se evadiu do curso?

Quantidade

O horário de trabalho era incompatível com o de estudo

66

Não apresentaram motivo

22

Mudança de domicílio, impedindo continuidade dos estudos

5

Problema relacionado à saúde pessoal ou familiar

2

Dificuldade de transporte para chegar à escola, sendo de outra cidade

2

Dificuldade de aprendizado

2

Realização de outro curso técnico concomitantemente ao do Senac

2

Mudança para outra cidade

2

Custo de transporte para chegar à escola
Sem ter com quem deixar os filhos

1
1

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

Após análise dos dados colhidos, foi possível enumerar as principais características
presentes entre os alunos evadidos, sendo este um dos objetivos específicos deste
estudo. A seguir, são apresentadas as características construídas com base no
referencial teórico. As porcentagens foram obtidas, considerando-se os dados
coletados que obtiveram maior expressão.
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Os indicadores apresentados consideraram a quantidade de 189 alunos para
definição dos indicadores levantados no sistema acadêmico da instituição e 105
alunos para a definição dos indicadores levantados por meio do instrumento de
pesquisa (apêndice).
TABELA 21
Características dos alunos evadidos
Tamanho
da
amostra
189
189
189
105
105
105
105
105
105
105
189
189
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

Características construídas com base no referencial teórico
Sexo
feminino
Estado civil
solteiro
Faixa etária
Entre 18 e 27 anos
Situação de emprego
empregado
Renda familiar
até R$ 2.040,00
Grau de escolaridade do pai
até ensino médico incompleto
Grau de escolaridade da mãe
até ensino médico incompleto
Relacionamento com colegas de classe
Bom, muito bom e excelente
Relacionamento com funcionários do SENAC
Bom, muito bom e excelente
Relacionamento com Professores do SENAC
Bom, muito bom e excelente
Município de residência quando se evadiu do curso
Sete Lagoas
Situação escolar
Com status de reprovado
Quantidade de filhos
Não tinha filhos
Principais características apontadas na entrevista por alunos evadidos
Mudança de domicílio impedindo continuidade dos estudos
Problema relacionado à saúde pessoal ou familiar
Custo de transporte para chegar à escola
Curso de transporte para se chegar à escola, sendo de outra cidade
Sem ter com quem deixar os filhos
Dificuldade de aprendizado
Realização de outro curso concomitantemente ao do Senac
Mudança para outra cidade
Horário de trabalho era incompatível com o horário de estudo

Fonte: dados da pesquisa 2013. Arquivo Senac.

%

Quantidade

79,37%
150
44,97%
85
75,66%
143
67,62%
71
87,62%
92
69,52%
73
60,95%
64
87,62%
92
90,48%
95
90,48%
95
78,84%
149
73,02%
138
93,33%
98
%
Quantidade
4,76%
5
1,90%
2
0,95%
1
1,90%
2
0,95%
1
1,90%
2
1,90%
2
1,90%
2
62,86%
66
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como escopo identificar o perfil do aluno e as principais causas de
evasão dos programas sociogovernamentais oferecidos gratuitamente e, como
objetivos específicos, caracterizar o perfil dos alunos evadidos, identificar as causas
de evasão e os cursos que apresentam menor e maior taxa de evasão.

Grande parte dos estudos sobre evasão escolar é realizada em cursos superiores. A
sua abordagem no ensino médio, fundamental ou técnico não foi percebida durante
a construção do referencial teórico. Entretanto é de grande importância para a
gestão escolar conhecer os indicadores de evasão escolar.

Neste trabalho, a evasão escolar detectada no período de 2009 a 2011 nos cursos
técnicos do Senac ficou na média de 17,23%. Os indicadores levantados por este
estudo dão ao gestor informações para tomada de decisão que viabilizem a venda
de cursos, ainda que, como no caso do Senac, não se visa ao lucro, mas para
alcance do objetivo social da instituição.

Pelo modelo de evasão proposto por Bean (1980), a decisão de evasão ou não está
ligada às atitudes do aluno, sua adaptação, e também a fatores externos, como
aprovação da família, encorajamento dos amigos, qualidade da instituição, situação
financeira e oportunidade de transferir-se para outra instituição.

Neste estudo, foi possível verificar a maior incidência na decisão de evasão, as
variáveis ambientais: horário no emprego e oportunidades posteriores, como sugere
Bean (Ibidem). Conforme já exposto, as principais características apontadas pelos
levantamentos foram relacionadas à conciliação da vida escolar com o emprego.

A evasão escolar devido à necessidade de trabalho sugere ainda a presença da
variável ambiental apontada por Bean (Ibidem): a financeira. Isso porque o aluno se
evade do curso devido a necessidades financeiras. Com a incompatibilidade de
horários entre emprego e escola, este se vê forçado a abandonar os estudos.
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Apesar de o foco da pesquisa ser os cursos gratuitos, este trabalho apresentou
indicador da baixa renda familiar dos alunos. Essa abordagem de causa de evasão
foi também corroborada por Martins (2007). Ela afirma que, em diversos estudos
anteriores sobre o tema evasão, a principal causa do fenômeno está relacionada a
questões financeiras. A autora conclui ainda que as três maiores causas da evasão
são as mensalidades elevadas, a dificuldade financeira momentânea e a falta de
financiamento.

De acordo com os dados levantados, a renda familiar de 87,62% dos alunos
entrevistados evadidos não supera R$ 2.040,00. Como o mercado segue um ritmo de
franca expansão, vários setores da economia vêm elevando significativamente sua
produção devido ao aumento do consumo de seus produtos e serviços. A demanda
por mão de obra passa a ser inevitável e, na falta de trabalhadores qualificados, existe
o assédio por parte das empresas a esses alunos. Nesse momento, como sugere
Bean (1980), a oportunidade de melhoria financeira de uma baixa renda familiar
proporciona ao aluno a situação em que a evasão se aparenta vantajosa.

Outra conclusão possível de se extrair, analisando essa causa de evasão, é o perfil
jovial dos pesquisados, na faixa etária de 18 a 27 anos. Estes buscam
independência financeira e abandonam seus estudos em troca de qualquer trabalho
remunerado que possa ocorrer. Diante desse fato, é possível concluir que, conforme
o resultado da pesquisa, a principal causa da evasão escolar nos cursos gratuitos do
Senac de Sete Lagoas é a troca do curso por um emprego ou atividade de trabalho.

As variáveis acadêmicas apontadas por Bean (Ibidem) foram identificadas entre os
alunos evadidos: 73,02% destes se encontravam com status de reprovado. Ainda
assim, os alunos evadidos, em sua maioria, não apontaram na entrevista que tinham
dificuldades de aprendizado como causa de sua evasão. A alta taxa de reprovados
entre os evadidos merece investigação e atenção.
Segundo Tinto (1993), a evasão acontece quando o indivíduo não está integrado
coerentemente ao sistema acadêmico e social da escola. Pelos dados apresentados
pela pesquisa, na amostra analisada, o modelo de Tinto (Ibidem) não se aplica, pois
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o relacionamento dos alunos com os colegas, funcionários e professores não foi
apontado como fator de causa de evasão no grupo pesquisado. Foi possível
comprovar elevada satisfação dos alunos evadidos quanto ao relacionamento,
obtendo os indicadores de 87,62%, 90,48% e 90,48%, respectivamente.

Outro dado que se pode inferir, com base nas informações levantadas, é que a
decisão de evasão por parte dos alunos pode estar relacionada à falta de preparo
dos pais quanto a uma melhor orientação profissional ao filho estudante. A pesquisa
apontou que 69,52% dos pais dos alunos evadidos pesquisados apresentam
escolaridade de ensino médio incompleto, e ainda que 60,95% das mães dos alunos
evadidos também só estudaram até esse nível de ensino.

Apesar de diversos autores apontarem causas relacionadas a aspectos financeiros
como sendo o principal motivo de evasão, percebe-se, por meio deste estudo, que,
ainda que os alunos venham a evadir-se para ocupar postos de trabalho, a
gratuidade do curso e a perspectiva de que, com a conclusão do curso técnico,
obteriam um melhor emprego com salário mais alto não são argumentos suficientes
para evitar a evasão.

5.1

Limitações da pesquisa

No que se refere ao universo e à amostra, a pesquisa apresentada partiu de
levantamento de dados junto à escola, o que proporcionou inicialmente facilidade na
obtenção de informações. Entretanto o instrumento de pesquisa usado necessitava
de contato com os alunos evadidos, sendo este contato sido realizado por meio de
telefone.

Esse modo de comunicação, apesar de sua maior agilidade, pode ser percebido
pelo entrevistado como um contato muito impessoal, retirando dele o compromisso
de fornecer respostas confiáveis. Como afirma Vergara (2003), todo método tem
possibilidades, assim como limitações.
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Outro fator apresentado como dificuldade diz respeito à opção em pesquisar alunos
no período de 2009 a 2011. Nesse momento, surgiu a principal dificuldade: alunos
evadidos mudaram de residência, números telefônicos foram alterados e parte dos
contatos telefônicos estava cadastrado erradamente no sistema da instituição. Isso
reduziu, de forma significativa, a realização da pesquisa com a totalidade da amostra
levantada.

Em relação à coleta dos dados, deve-se considerar a confiabilidade dos que foram
obtidos. Apesar do zelo no contato com o grupo evadido, sabe-se que algumas
perguntas podem ser constrangedores, tais como escolaridade dos pais ou qual o
motivo da evasão. Um aluno poderia sentir-se pouco à vontade em externar o
verdadeiro motivo da evasão.

Ainda assim, diante do resultado final, apesar das limitações diagnosticadas, a
pesquisa ocorreu coerentemente com a realidade, produzindo resultados, com
possíveis aplicações práticas com base nas evidências dos dados.

Vale salientar também que o universo aqui estudado é representado por uma
amostra não probabilística. Referindo-se apenas à unidade do Senac no Município
de Sete Lagoas, com seus respectivos cursos técnicos, o que impede sua
generalização

para

outras

cidades,

assim

como

para

outros

programas

profissionalizantes.

5.2

Sugestões para novas pesquisas

A realização de um estudo comparativo entre os resultados encontrados no Senac
de Sete Lagoas e outras unidades educacionais da instituição no Estado seria de
extrema importância para validação final das conclusões, buscando-se produzir um
resultado estadual acerca do fenômeno evasão.

Seria interessante um estudo sobre o fenômeno oposto à evasão, ou seja, a
retenção, diplomação e geração de renda. Um trabalho com esse tema seria capaz
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de identificar quais as melhores práticas adotas em instituições de ensino
profissionalizante com intuito de reter alunos, além de possibilitar apontar a relação
do capital investido pelo governo nos programas sociais que são revertidos em
renda quando esse ex-aluno é absorvido pelo mercado na profissão apreendida.

Verificou-se, neste trabalho, que há evidências de que, após a reprovação em uma
ou mais disciplinas, os alunos são mais propensos a desistirem de seus cursos.
Segundo a Unesco (2004), repetência e evasão são fenômenos que, em muitos
casos, estão interligados e ocasionam o abandono dos cursos. Igualmente relevante
para administração escolar seria investigar a grande incidência de alunos evadidos
com aproveitamento insuficiente para aprovação em algum componente do curso.
Conhecer as causas dessa evasão pode ser determinante para criar estratégias para
minimizar evasões por essa causa.

Complementarmente

ao

sugerido

acima,

seria

interessante

investigar

o

posicionamento dos pais ou responsáveis pelos alunos, com o intuito de identificar a
opinião destes em referência à tomada de decisão de permanência ou evasão e o
poder de influência destes sobre os alunos.

Com a conclusão deste trabalho a sociedade, as entidades governamentais que
cedem o recurso que custeia os cursos ofertados pelo SENAC, bem como a direção
escolar da instituição passam ater os indicadores dos melhores cursos a serem
ofertados aos alunos com o objetivo de maior retenção de alunos esta contribuição
preenche a lacuna ausente de estudos de evasão escolar no município sete
lagoano.

Ao concluir este trabalho, espera-se que os gestores possam valer-se deste estudo
para o planejamento de uma política educacional orientada particularmente para a
própria dinâmica contextual de sua instituição, na qual sejam incorporadas as
diferenças de características de seus alunos, e que provoquem o envolvimento e a
responsabilidade destes, com objetivo direto de evitar-se a evasão e contribuir para
uma sociedade melhor.
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

Fonte: adaptado do questionário de pesquisa de Sacramento Junior (2010).
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ANEXO I – REQUERIMENTO DE ALUNO

