
Imprimindo: 
Este pôster tem 70 cm de largura 
por 100 cm de altura. Ele foi 
projetado para ser impresso em 
uma impressora de grandes 
formatos. 
 

Personalizando o 
Conteúdo: 
Os espaços reservados deste 
pôster estão formatados para 
você. Digite nos espaços 
reservados para adicionar texto 
ou clique em um ícone para 
adicionar uma tabela, gráfico, 
elemento gráfico SmartArt, 
imagem ou arquivo multimídia. 
Para adicionar ou remover 
marcadores do texto, clique no 
botão Marcadores da guia 
Página Inicial. 
Se precisar de mais espaços 
reservados para títulos, conteúdo 
ou texto do corpo, faça uma 
cópia do que você precisa e 
arraste para o lugar. Os Guias 
Inteligentes do PowerPoint o 
ajudarão a alinhá-lo com todo o 
resto. 
Quer usar suas próprias imagens 
em vez das nossas? Não tem 
problema! Basta clicar em uma 
imagem, pressionar a tecla 
Delete e clicar no ícone para 
adicionar a sua imagem. 

Zoelia Camila Moura Bessa 

Resumo 

 
A presente pesquisa tem por objetivo 
realizar um diagnóstico quantitativo dos 
alunos dos cursos técnicos integrados de 
nível médio do Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte – IFRN, Campus 
Macau, em riscos de evasão e verificar 
quais são os contributos para o insucesso 
escolar dos envolvidos na pesquisa. O 
diagnóstico quantitativo das taxas de 
dependência e/ou reprovação dos 
educandos no decurso de 7 anos e a 
análise de entrevistas semiestruturadas 
com os alunos em situações de risco de 
evasão, apresentaram um aumento no 
número de alunos em situações de 
dependências e/ou reprovação em 
função do aumento do número de 
matrículas. A posse desses resultados 
possibilita uma reflexão dos fatores 
relacionados ao insucesso escolar, a fim 
de propor possíveis intervenções que 
minimizem essa ocorrência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Técnico, Evasão 
Escolar, Políticas Educacionais, Campus 
Macau. 
 

 O IFRN é uma instituição de educação superior, 
básica e profissional, especializada na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas 
diferentes modalidades de ensino, conjugando 
conhec imen tos c ien t í f i cos , técn icos e 
tecno lóg icos a idea is pedagóg icos de 
f u n d a m e n t a ç ã o  h i s t ó r i c o -
crítica. A democratização do acesso e garantia da 
permanência e da conclusão com sucesso, na 
perspectiva de uma educação de qualidade 
socialmente referenciada figura como um dos 
seus princípios em seu perfil identitário.  
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Conclusões e Resultados 

De forma geral, observa-se que o número de 
matrículas atendidas aumentou ao longo dos 
anos, mas o número de aprovados não 
apresentou resultados semelhantes, à exceção 
dos valores observados entre 2010 e 2011. No 
entanto, o número de alunos em dependência 
reprovados apresentou uma tendência 

Metodologia 

Os sujeitos da pesquisa são os alunos que vem apresentando em risco de evasão. Para a 
realização do diagnóstico quantitativo longitudinal dos índices de dependência e reprovação 
em função do número de matrículas atendidas ao longo de cada ano, os dados foram tirados 
a partir do sistema acadêmico nos relatórios destinados ao quantitativo de alunos. Além disso, 
foi realizada uma entrevista semiestruturada com os alunos em riscos de evasão, em 
situações de dependência e reprovação, a fim entender os principais fatores que vem 
contribuindo para a ocorrência de tais situações e consequentemente para o insucesso 
escolar dos nossos alunos dos cursos técnicos integrados.  
 

Apesar da interiorização dos institutos melhorarem o 
acesso a uma educação profissional de qualidade 
nas diversas regiões do Rio Grande do Norte, a taxa 
de matrículas finalizadas sem êxito vem sendo 
bastante elevadas segundo relatório apresentado 
pelo TCU (2012). Dessa forma, é importante 
analisar fatores que influenciam na permanência dos 
nossos alunos bem como diagnosticar a efetividade 
das ações associadas e/ou propor outros 
mecanismos, com vistas a favorecer o ensino de 
qualidade e o sucesso escolar. 

em aumentar em função do aumento do número de 
matrículas atendidas.  
Diversos fatores, tais como falta de transporte escolar, 
de base dos conhecimentos básicos (Português e 
matemática), de conhecimento sobre a área do curso 
escolhido, e a inadequação da avaliação e metodologia 
de ensino ao perfil dos nossos estudantes tem 
dificultado o sucesso escolar, conforme observado nos 
dados. Além disso, os alunos, participantes do estudo, 
relataram desmotivação em continuar o curso, 
aumentando desta forma, o risco de insucesso escolar. 
Desta forma, ações que visem minimizar as dificuldades 
acima relatadas poderão contribuir de forma satisfatória 
para a permanência dos alunos na instituição. 
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Revisão Teórica 

Entretanto, pesquisas mostram que o insucesso 
escolar é um dado preocupante para as escolas 
brasileiras, tanto para as escolas de ensino regular  
(Lopes & Santos, 2015) quanto para as escolas de 
ensino técnico profissional (Dore & Luscher, 2011; 
Souza 2015).  
Embora os Estados e o Ministério da Educação 
tenham implementado políticas educacionais para a 
permanência escolar dos educandos, ainda é 
possível observar um aumento nas taxas de evasão. 
Diversos são os fatores que estão associados ao 
insucesso desses envolvidos. No aspecto individual, 
existem fatores de ordem social, econômica e 
cognitiva, enquanto no aspecto institucional, os 
recursos e as estruturas físicas, e os processos de 
ensino aprendizagem (práticas pedagógicas) (Dore & 
Luscher, 2011). Assim, o insucesso escolar trata-se 
de uma situação presente nas instituições de 
educação, independente da modalidade de ensino, o 
que mostra a importância de um diagnóstico atual do 
problema, com vistas a propiciar um melhor 
acompanhamento dos educandos em situação de 
risco de evasão. 
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A rede federal de educação profissional e tecnológica 
passou por um processo de expansão em todo país, 
iniciado em 2006, que contribuiu significativamente para 
aumentar o acesso ao ensino de qualidade comprometido 
com a formação humana integral e cidadã, além de 
contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das 
comunidades (IFRN, 2012).  
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96, tem 
como um de seus princípios “igualdade de condições de 
acesso e permanência escolar”, em seu Art. 3º (Brasil, 
1996). 
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