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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo apresentar o Programa Permanência e Êxito 

(PPE), criado em 2014, com o objetivo de diminuir os índices de evasão e 

retenção no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha e 

assim estimular a permanência com êxito dos estudantes. Esse artigo faz parte 

da dissertação de mestrado realizado no Programa de Pós-graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica da UFSM. As temáticas da evasão e 

retenção ocupam um espaço de preocupação no cenário das políticas públicas 

educacionais, visto que várias ações são implementadas para minimizar os 

seus efeitos. Dentre essas ações, estão àquelas voltadas à formação de 

professores, que serão apresentadas neste trabalho. A falta da formação de 

professores, bem como, dificuldades com a metodologia adotada pelo 

professor são causas da evasão e compõem um conjunto de fatores internos à 

instituição que propiciam a evasão e a retenção. Além de apresentar o PPE, o 

artigo também trará a reflexão sobre as causas da evasão e retenção e as 

relações com a formação de professores. A partir dessa reflexão teórica e 

documental foi possível perceber uma importante relação entre o abandono 

precoce e a falta ou precária formação continuada de professores, apontando 

para a necessidade da formação continuada para que os objetivos do PPE 

sejam alcançados e os estudantes possam ter permanência com êxito. 
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Introdução 

O cenário atual da educação necessita de ações localizadas para que as 

políticas públicas sejam efetivadas em seus contextos, ou seja, é válido que 

cada instituição ao pensar a problemática da evasão e retenção, reflita sobre o 

público que ela atende e quais ações são mais pertinentes para a sua 

comunidade escolar. Por esse motivo, que essa pesquisa abordará uma 

política instituída no IF Farroupilha sobre a permanência e êxito dos 

estudantes. 

Com o intuito de diminuir os altos índices de evasão e retenção3, 

apontados pelo Acórdão TCU Nº 506/2013, o Instituto Federal Farroupilha criou 

em 2014, uma comissão4 multiprofissional e de diferentes campi para elaborar 

ações institucionais para o enfrentamento dessas dificuldades no ensino.  

 Esta pesquisa propõe apresentar o Programa Permanência e Êxito 

(PPE), compreender as causas da evasão e retenção na Educação Profissional 

e Tecnológica e analisar as ações relacionadas à formação de professores do 

PPE. Para alcançar os objetivos definidos, foram utilizados procedimentos de 

pesquisa qualitativa, com análise documental dos documentos de referência, 

como o PPE e pesquisa bibliográfica no banco de dados do Portal da Capes e 

do Site Scielo, com os temas desta pesquisa. Além de artigos científicos, foram 

abordados autores que tratam da evasão e da retenção, bem como da 

formação de professores na EPT.  

  

 

As causas da evasão e retenção 

 

Ao investigar as causas do abandono escolar, bem como a retenção é 

necessário compreender esses processos de forma relacional. São vários 

fatores que podem incidir sobre a escolha de permanecer ou abandonar a 

escola. 

                                                           
3
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4
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A pesquisa realizada por Dore, Sales e Castro (2014) na Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica de Minas Gerais apontou um alto índice 

de evasão no período de 2006 a 2010. O levantamento apontou que em 4 

anos, quase 10 mil alunos evadiram e em contrapartida a soma de concluintes 

foi de apenas 17.683 estudantes. A partir desses dados foi possível aplicar um 

questionário a 762 estudantes, que já haviam evadido e hierarquizar as 

principais causas de evasão, apontadas por esses.  

A partir da análise das causas e o agrupamento das quais haviam relação, 

foram apontados 8 fatores para a evasão, sendo eles descritos de maior 

frequência para menor: necessidade de trabalhar; falta de identificação com o 

curso; preferência pelo curso superior; problemas no curso e na aprendizagem; 

dificuldades financeiras e pedagógicas; falta de suporte acadêmico; falta de 

incentivo aos estudos pela escola e falta de qualidade da escola (DORE, 

SALES e CASTRO, 2014). 

Compreender a evasão torna-se complexo, visto que a não existência de 

uma única causa, que possa ser preditora do comportamento de abandonar a 

escola. Para Rumberger (2011) há dois tipos de fatores relacionados ao 

abandono, os fatores individuais, associados ao estudante, como as atitudes, 

comportamentos e experiências anteriores e os fatores relacionados ao 

contexto do estudante, sua relação com a família, escola e comunidade.  

É possível destacar alguns comportamentos individuais que são 

preditores do abandono, como estudantes que possuem baixas aspirações 

educacionais e ocupacionais, grande número de faltas, mau comportamento e 

gravidez. Isso está relacionado ao histórico de retenções, sendo que quanto 

maior forem as experiências de retenções, maior as chances de que esse 

estudante abandone a escola. A decisão de abandonar a escola está na 

relação entre esses fatores (RUMBERGER, 2011). 

Dentre os fatores contextuais, Rumberger (2011) chama atenção para a 

constituição e dinâmica familiar do estudante. O background familiar, como o 

status sócio-econômico, escolaridade e renda dos pais, são um importante fator 

sobre permanecer ou abandonar a escola. As escolas também fazem parte 

desse contexto, exercendo forte influência sobre o desempenho do estudante. 

Algumas características da escola são decisivas, como o perfil dos estudantes 

que a freqüentam, características estruturais, como tamanho, localização e 



controle, financiamento, qualidade dos professores e relação professor-

estudante e por fim, as políticas e práticas adotadas pela escola. Rumberger 

(2011) acrescenta que o poder da escola sobre a evasão poderá estar 

relacionada às políticas institucionais, que excluem o estudante, o punindo com 

suspensões, expulsões ou transferências.  

Luscher e Dore (2011) acrescentam que a decisão de permanecer na 

escola, também é reflexo de uma boa rede de relacionamento com colegas e 

professores, ou seja, quanto maior for o engajamento social e acadêmico do 

estudante maior as chances de permanecer na escola até a conclusão do seu 

nível de ensino. Isso explica a hipótese de que a evasão é um processo 

progressivo e contínuo de desengajamento das atividades acadêmicas e até 

mesmo com a comunidade escolar.  

O fator de engajamento social e acadêmico foi apontado na pesquisa 

realizada por Alves (2011) do qual demonstrou a importância dos grupos dos 

próprios estudantes jovens na construção de sua própria identidade, bem como 

uma base de apoio e compartilhamento de suas próprias angústias no que 

tange a vida escolar. Na pesquisa, o autor aponta outra característica sobre a 

evasão nos cursos técnicos integrados numa instituição federal de educação 

ciência e tecnologia, a elevada ocorrência da reprovação nas primeiras etapas 

do curso.  

A pesquisa realizada pela Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais (FLASCO) em parceria com o MEC e outros parceiros nacionais e 

internacionais desenvolveu um estudo sobre a educação para a juventude. Um 

dos aspectos estudados foi o abandono escolar, apontando as causas para a 

evasão entre os jovens.  

Os motivos que levaram os alunos a pararem seus estudos são 

variados, mas, em ordem de importância, destacam-se: para trabalhar 

(28%), fundamentalmente entre os da EJA (35,5%) e os do PJU 

(26%), mas também não é baixa a proporção de alunos do EM: 

21,4%
5
. Outro motivo que se destaca entre os selecionados é relativo 

a questões familiares, principalmente entre os alunos de EM (23,8%). 

Questões relacionadas à escola, violência na escola, problemas na 

escola, não gostava de estudar e escola chata galvanizam cerca de 

20% das indicações. Isso alerta para a importância de mais discutir o 

lugar do ensino e da escola na modelação de vontades dos alunos, 

tendo em vista que a subjetividade se entrelaça com um objeto de 
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referência básico e objetivo, qual seja, a socialização pelo 

conhecimento e modos de vida em sociedade, que seriam próprios da 

escola. São próximas as proporções entre cada segmento por 

modalidade que se orientam por tais categorias críticas da escola 

(ABRAMOVAY, 2015, p.64) 

Segundo Alves (2011) a reprovação gerou impactos negativos 

significativos na vida desses estudantes, até mesmo de ordem psicológica, isso 

porque foi necessário mudar de escola e consequente não pertencer mais a um 

grupo. A marca deixada é a da exclusão social, pois “a escola está sim 

desqualificando estes aprendizes quando os reprova e contribui para a evasão 

escolar” (ALVES, 2011, p. 171). 

Assim como as causas da evasão escolar, o debate sobre as diversas 

situações que a evasão pode ser associada também se torna complexo, na 

medida em que não é possível a unificação em um conceito. O abandono 

escolar pode ocorrer em diferentes modalidades de ensino, porém um 

elemento fundamental para essa análise é a obrigatoriedade do nível de 

ensino. De acordo com Luscher e Dore (2011) o termo evasão escolar pode 

estar vinculada a diversas situações como, retenção e repetência, saída do 

aluno de uma determinada escola ou do sistema de ensino, a não conclusão de 

um nível do ensino, etc.  

Paixão, Dore e Margiotta (2012) corroboram no sentido da complexidade 

que envolve o entendimento conceitual da evasão escolar. Dentre esses 

elementos, pode ser citado o nível de escolaridade, o tipo de abandono, as 

razões que levaram a desistência, a saída de uma determinada escola ou nível 

de ensino, a retenção, etc.  

Para Johann a evasão pode ser entendida como “abandono do curso, 

rompendo com o vínculo jurídico estabelecido, não renovando o compromisso 

ou sua manifestação de continuar no estabelecimento de ensino” (2012, p.65). 

A autora ainda complementa que há peculiaridades inerentes aos Institutos 

Federais, necessitando um olhar diferenciado sobre a evasão nesse contexto, 

visto que há uma política educacional específica.  

A partir dessa reflexão sobre as causas e os fatores da evasão, serão 

apresentadas as ações do PPE e as relações com a formação de professores 

para a EPT.  

 



 

As ações do Programa Permanência e Êxito e as relações com a formação 

de professores 

 

A evasão e a retenção neste Instituto Federal tem sido alvo de ações, 

principalmente após a aprovação do Programa Permanência e Êxito (PPE). O 

PPE foi construído com o objetivo de consolidar a oferta da educação 

profissional e tecnológica de qualidade e promover ações para a permanência 

e êxito dos estudantes. Entre outros objetivos apontados foram: socializar as 

causas da evasão e retenção no âmbito da Rede Federal, propor e assessorar 

o desenvolvimento de ações específicas que minimizem a influência dos 

fatores responsáveis pelo processo de evasão e retenção, categorizados como: 

individuais ao estudante, internos e externos à instituição. Além disso, o PPE 

busca instigar o sentimento de pertencimento ao Instituto, consolidar a 

identidade institucional e atuar de forma preventiva nas causas de evasão e 

retenção (IF FARROUPILHA, 2014). 

Como justificativa, o PPE traz o cumprimento da meta institucional 

prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018) e ainda os 

compromissos assinados pelos Institutos Federais e o MEC e o Acórdão do 

TCU n 506/2013. Além disso, a construção do programa também faz referência 

à responsabilidade social que os Institutos Federais são incumbidos e a 

necessidade de que cada instituição elabore um Plano Institucional de 

Monitoramento e Intervenção para a Superação da Evasão e Retenção (IF 

FARROUPILHA, 2014). 

Com base nesses objetivos e orientações que a comissão destinada 

para elaborar o PPE, organizou o plano de ações, dividindo conforme os 

fatores de evasão. As ações estão descritas conforme o quadro 1. 

Quadro 1- Plano de ações do PPE 

INSTITUCIONAL 
ESTRATÉGIAS PARA A PERMANÊNCIA E 

ÊXITO 

Servidores 1. Sensibilização e formação  

Alunos evadidos/retidos 
2. Pesquisa diagnóstica contínua das causas 

de evasão e retenção no IF Farroupilha. 

FATORES DE EVASÃO E RETENÇÃO 
ESTRATÉGIAS PARA A PERMANÊNCIA E 

ÊXITO 

          Fatores Individuais do aluno 



a. Dificuldade de adaptação à vida escolar / 
acadêmica  

3. Desenvolver programa de acolhimento e 
acompanhamento aos alunos 

b. Distanciamento da escola com a família  

(causa interna) 

4.  Ampliar os espaços de interação entre a 
instituição, a família e comunidade 
externa; 

c. Deficiência da organização para os estudos  

d. Dificuldade de aprendizagem 

e. Formação escolar anterior deficitária 

5. Projeto de organização da atividade 
estudantil 

f. Desmotivação com o curso escolhido 

Causas externas 

g. Reconhecimento social do curso e valorização da 
profissão  

h. Deficiência do processo seletivo 

6. Ações de divulgação da Instituição e dos 
cursos visando o reconhecimento dos 
cursos e valorização das profissões 

i. Dificuldade de conciliar a vida acadêmica e as 
exigências do mundo do trabalho 

j. Dificuldade de participação e envolvimento nas 
atividades acadêmicas 

7.  Utilizar os procedimentos legais e 
estratégias pedagógicas possíveis para 
amenizar as dificuldades conforme cada 
caso específico 

k. Questões de saúde do estudante ou familiar 
8. Prevenção e orientação pelo serviço de 

saúde 

l. Questões financeiras do estudante ou da família 

m. Conjuntura econômica e social da região  

n. Dificuldade de trabalho para os egressos do 
curso  

9. Ampliação dos auxílios de assistência 
estudantil e bolsas de iniciação científica 

10. Implementação da Política de Atendimento 
ao Egresso 

Fatores internos e externos à instituição 

o. Problemas relacionados a atualização, estrutura 
e flexibilidade curricular 

11. Elaboração de Diretrizes Institucionais e 
revisão da organização didático 
pedagógica; 

p. Cultura de valorização e identidade institucional 12. Programa Integrar 

q. Carência de programas institucionais para os 
estudantes 

13. Políticas de Atendimento ao Discente 
envolvendo Ensino, Pesquisa e Extensão 
conforme PDI 

r. Gestão administrativa e financeira da Instituição 
(física, material, tecnológica, pessoal etc.) 

14. Agilidade e transparência nos processos 
de gestão/comunicação institucionais 

15. Formação de servidores do setor 
administrativo 

s. Falta de Formação continuada dos servidores  

t. Dificuldade com metodologias adotadas pelos 
professores (causa interna) 

16. Programa Institucional de formação 
continuada dos servidores diretamente 
ligados ao ensino 

u. Qualidade na escola de ensino fundamental ou 
médio do estudante ( fator externo) 

17. Atuação na formação continuada dos 
professores das Redes Públicas 
Municipais e Estadual 

v. Demais fatores verificados pelo diagnóstico e 
acompanhamento permanente 

18. Pensar ações específicas para cada fator 
identificado 

Fonte: Programa Permanência e Êxito- IF Farroupilha (2014). 

Essas ações foram planejadas para que a prevenção fosse uma das 

principais estratégias do Programa. Isso porque para que as políticas de 



intervenção institucionais atinjam seus objetivos é necessário conhecer seus 

contextos, seus sujeitos, bem como os fatores que contribuem para evasão e 

retenção. Na pesquisa desenvolvida por Dore, Sales e Castro (2014), o 

mapeamento das causas que levam ao abandono tem como resultado o perfil 

desse estudante propenso a evadir da escola. E então, a partir desse 

resultado, as instituições possam investir em políticas que busquem a 

prevenção dessa adversidade.  

Em relação à prevenção da evasão e a retenção, uma das importantes 

ações que o Programa prevê é a formação de professores. Machado (2010) 

atenta para a complexidade que o processo de educar, tanto para o docente 

quanto para o estudante. É necessário que haja uma correlação entre as 

experiências de vida do estudante e a aquisição de novos conhecimentos. 

Assim será possível que o estudante atribua significado e sentido, aos 

conhecimentos científicos e as dificuldades de aprendizagem sejam menos 

problemáticas.  

No quadro 2, há o detalhamento das ações para a formação de 

professores que compõem os fatores internos à instituição. 

Quadro 2- Detalhamento das ações para formação de professores 

Fatores de 
evasão e 
retenção 

Estratégias para a 
Permanência e 
Êxito 

 
Ações 

a. Falta de 
Formação 
continuada 
dos 
servidores  
 

b. Dificuldade 
com 
metodologias 
adotadas 
pelos 
professores 
(causa 
interna) 

1. Programa 
Institucional de 
formação continuada 
dos servidores 
diretamente ligados 
ao ensino 

Reuniões pedagógicas de planejamento dos cursos 
- Efetivar as possibilidades das áreas de integração previstas 
nos PPCs; 
 

- Encontros de socialização de boas práticas; 

Fonte: Programa Permanência e Êxito- IF Farroupilha (2014) 

 Umas das ações refere-se a efetivação do currículo integrado ou das 

áreas de integração para os outros cursos. Machado (2010) diz que a 

efetivação do currículo integrado é a possibilidade para que os educadores 

superem o projeto técnico-operacional que é endereçado aos cursos técnicos. 

É necessário buscar outras formas de acessar o conhecimento, que não seja 



pela dualidade entre teoria e prática, conhecimento técnico e científico. 

Machado (2010) faz referência ao papel do professor nesse processo. 

O aproveitamento dessas oportunidades, contudo, depende do 
aumento da interação entre docentes vindos de experiências 
diferentes, da evolução do trabalho cooperativo, do desenvolvimento 
de capacidades de todos os professores e alunos de trabalhar em 
equipe, tendo em vista a construção de processos de ensino-
aprendizagem significativos (MACHADO, 2010, p. 83). 

 O trabalho docente assim como é um caminho de oportunidades é 

também marcado por dificuldades na EPT. Pena (2011) na sua pesquisa, já 

marca um campo de pesquisa que revela a escassez de formação de 

professores para a educação profissional e tecnológica e quando ela existe, 

mostra-se de forma muitas vezes precária e emergencial que ocorre nos cursos 

especiais de formação pedagógica.  

 Machado (2008) faz referencia a necessidade de uma política definida 

para a formação de professores que busque a superação do enfraquecimento 

prático e teórico em relação aos aspectos pedagógicos e didáticos deste 

campo.  

 Em relação às políticas para a formação de professores para a EPT, em 

2015 foi aprovado as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, 

promulgada pela resolução n. 2, de 1º Julho de 2015. As novas diretrizes são 

um marco para a formação de professores, porém ainda são necessários 

outros avanços para que os próprios estudantes sintam e percebam os reflexos 

nas aulas de seus professores.   

 A outra ação proposta pelo PPE, em relação a formação continuada, são 

os encontros de socialização de boas práticas. Esse espaço visa o 

compartilhamento de idéias, fazeres, saberes e projetos sobre as atividades 

pedagógicas já desenvolvidas por um professor, que então socializa com os 

demais professores.  

 As ações propostas pelo PPE visam, então, superar os problemas de 

aprendizagem e construir com o professor, caminhos melhores para o 

desenvolvimento de sua aula. É possível perceber a relação direta entre a 

evasão e a retenção e a falta de formação continuada de professores, bem 



como as dificuldades de aprendizagem que são originadas dessa complexa 

relação.  

 

Considerações Finais 

 

 A evasão e a retenção na EPT ganharam destaque a partir de 2013, com 

o Acórdão do TCU e todos os procedimentos e iniciativas legais que surgiram 

após. Nesse processo, em 2014, o Instituto Federal Farroupilha, elaborou um 

Programa de Permanência e Êxito para qualificar a oferta da educação 

profissional e tecnológica e assim diminuir os índices de evasão e retenção. 

 O PPE conta com várias estratégias e ações que buscam minimizar os 

fatores de risco para a evasão e a retenção como: deficiência na organização 

para os estudos, dificuldades de aprendizagem, formação escolar deficitária, 

dificuldade para conciliar trabalho e escola, inexistência de formação de 

professores, entre outras.  

 A partir do estudo foi possível observar uma relação importante entre a 

inexistência ou precária formação de professores e o abandono escolar. 

Embora várias iniciativas sejam tomadas, como a definição das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a 

formação continuada, ainda é possível observar as dificuldades que são 

inerentes ao trabalho do docente da EPT.  
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