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Sou um guardador de rebanhos. 
O rebanho é os meus pensamentos 
E os meus pensamentos são todos sensações. 
Penso com os olhos e com os ouvidos 
E com as mãos e os pés 
E com o nariz e a boca. 
Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 
E comer um fruto é saber-lhe o sentido. 
Por isso quando num dia de calor 
Me sinto triste de gozá-lo tanto, 
E me deito ao comprido na erva, 
E fecho os olhos quentes, 
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 
Sei a verdade e sou feliz 

                                                                                      Fernando Pessoa, Guardador de Rebanho 
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INTRODUÇÃO 

É preciso um esforço de todos para que faça valer a pena o que 
buscamos. O IFBA oferece muita coisa, porém para alguns.        
(Questionário – estudantes reprovados 2019). 

 

O presente relatório, de número 02, apresenta as ações do trabalho da 

Comissão de Permanência e Êxito dos Estudantes do Campus Salvador, referente ao 

período de fevereiro de à 30 de setembro de 2021, que definem as fases 02 e 031; e 

as propostas de encaminhamentos para a construção da fase 042, de acordo com os 

documentos Orientadores (MEC- SETEC, 2014) e a Nota Informativa nº 138 SETEC- 

MEC, para cumprimento do Acordão nº 506/2013 TCU - Plenário e nas Orientações 

nº 60.  

  Este relatório tem por objetivo, então, apresentar os diagnósticos e propostas 

de intervenção para serem discutidos no âmbito do Campus Salvador. Para tanto, 

apresentamos: o diagnóstico qualitativo e quantitativo da evasão e reprovação dos 

estudantes no ano letivo 2018 e 2019 das modalidades Técnico Integrado e EJA e 

Técnico Subsequente; as observações sobre o perfil sociocultural e econômico dos 

estudantes que não concluíram seus cursos entre 2012 e 2018; os indicadores de 

permanência e êxito, em um estudo de caso do curso de Graduação da Licenciatura 

em Física; os dados quali e quantitativos do Ensino Superior - estudantes matriculados 

no período (2021.1) / retidos , status 2019.1- 2019.2 e 2021.1- e proposições para 

intervenções.  

Alguns problemas dificultaram o trabalho da comissão, quer sejam: ausência 

de um sistema confiável para o levantamento dos dados quantitativos; ausência da 

Comissão Central para alinhar os trabalhos das comissões locais; e número limitado 

de membros da comissão (11 no total e 02 afastados), após saída de 05 integrantes, 

incompatível com a demanda que exige os trabalhos de coletas de dados, sobretudo, 

 

1 Fase 2: Elaboração Diagnóstico Quantitativo; e Fase 3: Elaboração Diagnóstico Qualitativo. 

2 Fase 4: Consolidação do Plano Estratégico. 
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na busca dos endereços eletrônicos, de um grande quantitativo de estudantes envios 

e análises dos dados. 

Sobre a Comissão Central só tivemos conhecimento de sua formação, na 

primeira reunião em que fomos convidados, em 09 de agosto, sendo ela constituída 

em junho de 2021.   Dos encontros e trabalhos entre a Comissão Central e Comissões 

Locais tivemos: 

● Reunião 09/08 - Apresentação dos objetivos e plano de trabalho  

● Reunião 22/08 – Devolutiva da análise do questionário – Instrumento de 

Coleta de Dados para pautar a elaboração da minuta para Políticas de 

Permanência e Êxito. 

● Reunião - 14/09 Desenho do Seminário Interno de Permanência e Êxito, 

para elaboração da minuta a ser apresentada em outubro no CONSUP 

● Preenchimento do Questionário - Instrumento de Coleta de Dados do 

campus sobre as ações, programas e projetos de Permanência e Êxito; 

e de estudos sobre evasão, reprovação e outros – Conclusão em 24/09 

e prazo de devolutivo limite até 27/09.   

● 30/09 – Seminário Interno com a participação de representantes da 

CPEE.SSA na mesa de abertura com,  

Quanto ao número reduzido de membros da CPEE.SSA, em reunião com o 

Diretor de Ensino, Prof. Ricardo Bahia, em 11/08, e cumprindo solicitação da PROEN, 

a Comissão foi reestruturada e novos integrantes passaram a fazer parte. Dos cinco 

membros instituídos através da Portaria nº 2992 de 24 de agosto de 2021, o 

representante da DE informou impossibilidade de continuar e os demais formaram o 

Grupo de Trabalho (GT 04), para coleta de dados e resposta ao Questionário 

Diagnóstico do Campus ação conjunta e deliberada pela Comissão Central. 

O presente relatório é amplo e a sua escrita e elaboração nas diferentes etapas 

necessitou de um número de horas incontáveis para a sua realização. É um trabalho 

tecido por nove pares de mãos. Grande parte dos dados já haviam sido coletados até 

dezembro de 2020 (como consta no Relatório parcial 01); nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2021 continuamos aplicando e enviando os instrumentos de coletas; em 

abril realizamos uma oficina para nos apropriarmos da análise do discurso, a fim de 

utilizarmos como dispositivo de análise; e em maio e junho realizamos as análises dos 
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dados, continuando em agosto e setembro de 2021. No último mês, setembro, 

consolidamos a organização e escrita do relatório. 

Optamos na subseção 2.3 – Diagnóstico 2019: escuta dos estudantes – em 

deixar os gráficos ao longo do texto para servir de material de estudo imediato e, ao 

mesmo tempo, ter a coparticipação dos olhares dos leitores à medida que possam 

trazer novas possibilidades de leituras sobre o material exposto.  

As proposições de intervenção, seção 4, deste relatório devem, após escuta de 

todos os setores do Campus Salvador, ser encaminhadas, juntamente com o 

diagnóstico qualitativo para a Comissão Central, a fim de colaborar para a 

consolidação de um Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito.  

Os diagnósticos aqui apresentados, confirmam outros estudos que apontam a 

reprovação como a maior causa da evasão. Há também pontos de confluência dos 

fatores da evasão e reprovação apontados pelos estudantes e pelos servidores. Os 

discursos dos respondentes precisam ser compreendidos a partir dos lugares de suas 

experiências singulares e coletivas. 

Chamamos também atenção para o conceito de evasão como um processo 

multiforme e complexo. E as respostas de cada estudante ou servidor confirmam esse 

caráter, porque vários fatores são citados por eles quando questionados sobre o 

motivo do abandono e da reprovação. 

Observamos, por último, que a conclusão deste relatório com envio para a 

Direção geral ocorreu em outubro de 2021. No entanto, pela necessidade de consulta 

ao setor jurídico do Instituto realizada em dezembro de 2021, processo SEI nº 

23279.008873/2021-39, passamos por uma revisão do material, após análise do 

referido setor,  para que estivesse apto a publicação, preservando as identificações 

dos sujeitos respondentes. Assim, nesta nova versão, incluímos também os dados do 

Ensino Superior 2021, antes não previstos. 

 

  

1. PANORAMA DE TRABALHO DA CPEE.SSA 

“A ciência pode classificar e nomear um 
sabiá mas não pode medir seus 
encantos.” 

                                  Manoel de Barros 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2522537&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002436&infra_hash=8cf304044893a5ca9d3ac01924515c3d54c23c482fabc0f9d20dac73816c7921
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A construção de uma interpretação sobre o período vivido por esta Comissão 

de Permanência e Êxito do IFBA requer uma reflexão sobre nosso processo vivido e 

alguns conceitos que, no bom sentido, foram se revelando como sendo pré-conceitos. 

Esta comissão teve que rever valores e visões cristalizadas ao longo do tempo que 

não produziam uma visão efetiva da nossa realidade.  

Compreender a evasão como um fenômeno não desejado por uma instituição 

como o IFBA é a certeza de que o nosso compromisso com a educação traz em seu 

leme palavras como permanência e êxito, desaguando em um mercado de trabalho 

nem sempre farto para os nossos discentes e para suas realizações  

O educador é comprometido para que o processo educacional seja pleno, 

forme sujeitos, forme profissionais, forme indivíduos reflexivos que possam 

transformar a sociedade, de modo que esta sociedade possa sempre se comprometer 

com o coletivo em todas as suas instâncias. Esse humano multidimensional é a meta 

do processo educacional comprometido com o passado, presente e futuro. 

Dentro dessa perspectiva, a Comissão se empenhou, até o momento, em 

compreender o fenômeno “evasão” dentro do IFBA em suas diversas camadas, e se 

utilizou de instrumentos com a finalidade de compreender até que ponto a tecnologia, 

expressa na forma de sistemas acadêmicos como o atual Suap e o antigo SICADWEB 

poderiam ser fontes fidedignas para nos informar sobre a evasão de uma forma mais 

objetiva. Planilhas foram analisadas a partir destes dois programas, e as imagens 

formadas a partir daí revelavam um diagnóstico que nos causava uma certa 

insegurança quanto à fidedignidade do mesmo.  

Outros instrumentos de pesquisa, como os questionários aplicados diretamente 

aos discentes evadidos, para o período que nos serviu de recorte, já nos revelavam 

um outro quadro, cujas informações preciosas levaram-nos a compreender que o 

fenômeno deve ser analisado com bastante cuidado, tendo em vista que outros 

setores do IFBA também deveriam ser acionados para nos informar sobre o que os 

questionários revelaram. 
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A partir dos questionários aplicados verificamos que alguns alunos haviam 

completado o curso, outros tiveram problemas de ordem econômica relacionados às 

instituições família e escola (IFBA). 

Devemos destacar que das questões geradas relativas às dimensões 

individuais, e mais especificamente dentro de casa, prevalece o relato de falecimento 

de um membro da família, vital para a manutenção do discente no IFBA. Quando os 

relatos indicavam uma causa subjetiva vinculada ao IFBA, notamos que o aspecto 

psicológico do discente era posto à prova e isto sempre se traduzia por uma situação 

que o respondente ao questionário entendia como assédio, seja ele de que ordem for. 

Neste contexto, entendemos que a multisetorialidade deveria ser aplicada como 

elemento de compreensão profunda dos dados que recolhemos em nossas pesquisas 

e buscas sobre o fenômeno da evasão. 

Prosseguindo com nossa interpretação, verificamos imediatamente a 

necessidade de refinar a interpretação de dados recolhidos do Suap, pois o mesmo 

carece de uma melhor adequação para garantir uma informação mais segura quanto 

à vida escolar do discente. Foram constatadas inconsistências acerca dos alunos que 

haviam concluído o curso e apareciam no sistema como abandono; e alguns que ainda 

constavam no sistema, mas que já haviam concluído, entre outras situações que serão 

indicadas no decorrer deste relatório. 

O conceito de multisetorialidade que hora aplicamos quer dizer que as diversas 

instâncias do IFBA devem praticar a dialogicidade em diversas direções no intuito de 

aprimorar o acesso às informações por parte desta comissão, para que ela possa 

produzir um juízo preciso sobre os dados, como também, em sentido inverso, fornecer 

seus dados e entendimentos para que haja o retorno das informações. Em uma troca 

permanente que garanta a todos os setores da instituição realizar suas análises e 

avaliações internas e desta forma construir uma visão mais consolidada do IFBA pelo 

próprio IFBA, que automonitora suas ações e banco de dados.  

A nossa comissão é composta por professores, técnicos e discentes do IFBA, 

em uma composição heterogênea que permite a obtenção e compreensão de dados 

sobre o fenômeno da evasão a partir de olhares diversos. Contudo, ao longo da nossa 
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jornada verificamos que os conceitos que utilizamos como baliza para nossa análise 

não se sustentam no IFBA hodierno, em uma instituição caracterizada por possuir 

itinerários formativos que envolve o curso técnico, tecnológico e a graduação, os quais 

possuem missões distintas seja no aspecto da formação do discente seja no 

endereçamento do mesmo para o mundo do trabalho. 

Entre as contradições observadas na instituição está o fato do estudante do 

curso técnico poder desejar seguir para mais uma etapa da sua vida acadêmica - a 

graduação - e o curso técnico de duração de quatro anos, acaba por formar um 

estudante no terceiro ano apto para a universidade. Este fenômeno não pode ser 

entendido como fracasso do discente, pelo contrário, isto revela que a formação do 

estudante foi tão bem sucedida que ele/ela migra antes da conclusão do Ensino Médio 

Integrado para a Universidade, alcançando mais uma etapa de sua formação 

acadêmica.  

Em outros casos, o discente não possuía de fato interesse pelo curso 

escolhido, ou revelava conflitos com os docentes e corpo técnico, o que nos faz pensar 

o quanto o diagnóstico precoce desses conflitos, se levados aos espaços de mediação 

existentes no IFBA (Comissão de Assédio, Comissão de Ética, DEPAE entre outros), 

poderiam dirimir os conflitos e garantir a continuidade do discente, Nesta mesma 

direção, compreendemos e valorizamos sobremaneira o trabalho realizado pela 

Comissão Permanente de Assédio, que cuida de conhecer e dar provimento aos 

casos de Assédio que ocorrem entre sujeitos da comunidade IFBA.  

Do ponto de vista metodológico, uma das opções foi a Análise do Discurso 

(AD), para que pudéssemos melhor interpretar e entender os sentidos presentes nas 

formações discursivas dos estudantes evadidos. Deste modo, as respostas aos 

questionários aplicados, garantiram uma análise para além da apuração das planilhas, 

permitindo fazer com que a fala do discente evadido tivesse escuta. Observamos no 

discurso dos estudantes um sentimento de gratidão, alegria e reconhecimento em ter 

feito parte do IFBA, ao lado de experiências de sofrimento e decepção frente a não 

conclusão dos estudos na escola, de modo que este documento que ora 

apresentamos traz as subjetividades e sentimentos de estudantes que saíram da 

instituição. 
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Um dos parâmetros que nos guia, nestes momentos de trabalho, tem por 

intenção o pensamento de educadores como Anísio Teixeira, que redefiniu a escola 

pública e democrática em momento recente da história de nosso País, no dizer de seu 

filho Carlos Teixeira.  

Ele falava muito desse aspecto de missão. Ele entendia a vida como uma 
missão a ser cumprida e de preferência, uma missão social a ser cumprida. 
Ele tinha isso muito enraizado nele. Ele reproduz um pouco a formação 
jesuítica, da missão pela educação. A revolução democrática pela educação.3 

 

Esta narrativa nos traz a certeza que em um processo pedagógico, o qual 

envolve pessoas, a construção resultante não se traduz em uma única equação, ela 

é processo construído com a artesania de um tecelão que aperta os pontos no tear de 

forma apertada ou frouxa, de acordo com seu estado de espírito e educação.  É um 

processo rico por sua diversidade de sujeitos e propósitos. 

Não seria estranho evocar, neste momento, o pensamento de Paulo Freire que 

entendia a escola como local de construção de valores e formação da consciência. 

Trazemos esta característica de espaço de construção de uma consciência-de-si, em 

um momento especial da vida de uma parte dos discentes, a adolescência.  E, neste 

aspecto, observamos que, quando instados por eles ou seus familiares, há um 

acompanhamento cuidadoso dos psicólogos, pedagogos e especialistas para as 

Pessoas com Necessidades Educativas Especiais de forma plena e, a saber, para os 

nossos prédios têm-se buscado realizar as adaptações necessárias. 

Em visão mais ampla teríamos o auxílio precioso de Edgar Morin para 

esclarecer a missão da escola, pois para ele a escola é lugar da complexidade e da 

transdisciplinaridade. Sendo, então, a realidade de fato complexa, múltipla, veloz, 

difusa, desafiando diariamente a humanidade, não se pode mais pensar no more 

geométrico cartesiano como modelo perpétuo do sistema escolar.  Para Morin,  

A grande descoberta do século é que a ciência não é o reino da certeza. Ela 
se baseia, seguramente, numa série de certezas locais e especialmente 

 
3 https://www.metro1.com.br/noticias/cidade/80144,anisio-teixeira-entendia-vida-como-missao-social-a-ser-

cumprida-diz-filho 
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situadas. A ciência é de fato um domínio de múltiplas certezas, e não o da 
certeza absoluta no plano teórico. (Morin, 2005).4 

A escola é lugar de conhecimento técnico, científico, mas sobretudo é lugar de 

construção do sujeito. Os resultados ora alcançados por esta comissão começam a 

desvelar a questão da evasão e o quanto ela deve ser vista como um elemento de 

múltiplas interpretações.  

A extensão do termo evasão indica que há uma polissemia e aponta direções 

investigativas e deliberativas (a posteriores) a serem tomadas pelas demais instâncias 

do IFBA. O processo de evasão é construído, paulatinamente, desde a sala de aula, 

seja na figura do estudante que falta costumeiramente ou no que não realiza as 

atividades, nas aulas construídas de forma pouco atrativas, nas grades de cursos que 

não respiram com a contemporaneidade e a empregabilidade do nosso mundo, nos 

sistemas de informações acadêmicos que podem ser melhor projetados para atender 

a necessidade de indicar uma evasão em seu nascedouro. É unânime em pesquisas 

e a esta comissão que o fenômeno da evasão é complexo e que a decisão de efetivá-

la não é de condão exclusivo do estudante, mas que pode ser dirimida por todos os 

protagonistas do processo pedagógico e da instituição. De outro modo, não podemos 

ignorar a riqueza deste documento como instrumento para auxiliar na tomada de 

decisão, sem perder de vista que a realidade é caleidoscópica. Desse modo, 

sugerimos que a Comissão de Permanência e Êxito dos Estudantes ganhe status de 

permanente não só para o campus Salvador, mas para todos os campi do IFBA como 

condição de afirmar a Educação como um pilar intransponível da sociedade. 

 

2. DIAGNÓSTICOS EVASÃO E   RETENÇÃO CAMPUS SALVADOR 
 

 
  Esta seção apresenta os dados qualitativos dos fatores da evasão e retenção 

dos estudantes do Campus Salvador das modalidades Técnico Integrado Médio e 

EJA, Técnico Subsequente e Superior, bem como dados quantitativos de reprovação 

e de outras situações - evasão, jubilamento, cancelamento e transferência 

 
4 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand, 2005. 
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  A seção é dividida em quatro subseções: 

● Subseção 2.1 - apresenta uma avaliação histórica sobre estudantes concluintes 

e não concluintes dos seus respectivos cursos, cujo recorte temporal inclui os 

respondentes do período letivo de 2012 a 2018; 

● Subseção 2.2 - o diagnóstico qualitativo apresenta a análise de discurso nos 

textos dos respondentes do questionário, relativos ao ano letivo 2018, e que 

constavam como  em  situação de evasão e de jubilamento pelos dados do 

SUAP , acessados em outubro de 2020; e informa o quantitativo dos “evadidos 

e jubilados, além da situação dos estudantes do Subsequente e da EJA 2018.1 

e 2018.2, que é indicada no SUAP (coleta de set. de 2021), considerando os 

nomes constantes  do relatório do SICAD (coleta de out. 2020) como  

“prováveis jubilados” . 

● Subseção 2.3 - o diagnóstico qualitativo apresenta os fatores da evasão e da 

retenção, a partir da escuta dos estudantes que foram reprovados no ano letivo 

de 2019 Integrado Médio e EJA e semestre 2019.2; e apresenta o quantitativo 

de reprovados e de matriculados; 

● Subseção 2.4 - o diagnóstico qualitativo apresenta os fatores da evasão e da 

retenção, no recorte temporal 2018 e 2019, através da escuta dos servidores 

do campus SSA. 

● Subseção 2.5 - o diagnóstico quantitativo é realizado em um estudo de caso da 

evasão e da retenção na Licenciatura em Física, anos letivos 2018 e 2019, de 

modo a apresentar os indicadores de permanência e êxito estudantil e seu 

cálculo no sistema de registro acadêmico do IFBA. 

 

  Para os diagnósticos apresentados nas subseções 2.3 e 2.4 utilizamos as 

referências de fatores e variáveis do Documento Orientador (MEC- SETEC, 2015).  

 

 O quadro 1 especifica a matriz para análise dos dados qualitativos readaptada pela 

comissão que utiliza do termo dimensões substituindo fatores. A escolha pela 

categorização de dimensões (e não fatores) se apoia no próprio espectro dos seus 

conceitos, os quais nos possibilitam analisar a evasão como um fenômeno complexo, 

que constitui a sua base conceitual. 
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Quadro 1. Matriz com variáveis de análise dos dados Qualitativos 
Variáveis 

(I) Dimensões Individuais de Retenção e 
Evasão (DI) 

 
Desdobramentos das Variáveis 

 

1. PERFIL SÓCIO CULTURAL E IDENTITÁRIO  

 

2. QUALIDADE DA FORMAÇÃO ANTERIOR 

 

3. ADAPTAÇÃO À VIDA ACADÊMICA  

 

4. MOTIVAÇÃO COM O CURSO E A INSTITUIÇÃO  

 

5. DESCOBERTA DE NOVOS INTERESSES OU 
NOVO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6. COMPATIBILIDADE ENTRE A VIDA ACADÊMICA 
E AS EXIGÊNCIAS DO MUNDO DO TRABALHO 

 
 

1.1 Identificação Étnica e Racial, Gênero, 
Classe, Deficiência, Problemas de saúde 
pessoal e familiar, Cotista. 

 

2.1 Identificação da rede escolar; qualificação 
atribuída ao ensino e aprendizagem 
(desempenho pessoal); Capital cultural do 
seu entorno referencial (e ou familiar) – 

 
3.1 Autopercepção da situação acadêmica -
Performance e desempenho acadêmico  
 
4.1 Percepções sobre o contexto acadêmico 
pedagógico e da instituição.  

4.1.1 Envolvimento do estudante com a 
instituição – participação em projetos e ações 

4.1.2 Relação entre o que aprende no curso 
com as exigências do mundo do trabalho  
 
5.1 Mudança de perspectiva ao longo da 
jornada de formação do sujeito (novo curso 
dentro ou fora da instituição). 

6.1 Diagnóstico de estudantes que precisam 
obter renda própria fora do âmbito institucional 

 

Variáveis 
(II) Dimensões Internas Institucionais de 
Retenção e Evasão 

 
Desdobramentos das Variáveis 

 

 1. ATUALIZAÇÃO, ESTRUTURA E FLEXIBILIDADE 
CURRICULAR 

2.INFRAESTRUTURA FÍSICA, MATERIAL, 
TECNOLÓGICA E DE PESSOAL PARA O ENSINO  

3.GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA 
UNIDADE DE ENSINO  

4.GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

5.QUESTÕES DIDÁTICO PEDAGÓGICAS  

1.1 Compatibilidade - as exigências atuais do 
mundo do trabalho e demais campos sociais 

 
2.1 Espaços e condições de estudo e 
aprendizagem.  

3.1 Acesso aos programas, ações e projetos   

4.1 Relação dos estudantes com os diferentes 
setores estratégicos  
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6.PROCESSO DE SELEÇÃO E POLÍTICA DE 
OCUPAÇÃO DE VAGAS  

 

7. INCLUSÃO SOCIAL E RESPEITO À 
DIVERSIDADE  

 

5.1. Métodos e sistemas avaliativos 
empregados na jornada formativa;  

5.1.1 programas de monitoria 

5.1.2 Quantidade de disciplinas e carga 
horária empregada por ano letivo  

6.1 Método de seleção e sistema de cotas; 

6.1.1 Assistência pós ingresso para 
estudantes com déficit formativo em etapas 
anteriores  

7.1 Existência/ eficiência dos programas de 
assistência, contemplando as múltiplas faces 
da diversidade (gênero, cor, classe social, 
PNDE) 

7.2 Métodos empregados para combate a 
assédio e preconceito contemplando as 
múltiplas faces da diversidade  

 

Variáveis 
(III) Dimensões Externas Institucionais de 
Retenção e Evasão (DEI) 

 
Desdobramentos das Variáveis 

 

 
1.CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL   

 
1.1 Realidade socioeconômica dos estudantes 

1.2 Questões inerentes à futura profissão 

 

 
Os dados para o diagnóstico qualitativo são de fonte primária e durante o   trabalho 

de coleta contamos, por vezes, com a parceria de Coordenadores de Curso, de todas 

as modalidades, que nos deram as devolutivas das solicitações, através dos 

processos SEI.  

 

2.1  AVALIAÇÃO HISTÓRICA QUALI QUANTITATIVA 2012 A 2018   

Estes dados correspondem às respostas ao questionário com 18 questões 

objetivas que foi enviado por e-mail a cerca de 800 estudantes identificados através 

do SUAP, no período de 2012 a 2018, conforme as seguintes situações: aguardando 
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matrícula, evadido, jubilado, reprovado, cancelado, cancelamento compulsório, 

transferido. Do total enviado apenas 158 estudantes responderam, tendo o 

questionário o objetivo de observar as principais características dos estudantes que 

não concluíram o curso. É importante indicar que os problemas iniciais decorrentes 

da falta de congruência dos dados obtidos no sistema acadêmico, culminaram na 

apresentação de uma amostra mista de estudantes concluintes e não concluintes, 

alterando nosso objetivo inicial de conhecer os estudantes não concluintes.  

Entretanto, decidimos por manter a análise das respostas em sua totalidade, 

tendo em vista que os estudantes concluintes indicaram situações que correspondem 

aos fatores observados na literatura para risco de evasão, bem como responderam 

satisfatoriamente acerca das condições que favorecem o êxito escolar.  

Os respondentes correspondem na sua grande maioria a estudantes dos 

cursos de nível médio integrado à Educação Profissional (83%), conforme indicado no 

gráfico 1. Desta forma, para a busca de referências históricas acerca dos fatores 

investigados, ficou mais evidente a condição dos estudantes da educação profissional 

de nível médio e poucas evidências acerca das demais modalidades de ensino, ou 

seja, Cursos do Ensino Superior, da Educação de jovens e adultos e do Ensino 

Técnico Subsequente.  

Como optamos em outras análises do estudo em priorizar o discurso e valorizar 

as falas individuais, entendendo que são representativas do coletivo estudantil, do 

mesmo modo como consideramos os estudantes concluintes como significativos para 

o entendimento do problema, também assim o fazemos acerca da amostra reduzida 

de estudantes das licenciaturas, bacharelados, EJA e Técnico Subsequente. 

Das condições de análise dos dados é importante considerar que 

eventualmente o estudante não responde a todas as questões propostas, de modo 

que encontramos alguma variação no número total de respostas entre as diferentes 

questões. 

Gráfico 1. Distribuição dos estudantes quanto à modalidade de ensino 
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No gráfico 2 é indicada a distribuição dos estudantes por curso. 

 

 

Gráfico 2. Distribuição dos estudantes por curso 

 
 

1. Em que ano você ingressou no IFBA? 

A amostra teve mais respostas de estudantes ingressos nos anos 2015 (33,5%) 

e 2016 (29,7%), com distribuição como se vê no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Ano de ingresso no IFBA segundo a modalidade de ensino 
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2. Você concluiu o curso? 

Duas situações são observadas nas respostas a essa pergunta: o percentual 

de estudantes que concluíram o curso (43%) e o principal fator para risco de não 

conclusão. Chama a atenção que, conforme a literatura (DORE, 2015; RUMBERGER, 

2011, 2018) há uma multiplicidade de fatores a serem observados. Assim, verificamos 

que prevaleceu a situação de mudança de sistema com a realização de provas 

externas que permitem o ingresso na universidade antes da conclusão do Ensino 

Médio para os estudantes maiores de 18 anos (ENEM, até 2016 e ENCCEJA 

atualmente)5. As demais situações observadas são: dificuldades com os conteúdos, 

falta de identificação com o curso, problemas de saúde, falta de adaptação à escola, 

problemas de saúde mental.  

Nesse contexto é preciso observar de que forma estes fatores, já indicados na 

literatura como “risco de abandono”, podem ser tratados no âmbito do IFBA, campus 

Salvador. De outro lado, embora a literatura trate a transferência como não sucesso, 

o ingresso do estudante em cursos de graduação não pode ser considerado no 

mesmo molde daquele que abandona o sistema escolar. 

 

5 Conforme a Portaria MEC nº 10, de 20 de maio de 2012 e a Portaria Inep nº 179, de 28 de abril de 

2014 os estudantes maiores de 18 anos que obtiverem nota superior a 450 pontos em todas as 
disciplinas e 500 na redação poderiam receber um certificado de conclusão do ensino médio de uma 
instituição certificadora. Em 2017 houve uma mudança e a certificação passou a ocorrer apenas através 
do ENCCEJA. 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/legislacao/2012/portaria-MEC10-certificacao.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/legislacao/2014/portaria_n179_dispoe_sobre_processo_certificacao_competencias.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/legislacao/2014/portaria_n179_dispoe_sobre_processo_certificacao_competencias.pdf
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Gráfico 4. Estudantes dos cursos técnicos de nível médio integrado à Educação Profissional, 
concluintes e não concluintes, segundo as causas. 

 

 

Gráfico 5. Estudantes dos cursos do ensino superior, EJA e técnico subsequente concluintes 
e não concluintes, segundo as causas. 

 

3. Quanto tempo você permaneceu matriculado na escola? 

 No gráfico 6 indica-se o tempo de permanência dos estudantes no 

curso/escola. É importante observar que muitos estudantes do Ensino Médio 

Integrado deixam a escola entre o primeiro e segundo ano (29 estudantes - 22%). No 

caso do estudante que cursa o ensino superior 52% da amostra deixou o curso no 
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primeiro ano. Na Educação de Jovens e Adultos e Técnico Subsequente, também 

prevalece a evasão no primeiro ano. Nesta modalidade de ensino, todos os 06 (seis) 

estudantes que responderam ao questionário não concluíram o curso. 

 

Gráfico 6. Tempo de permanência no curso 

 

 

4. Você teve dificuldades pedagógicas? 

 Considerando as respostas acerca do tempo de permanência no IFBA, 

observamos a seguir as principais dificuldades pedagógicas encontradas pelos 

estudantes relacionadas a alguma disciplina ou área de conhecimento. Neste item 

prevalece a indicação de dificuldades na área técnica para 62 estudantes (39%), 

seguida das disciplinas de exatas (matemática) para 36 estudantes (27%). Apenas 28 

estudantes (18%) não indicaram dificuldade em nenhuma área, conforme se vê no 

gráfico 7.  

 Em particular, quanto ao ensino superior, apesar do percentual elevado de 

estudantes que deixaram o curso no primeiro ano, 48% destes afirmaram não ter 

dificuldades pedagógicas.  

Gráfico 7. Dificuldades pedagógicas apontadas pelos estudantes 
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5. Caso você tenha marcado que teve dificuldades. A que você atribui? 

 Combinado à dificuldade pedagógica indicada anteriormente perguntamos 

acerca de outros fatores que podem contribuir para as dificuldades de aprendizagem. 

Neste item, entre as opções apresentadas, prevaleceram 3 fatores: a metodologia do 

professor (34%), a ausência de conteúdos necessários no ensino fundamental (31%) 

e a falta de hábito de estudo (13%), como apresentado no gráfico 8. 

 A observação dos resultados destas duas questões permite realizar algumas 

suposições, tendo em vista que, ao prevalecer a dificuldade na área técnica e a 

metodologia do professor, fica a necessidade de rever a formação didática dos 

professores que não tem em sua formação o curso de licenciatura que prepara o 

mesmo para o ensino. De outro lado, a “falta de base” do ensino fundamental, 

amplamente discutida nos conselhos de classe e observada no questionamento aos 

professores como fator de risco de reprovação, aparece aqui como elemento 

identificado também pelos estudantes. Neste caso, indica a necessidade de rever o 

currículo, dialogar com as escolas de ensino fundamental que enviam seus estudantes 

para o IFBA, promovendo atividades de extensão com os seus professores, 

especialmente os da área de Matemática e Ciências Naturais, bem como a 

possibilidade de revisão do ensino fundamental antes do início do programa 

estabelecido para o curso. 
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Gráfico 8. Fatores que contribuíram para as dificuldades de aprendizagem 

 
 
 

6. Que informações você tinha sobre o curso que escolheu? 

Dentre as diversas formas de obter informações referentes ao curso escolhido, 

51% dos respondentes fizeram busca na internet e no próprio site do IFBA, conforme 

se apresenta no gráfico 9. É também expressivo que 16% dos estudantes 

responderam não ter tido nenhuma informação.  
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Gráfico 9. Informações que levaram à escolha do curso 

 

 Entre os fatores indicados nos estudos acerca da evasão temos a falta de 

identificação com o curso escolhido (ASSIS, 2017; DORE, 2014), bem como outros 

fatores relativos à necessidade de trabalhar, a dificuldades pedagógicas que implicam 

numa discussão acerca da escola como um todo. Muitos autores e autoras observam 

a qualidade do ensino das escolas federais como um fator de escolha pela escola. 

Deste modo, o curso profissionalizante não é exatamente a opção, mas a busca por 

uma boa formação no ensino médio. Para uma parte dos estudantes, isso reflete a 

opção pelo ENEM/ENCCEJA e o abandono da escola no terceiro ano, quando 

ingressam na universidade. 

 

7. A assistência estudantil 

Um fator importante na garantia da permanência dos estudantes dentro do 

IFBA tem sido a assistência estudantil. Os dados do serviço social da escola indicam 

um alto número de estudantes atendidos em diversas modalidades de auxílios.  

É importante observar que, dentre os estudantes da amostra, 56% destes 

foram atendidos pela assistência estudantil, sendo que 38% receberam auxílio 

alimentação, conforme mostrado nos gráficos 10 e 11. Entretanto, em que pese o 

número e observando a parcela de não concluintes que participaram de algum dos 

programas, ficam alguns questionamentos acerca do acompanhamento destes 
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estudantes no sentido de observar de que forma os setores responsáveis verificam 

sua eficácia enquanto mecanismo de permanência e êxito estudantil.   

 

Gráfico 10. Participação no Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes (PAAE) 

 

 Gráfico 11. Tipos de auxílio recebidos do PAAE  

 

Por outro lado, é preciso reduzir a burocracia ou criar mecanismos que facilitem 

a apresentação da documentação a tempo para aqueles que necessitam ter acesso aos 

programas. Conforme vemos no gráfico 12, as principais dificuldades de acesso ao PAAE 

estão expressas nos 68 que indicaram haver a exigência de muitos documentos e nos 22 

que falaram da dificuldade de obter a documentação com seus responsáveis. 
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Gráfico 12. Dificuldades para se inscrever no PAAE 

 

7.1 Participação no PAAE e conclusão do curso 

A comparação das respostas dos estudantes sobre a participação no PAAE 

com relação à conclusão ou não do curso se faz necessária no sentido de identificar 

possíveis relações. É importante considerar que, dentre os 68 estudantes que não 

receberam auxílio, 18 estudantes afirmam tê-lo buscado, mas não conseguiram. Onze 

estudantes que participaram do PAAE fizeram o ENEM/ENCCEJA e não concluíram 

o curso, mas seguiram o fluxo educacional para a universidade. Dos que concluíram 

o curso, 69 no total, 38 receberam algum tipo de auxílio do PAAE e 31 não tiveram 

apoio institucional.  

Cinquenta e um estudantes indicaram diferentes motivos para a não conclusão 

do curso, embora tivessem sido contemplados por algum auxílio do PAAE. Entre os 

motivos que se configuram nas dimensões individuais, citamos:  falta de adaptação à 

escola, de identificação com o curso, problemas de saúde física e mental. 

Considerando o total de estudantes que concluíram e receberam apoio do PAAE, 

juntamente com aqueles que saíram em função de ir para universidade, fica evidente 

a importância dos programas de assistência estudantil na garantia de permanência 

dos estudantes ou em seu sucesso em outros espaços escolares.  
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Tabela 1. Relação entre conclusão do curso e participação no PAAE 

Concluiu o curso? / Participou ou participa do 
PAAE? 

Não, concorri ao 
PAAE, mas não 

fui selecionado/a 

Não, nunca 
participei 

Sim, 
participei 

Sim, 
participo 

Total 

Não me adaptei à escola. 1 1 3 - 5 

Não, a escola exigia tempo integral e eu 
precisava trabalhar 

1 5 2 -  8 

Não, eu ainda estou tentando, apesar das 
reprovações. 

1 6 3 6 16 

Não, eu não me identifiquei com o curso 
escolhido. -  5 4 -  9 

Não, eu tive muitas dificuldades com todos os 
conteúdos 

2 2 9 -  13 

Não, fiz o ENEM/ENCCEJA e fui para a 
universidade. 

2 6 11 -  19 

Não, tive problemas de saúde física e deixei a 
escola. -  1 4 -  5 

Não, tive problemas de saúde mental e deixei a 
escola. 

1 3 9 -  13 

Sim, concluí. 10 21 38 -  69 

Total 18 50 83 6 157 

 

Reiteramos que, embora a transferência seja vista como problemática em 

função da não conclusão do curso, não é exatamente um não êxito do estudante. 

Cabe aí discutir questões que vão desde a qualidade da escola pública que leva o 

estudante a buscar a educação profissional da rede federal embora não deseje ser 

técnico, mas pela qualidade da instituição e a possibilidade de ingresso no ensino 

superior, até a visibilidade e comunicação adequada quanto ao perfil de cada 

formação e suas características principais.  

Por outro lado, a necessidade de ingresso no mundo do trabalho nem sempre 

é algo que a escola tenha possibilidade de controle, uma vez que se enquadra naquilo 
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que Rumberger e Lin (2011) indicam como fatores institucionais relativos à instituição 

familiar, bem como aqueles que dizem respeito a dimensões individuais do estudante. 

 

8. Formas de ingresso 

Quando comparamos a conclusão do curso com o modo de ingresso, ou seja, 

se o estudante era cotista, percebemos que há uma discrepância entre cotistas e não 

cotistas, conforme vemos no gráfico 13. Dentre os 79 estudantes que não ingressaram 

por meio das cotas, 53% concluíram o curso, 14% fizeram ENEM/ENCCEJA para ter 

acesso à universidade e 14% ainda estão tentando. Por outro lado, dentre os 67 

cotistas apenas 36% concluíram o curso. 

 

Gráfico 13. Relação entre conclusão do curso e acesso por cotas. 

 

 

9. Situações de constrangimento e assédio 

Um aspecto que diz respeito à escola e é muito significativo no que tange a 

relação com o estudante são as situações de constrangimento e assédio em suas 

variadas formas e praticadas dentro do espaço escolar. Dentro da amostra 

pesquisada 58 estudantes manifestaram que houve situações de assédio sofridas ou 



 

24 

presenciadas. Conforme podemos observar no gráfico 14, prevalecem as situações 

de assédio moral por parte de professor/a (19), técnico administrativo (9) e colegas 

(13); de prática de homofobia por colegas (8); racismo por parte de colegas (16); 

assédio sexual por colegas (10); assédio sexual por professor/a (7); homofobia por 

técnicos e professor/a (8). Os estudantes dos cursos técnico subsequente e EJA não 

apontaram nenhuma dessas situações. 

Gráfico 14. Situações de constrangimento indicadas pelos estudantes 

 

 

2.2 ANO LETIVO 2018: ANÁLISE DO DISCURSO DO ESTUDANTE  

O objetivo do diagnóstico qualitativo, no recorte temporal 2018, é o de 

compreender os motivos que levaram o estudante do campus SSA a desistir do seu 

curso e, consequentemente, deixar a instituição. O desenho metodológico do 

diagnóstico, na primeira etapa da pesquisa, aplicou um questionário (google forms) 

enviado por e-mail   a 192 estudantes, sendo 183 do Técnico Integrado e 09 da EJA6, 

em situações indicadas como jubilamento e evasão, segundo os dados do SUAP 

 

6 É importante ressaltar que em acesso ao SUAP, no item Relatório, em julho de 2021 o número dos estudantes 

EJA que constam como Cancelado, Evasão e EJA é de 52 estudantes. Quando buscamos os dados em 2020 e 
mesmo em 2021, no item estatística, o quantitativo é de 09 estudantes. Foi neste último quantitativo que baixamos 
a lista dos nomes dos estudantes para envio do questionário.  
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(2020), no mês de novembro de 2020. Obtivemos um total de 17 respostas, após 

tentativas de contato também por telefone. Quanto aos estudantes das modalidades 

subsequente e tecnólogo, um total de, respectivamente, 39 e 74, não foram 

encontrados endereços eletrônicos no SUAP, apenas telefone, o que impossibilitou, 

por hora, o envio do questionário e a realização do diagnóstico nessa modalidade.  

 Na estrutura do questionário priorizamos, além de informação do nome e do e-

mail do respondente, uma única questão enunciada de forma direta: “Qual (is) 

motivo(s) levaram você a não concluir o curso no qual estava matriculado(a) no IFBA”. 

Antes da questão posta, um breve texto apresentou formalmente a comissão e expôs 

a finalidade do questionário, em que se ressalta a relevância da escuta dos estudantes, 

para as intervenções necessárias ao êxito dos estudantes no âmbito da instituição. 

 Para uma maior compreensão das respostas dadas pelos 17 estudantes, 

optamos pela análise do discurso (AD) como dispositivo analítico por sua consonância 

com o objetivo do diagnóstico qualitativo e, ao mesmo tempo, por possibilitarmos 

compreender o texto para além de sua superfície, alargando-o ao indagar o que ele 

significa e que sentidos materializa a sua produção (ORLANDI, 2007). Tal 

alargamento, parte do pressuposto que a linguagem não é transparente e do 

entendimento que a comunicação discursiva é atravessada por diferentes dimensões 

expressa no dito e no não dito, como também envolve todos os interlocutores na 

especificidade de um dado contexto. 

A análise de discurso no diagnóstico qualitativo aqui apresentada posiciona o 

estudante, “sujeito central das políticas organizativas da escola.” (SILVA, 2016), na 

sua unidade discursiva, uma voz na sua experiência, e, ao mesmo tempo, 

representando uma singularidade – a polifonia do discurso dos estudantes. A 

qualidade da formação e das intervenções para o êxito e a permanência dos 

estudantes não podem ser reduzidos simplesmente ao que os números expressivos 

apontam. Nesse sentido, cada discurso analisado ressoa e ecoa uma expressiva 

polifonia. 

Ao optarmos pelo dispositivo da Análise do Discurso, além das experiências 

individuais de alguns membros da Comissão, foram feitos estudos e a participação 

em uma Oficina, ministrada pela Prof.ª Dra. Sonia Regina Caldas, com uma carga 

horária de 6 horas, nos dias 17 e 24/02/21, exclusivamente para os membros da 

Comissão.  
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Como professores da Instituição definimos também nossos lugares ao analisar, 

quer seja: somos sujeitos com diferentes visões que analisam de dentro do contexto 

imediato, o qual nos dá parte do conhecimento que envolve a relação professor e 

estudante, além de substancialidade ao ser partícipe e artífice da cultura curricular do 

Campus Salvador.  

Ainda, no processo de análise consideramos o rigor técnico e acadêmico. 

Assim, para a análise dos discursos dos estudantes, consideramos os seguintes 

critérios: 

1) Condições de produção;  

2) Contexto do respondente;  

3) O que acontecia na instituição à época;  

4) A resposta deixa subentendidos?  

5) O que foi pressuposto por nós na análise?  

6)Tem alguma referência ao período atual que estamos vivendo?  

7)Tem intertextualidades (discursos institucionais, religiosos, dentre outros)  

8)Tipo de linguagem que usa para se expressar? 

2.2.1 Contexto Geral 

Os 17 estudantes respondentes da pesquisa do diagnóstico quantitativo 

ingressaram no campus SSA entre os anos de 2012 a 2016.  O ano letivo de 2018, 

em que eles são indicados como evadidos e jubilados (dados SUAP, 2020) se iniciou 

em junho e foi concluído em maio de 2019. O descompasso entre o ano civil e o ano 

letivo já vinha desde   2014 e seguiu até o ano civil de 2020 (e ano letivo 2019) com a 

pandemia pelo Sars Cov 2 que acometeu o país e o mundo.   

Ressaltamos que em 2014 a situação de descompasso se manteve com uma 

greve de servidores de todo Instituto de abril a julho; e no final do ano de 2016 (10 de 

novembro) à janeiro de 2017, os estudantes ocuparam   o campus SSA  e  mais 13 

campi pelos estudantes. A Ocupação do campus, assim como muitas outras 

ocupações pelo país, envolvendo as escolas públicas estaduais e também as 

Universidades, fora um grande protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição7 

(PEC 55, antiga 241) e à proposta de mudança do Ensino Médio. 

 

7 PEC que estabeleceu o  limite para os gastos públicos pelas próximas duas décadas nas áreas de  

saúde e de educação ( a famigerada “PEC da morte”). 
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Até o ano de 2019, o Processo Seletivo para ingresso no IFBA, e mais 

especificamente ano letivo que envolve os sujeitos desta pesquisa se dava mediante 

uma prova que envolvia 36 questões (Português, Matemática, História e Geografia) e 

uma redação, pelo sistema de cotas e ampla concorrência.  

 Caminhamos por esse cenário para compreender o não êxito dos 17 

estudantes respondentes e, por conseguinte, o não êxito de todos os demais que 

tenham recebido o e-mail e que responderam com o silêncio e o não êxito da 

Instituição como um todo.  

 Para a publicação do relatório no site do IFBA, após consulta com o jurídico 

(Processo SEI 23279.008873/2021-39), não apresentaremos a íntegra do discurso do 

estudante, preservando o sigilo de dados considerados sensíveis. Assim, 

apresentaremos (I) a síntese do discurso e (II) a análise discursiva.   

2.2.2 Síntese do Discurso 

Dezessete estudantes responderam ao questionário que ora construímos do 

discurso dos estudantes evadidos do IFBA campus Salvador em 2018. Esse discurso 

é atravessado por múltiplas vozes que permeiam o espaço escolar e indicam 

percepções muito diversas e contraditórias daquilo que leva os estudantes a deixar a 

instituição antes da conclusão do seu curso. 

Deste modo, na análise realizada encontramos o não dito, o dito e o que poderia 

ser dito e é constituído no silêncio (SILVA, 2016). Também reiteramos a afirmação de 

Orlandi (2003) que fala da heterogeneidade quanto à natureza do material simbólico 

e quanto às posições do sujeito. 

A escola é um espaço polifônico, composto de muitos discursos que vão do 

pedagógico ao polêmico, de modo que as condições de produção do discurso dos 

estudantes evadidos indicam essa condição de contradição a medida em que a escola 

aparece ora como lugar de sofrimento e dor, e não atende as demandas de uma 

atenção psicológica necessária aos estudantes; ora aparece como um lugar de 

gratidão e formação, tendo reconhecida sua qualidade do ensino, antes negado em 

outros espaços escolares.  

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=2522537&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002436&infra_hash=e8a6cc7e64c48ae7466e99721dd7a47cc028e7d2401c4b320722f95280858623
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A memória como categoria do interdiscurso revela as afetações dos sujeitos 

pelo modo como a língua opera nas suas experiências  e em como eles ressignificam 

essa. As experiências ruins que culminaram para a maioria destes 17 estudantes na 

evasão, aparecem nas memórias de diferentes situações contextualizadas em suas 

falas, tais como: falta de motivação pessoal, imaturidade  e arrependimento, notas 

baixas, reprovações repetidas e jubilamento, ansiedade, tentativa de suicídio, cansaço 

com a rotina exaustiva, homofobia, abuso de poder docente, falta de organização da 

escola quanto ao estágio, assédio sexual e moral, burocracia no acesso ao PAAE, 

vulnerabilidade social, insatisfação e falta de perspectivas com o curso escolhido. Do 

ponto de vista da família, são descritas situações de perdas (morte de familiares) e 

dificuldades financeiras. 

Pelo menos dois estudantes indicam arrependimento acerca da evasão e 

assumem de forma pessoal a responsabilidade, embora também indiquem o “excesso 

de liberdade” e a cultura do mérito como fatores negativos. Deste modo, há críticas e 

agradecimentos aos professores e a instituição em geral, definindo o caráter 

contraditório do discurso. 

 

2.2.3 Análise Discursiva 

A primeira estudante aponta, no seu discurso, problemas psicológicos 

(traumas, rotina muito cansativa e tentativa de suicídio), indicando muita fragilidade 

emocional, negra, classe social de média a baixa. Traz um discurso, seguro, bem 

elaborado, parênteses e vírgulas bem colocadas, com boa estrutura lógica no texto. 

Indica engajamento político pela utilização de certas palavras e conceitos. É notória a 

presença de intertextualidades, pois usa fragmentos de outros discursos, como 

“atravessamento”, fazendo relações com outros campos do saber. Subtende-se que 

vivia em constante estresse, apresentando traumas psicológicos, se vendo afetada 

pelo problema do abandono em massa do curso. 

A estudante, moradora da região metropolitana de Salvador, apresenta uma 

série de críticas à estrutura da instituição, caracterizando-a como opressiva e 

desvirtuadora, quando indica que educadores atuaram de forma autoritária e se 

utilizaram do status de poder para impelir ações que são classificadas como abuso 

sexual. Nesse sentido, a estudante tensiona um assunto que já faz parte da realidade 

institucional há muito anos, tanto que é formada a Comissão de Prevenção e Combate 

ao Assédio (CPCA) do IFBA, no intuito de combater e orientar a comunidade em como 

agir em situações dessa natureza, o que afirma a preocupação da instituição com o 
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fato, mas que ainda não ocorria à época em que a estudante sinaliza os fatos 

ocorridos. A forma de atuação dos profissionais citados, aponta para uma completa 

descaracterização do que deveria ocorrer na postura dos profissionais da educação 

do IFBA, que em seu Projeto Pedagógico Institucional advoga em favor de uma 

instituição que tenha como objetivos, dentre outros: 

● Construir processos pedagógicos, curriculares e avaliativos centrados na 

melhoria das condições de aprendizagem, tendo em vista a definição e 

reconstrução permanente de padrões adequados de qualidade educativa. 

● Utilizar estratégias e recursos pedagógicos adequados aos conteúdos e às 

características dos estudantes.  

● Adotar medidas de apoio individualizadas e efetivas, quando necessário, que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e biopsicossocial. 

● Discutir e analisar continuamente o processo de ensino-aprendizagem, suas 

implicações e relações, a fim de compreender as causas para os possíveis 

fracassos escolares. 

Ao indicar a instituição como uma das balizadoras de transtornos psíquicos, os 

objetivos acima são colocados em xeque, visto o aparente não cumprimento do que é 

preconizado. Os docentes são classificados como excessivamente “técnicos” e com 

pouca atenção à dimensão afetiva do processo de ensino-aprendizagem, o que se 

configura como uma violação grave do papel do educador em sala de aula, pois, 

segundo Sarnoski (2014): 

 
A afetividade no ambiente escolar contribui para o processo ensino-
aprendizagem considerando uma vez, que o professor não apenas transmite 
conhecimento, mas também ouve seus alunos e ainda estabelece uma 
relação de troca, essa troca deve ser permeado de afeto. Precisamos não só 
ensinar o currículo, mas ensinar a amar, a ter empatia com o outro, e isso só 
se dá através do afeto e da afetividade. Para isso precisamos do 
envolvimento da família, porque é primeiramente no âmbito familiar que a 
criança receberá amor, e do lúdico, pois é através do lúdico que podemos 
ensinar com afeto. A afetividade é uma condição indispensável de 
relacionamento do homem com o mundo, as relações humanas ainda que 
complexas são elementos fundamentais de um indivíduo.  (p.6) 

Ao indicar que apresentava tensionamentos com suas questões de gênero, 

raça e classe, o que culminou na tentativa de suicídio dentro da instituição, pode-se 

inferir que essa afetividade se mostrou ausente nas duas principais instituições que a 

jovem transitava: família e escola, desafiando o papel formativo de ambas, nos 

colocando indagações sobre o modelo de relação professor-aluno e instituição-aluno 

que se teceu historicamente no Instituto Federal. Como o tripé família-escola-

estudante se consolidou ao longo da história? Esse questionamento é fundamental 

para dar vazão a uma melhor qualidade das relações humanitárias e formadoras 
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dentro dos muros da instituição, sendo um dos nortes do seu próprio sentido de 

existência.  

A estudante atribuiu à instituição papel de mutiladora de sonhos e ambiente 

adoecedor, em função dos traumas pelos quais passou. Apesar disso, mostra grande 

empatia e um olhar muito cuidadoso com os demais estudantes que ainda passarão 

pela instituição, ao parabenizar a existência da comissão de permanência e êxito e ao 

atribuir grande expectativa de mudança do modus operandi castrador pelo qual ela foi 

submetida. Talvez essa estudante não saiba que um dos documentos norteadores 

principais da instituição, o Projeto Pedagógico Institucional, prevê que a instituição 

deve:  

● Coletar, analisar e acompanhar os dados relativos à evasão escolar, a fim de 

compreender as suas causas e propor, a partir delas, intervenções para 

minimizá-las ou saná-las. 

● Criar indicadores que analisem a dimensão do acesso, permanência e êxito 

dos estudantes no processo educativo. 

Com os mecanismos atuais instituídos no campus, bem como o 

reconhecimento de que os problemas apontados pela estudante encontram respaldo 

na realidade institucional, espera-se que situações parecidas se tornem nulas ou 

diminuam consideravelmente a frequência, atendendo aos princípios norteadores do 

Instituto Federal da Bahia. 

A segunda estudante traz na sua fala problemas psicológicos associados ao 

transtorno de ansiedade, indicando, possivelmente, a escola como uma geradora de 

gatilhos para seu estado psicológico. É notória a presença de intertextualidades, pois 

usa fragmentos de outros discursos, como “postura moralista” e “postura 

meritocrática”, fazendo relações com outros campos do saber, demonstra 

conhecimento e cria efeito de evidência, em função desse reforço. Seu discurso é 

seguro, usa a língua com propriedade, o que não demonstra a fragilidade. Subtende-

se que vivia em constante estresse, pois apresentava uma crítica sistemática à forma 

que era cobrada na instituição pela apresentação de resultados que fossem 

compatíveis com o curso que havia escolhido na instituição. Subentende-se que 

enxergava a gestão institucional como uma entidade que coaduna      com a postura 

de abuso de poder que era exercido por alguns docentes, pressupondo abandono do 

corpo discente e indicações de não afeto, não acolhimento e exposição para 
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condições de maior vulnerabilidade nas relações de poder com os professores. 

Aponta o assédio moral como um grande problema nas relações professor- aluno e 

professor-professor, assim como faz acusações que, atualmente, se configuram como 

crimes, a exemplo da homofobia praticada por alguns professores. 

No que diz respeito ao que é trazido pela estudante no aspecto meritocrático, 

David Harvey no tocante ao processo avaliativo que concerne ao trabalho docente, 

traz a seguinte reflexão: 

Como educador, sou constantemente confrontado com a relação processo-
coisa. O processo de aprendizado de um estudante é julgado por coisas 
realizadas, como ensaios escritos. Mas às vezes é difícil, se não impossível, 
avaliar esse processo por meio de coisas produzidas. Os estudantes podem 
achar o processo extremamente esclarecedor e aprender muito, mas, se 
redigem um ensaio ruim, recebem uma nota F. Dizem, então: “Mas aprendi 
tanto com o curso!”. E eu respondo: “Como você pode escrever um ensaio 
como este e dizer que aprendeu com o curso?”. Mas esse é um problema 
com que nos deparamos com frequência. Podemos fracassar 
estrondosamente quando produzimos a coisa, mas ter um aprendizado 
fantástico ao longo do processo (HARVEY, 2013, p. 119). 

Nesse aspecto, a crítica tecida encontra fundamento pela excessiva 

necessidade imposta em algumas instâncias educacionais no que tange aos produtos 

que os estudantes devem apresentar como sinônimo de que o aprendizado se deu de 

forma significativa, sem a atenção devida aos percursos percorridos e sua valorização 

dentro do processo formativo. Nesse mesmo sentido, a Organização Didática do IFBA, 

em seu capítulo IX, apresenta dois artigos que versam sobre o processo avaliativo 

dos estudantes, que parecem não dialogar com o que a estudante aponta em seu 

discurso, a saber: 

Art. 45. O processo de avaliação da aprendizagem deve ser amplo, contínuo, 
gradual, cumulativo e cooperativo envolvendo todos os aspectos qualitativos 
e quantitativos da formação do educando, conforme prescreve a Lei no  
9.394/96. 

Art. 46. A avaliação compreendida como uma prática de investigação 
processual, diagnóstica, contínua, cumulativa, sistemática e compartilhada 
em cada etapa educativa, com diagnóstico das dificuldades e 
retroalimentação, se destina a verificar se houve aprendizagem e apontar 
caminhos para o processo educativo.  

 

Diante do exposto, a conduta adotada por membros do corpo docente, parece 

se contrapor ao que é posto nos próprios documentos institucionais, merecendo 

atenção e correção de tais posturas. O ambiente escolar não deve ser punitivo e 

primar por processos de exclusão e constrangimento, mas, segundo seus próprios 
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valores e missões, dialogar com a diversidade existente no corpo discente, criando 

formas de inclusão, atentando para as necessidades específicas de cada realidade. 

Em relação ao que é posto nas relações de poder instituídas, encontramos 

similaridade com o que é dito nas falas das duas estudantes até agora analisadas. 

Nesse mesmo sentido, foi formada a Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio 

(CPCA) do IFBA, no intuito de combater e orientar a comunidade em como agir em 

situações dessa natureza, o que afirma a preocupação da instituição com o fato, mas 

que ainda não ocorria à época em que a estudante sinaliza os fatos ocorridos. A forma 

de atuação dos profissionais citados, aponta para uma completa descaracterização 

do que deveria ocorrer na postura dos profissionais da educação do IFBA, que em 

seu Projeto Pedagógico Institucional advoga em favor de uma instituição que tenha 

como objetivos, dentre outros: 

● Construir processos pedagógicos, curriculares e avaliativos centrados na 

melhoria das condições de aprendizagem, tendo em vista a definição e 

reconstrução permanente de padrões adequados de qualidade educativa. 

● Utilizar estratégias e recursos pedagógicos adequados aos conteúdos e às 

características dos estudantes. 

● Adotar medidas de apoio individualizadas e efetivas, quando necessário, que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e biopsicossocial. 

●  Discutir e analisar continuamente o processo de ensino-aprendizagem, suas 

implicações e relações, a fim de compreender as causas para os possíveis 

fracassos escolares. 

A terceira estudante demonstra em sua resposta a ausência de maturidade 

para a condução das atividades no IFBA. Traz um discurso bem elaborado, 

parênteses e vírgulas bem colocadas, com boa estrutura lógica no texto. Seu discurso 

é seguro, faz uso da língua com propriedade, o que não demonstra a fragilidade. Tem 

percepções sobre o conceito de “liberdade”, “conceito formado” como pressupostos 

para o que designa como sucesso dentro da instituição. Desse modo, seu texto 

apresenta intertextualidades que se conectam com uma visão de instituição que 

funciona bem para quem já apresenta um certo conjunto de predicados, sem os quais, 

a caminhada dentro do ambiente institucional fica bastante prejudicada. Situa o IFBA 
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como um lugar de promoção de boas recompensas para quem sabe lidar com a 

multiplicidade de escolhas e a liberdade para transitar entre essas possibilidades. 

Pode-se notar que a estudante apresenta sentimento de arrependimento pela não 

conclusão, se colocando como a principal responsável pela desistência. 

 A noção de liberdade trazida pela estudante pode se confundir com a 

multiplicidade de espaços formativos que a instituição oferta aos seus estudantes. Ao 

mesmo tempo que essa multiplicidade é desejável, pois aguça as múltiplas 

inteligências dos nossos educandos, essa mesma multiplicidade de espaços de saber 

pode ser o pivô de desvirtuamentos por parte de um público que não está habituado 

a trilhar esses diferentes percursos.  

O incentivo aos diferentes itinerários formativos, como hoje preconiza a Base 

Nacional Comum Curricular, não pode ser posto sem que haja um rigoroso processo 

de acompanhamento dos estudantes por uma equipe multidisciplinar, pois, 

considerando a idade em que esses estudantes ingressam na instituição, a 

maturidade para fazer as escolhas ainda não existe, sendo fundamental o 

acompanhamento e a orientação frente a tudo o que é ofertado no espaço 

institucional, de modo que essa característica tão desejável em uma instituição de 

ensino não se torne o pivô de desvirtuamentos.  

Por mais que, à época da estudante ainda não estivéssemos nesse nível da 

discussão, o IFBA sempre foi reconhecido por destoar do modelo clássico visto nas 

escolas públicas e privadas pelo público que atrai (estudantes com grande diversidade 

de etnias, classe social, identidade de gênero, orientação sexual, dentre outros), bem 

como pela formação de qualidade dentro do corpo de disciplinas nos seus 9 cursos 

integrados e possibilidades de inserção em projetos de pesquisa e extensão ao longo 

do percurso formativo. Nesse sentido, as ofertas são muitas, as interações são as 

mais diversas possíveis, o que gera deslocamentos de percepção no contexto 

institucional que, se não for cuidadosamente acompanhado, pode conduzir a uma 

desistência desse processo de formação. 

 O acompanhamento sistemático dos educandos, bem como a promoção de 

debates e jornadas de formação que tensionam a discussão entre liberdade x formação 



 

34 

qualificada precisa fazer parte da rotina de uma instituição que abraça um público 

muito heterogêneo, com múltiplas percepções de mundo e com backgrounds distintos 

oriundos de seus ambientes familiares. Essa conjuntura aponta para a necessidade 

de incorporarmos essa ponderação entre liberdades e caminhos formativos desde o 

ingresso do estudante na instituição, de modo a criarmos um ambiente capaz de 

acolher o público discente com todas as suas peculiaridades. 

 Outro ponto fundamental trazido no discurso da estudante, diz respeito à noção 

de que “Pra está lá, precisa de maturidade e conceito formado”. Essa fala pressupõe 

que o espaço do IFBA foi pensado para atender aqueles que possuem reconhecido 

mérito para a ocupação do espaço, sendo uma percepção que nos coloca em situação 

de alerta e de necessidade de observação crítica dos fatores que a levaram a essa 

percepção. É salutar enxergar a escola como produto de processos históricos e 

sociais de modo que, qualquer generalização, esbarra      nos limites da história e da 

cultura. Nenhuma realidade é dada em si mesma, mas carece de um processo de 

interpretação dessa realidade pelos sujeitos que a experimentam. Desse modo, o 

discurso meritocrático deve ser analisado frente ao processo de construção de uma 

realidade institucional à luz daqueles que moldaram a instituição. Por se tratar de um 

espaço fluido, uma instituição de ensino não está alheia aos processos culturais e 

históricos das sociedades que se inserem, mas incorporam e, muitas vezes, legitimam 

processos que nem sempre dialogam com posturas críticas e emancipatórias, a 

exemplo do “lugar de cada um” que baliza o discurso meritocrático nas práticas 

pedagógicas. 

 Cabe avaliar o que destaca Orlandi, quando a autora indica que a escola 

 
[...] apresenta hierarquias sociais e a reprodução destas hierarquias como se 
estivessem baseadas na hierarquia de “dons”, méritos, ou competências e 
não como uma hierarquia fundada na afirmação brutal de relações de força. 
Convertem hierarquias sociais em hierarquias escolares e com isso legitimam 
a perpetuação da ordem social (Orlandi, 1987, p. 22) 

 

Via de regra as instituições de ensino apostam em seus discursos de 

merecimento em uma noção muito particular de um esforço individual independente 

das condições socioculturais nas quais estão circunscritos esses indivíduos, o que 

acentua a perpetuação de contrastes entre os avaliados e pode se configurar como 
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um ato legitimador de sistemas de opressão que historicamente esses sujeitos já se 

encontram inseridos. Dessa forma, Mendes (2014), nos chama a atenção sobre o 

discurso meritocrata nas instituições de ensino quando afirma que 

(...) a comparação só é possível entre pares, ou seja, entre duas partes que 
possuem algo em comum. Ao estabelecer o resultado da avaliação como 
parâmetro de mérito, o que está implícito é alguma forma de igualdade entre 
os comparados. São iguais na medida em que são alunos, porém são 
diferentes na medida em que alguns possuem mérito e outros não. A 
igualdade é aqui entendida enquanto igualdade de condições (todos são 
alunos, partilham enquanto tal de similaridades inerentes a esta condição), 
enquanto a diferença, estabelecida no nível individual se evidencia, ainda que 
sutilmente, enquanto uma diferença “natural” – indivíduos são naturalmente 
diferentes em suas aptidões e esforços. 

 

A mesma autora ainda afirma que a ideologia do mérito se apresenta, portanto, 

como legitimadora do desempenho desigual, e assim da responsabilização do 

indivíduo por seu próprio desempenho. Nesse sentido, o que reforçamos com esse 

discurso é que o esforço do indivíduo é passível de medida comparável, e sua medida 

é realizada pelo resultado final, não pelo processo. Sendo o IFBA uma instituição que 

preza pelo acolhimento à diversidade e às singularidades dos sujeitos, promovendo 

um processo de formação de sujeitos histórico-críticos, esse tipo de ideologia não 

deveria se sustentar nas entrelinhas desse processo formativo, que deve ser 

emancipatório e de ressignificação das estruturas de poder da sociedade na qual está 

inserido. 

O quarto estudante, morador de um bairro periférico de Salvador, com alto 

índice de violência, apresenta como motivo da sua evasão  

a dificuldade nas matérias da área de exatas. Percebe-se que em 2016 esta 

resposta encontra respaldo em seu boletim e que, em 2017, esse desempenho muito 

abaixo da média se apresenta nas outras disciplinas, o que pode ser fruto de um 

desestimulo no estudo, em função da reprovação no ano anterior, levando a uma 

desistência gradual de continuar no IFBA. Seu rendimento das disciplinas da área de 

humanas e linguagens eram satisfatórias no ano em que foi reprovado pela primeira 

vez, mas houve redução expressiva no segundo ano, o qual foi decisivo para sua 

desistência. A ausência de monitoria nas disciplinas exatas pode ter sido um 

impulsionador para o não alcance de um resultado satisfatório, visto que um 

atendimento individualizado poderia ter colaborado para a superação de uma 

dificuldade exacerbada que se mostra pontual nas disciplinas da área das exatas. 
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A dificuldade na aprendizagem na área de exatas, em especial na Matemática, 

é comumente apontada no ensino básico. VITTI (1999, p. 32 /33), aponta que: 

É muito comum observarmos nos estudantes o desinteresse pela 
matemática, o medo da avaliação, pode ser contribuído, em 
alguns casos, por professores e pais para que esse preconceito 
se acentue. Os professores na maioria dos casos se preocupam 
muito mais em cumprir um determinado programa de ensino do 
que em levantar as ideias prévias dos alunos sobre um 
determinado assunto. Os pais revelam aos filhos a dificuldade que 
também tinham em aprender matemática, ou até mesmo 
escolheram uma área para sua formação profissional que não 
utilizasse matemática. 

Dentre as dificuldades apontadas por pesquisadores na área de ensino da 

Matemática, o algebrismo – ensino da matemática pura, abstrata, sem conexão com 

a realidade dos estudantes; a falta de um ambiente propício de estudo em casa; a 

desmotivação dos estudantes e o despreparo para o ensino de muitos professores 

estão entre as principais causas que levam a um baixo nível de aprendizado na 

disciplina. Nesse sentido, a articulação família-escola precisa ser reforçada e, no que 

tange ao papel institucional, trazer a dificuldade na aprendizagem como ponto de 

pesquisa no âmbito da instituição, levantando dados e promovendo ações com 

potencial de mitigação ao que foi apontado pelo estudante e que é um discurso 

recorrente nos mais diversos cursos do ensino integrado.  

Colocar a dificuldade de aprendizagem como objeto de investigação pode ser 

um aliado poderoso na proposição de ações que consigam ter ‘êxito’ na superação 

dos problemas apontados. O IFBA, campus de Salvador, conta com o curso de 

licenciatura em Matemática, o qual foi reconhecido pelo MEC através da Portaria nº 

40 de 12 de dezembro de 2007 MEC / DOU. Uma expectativa do perfil do egresso é 

que o mesmo seja capaz de “...criar e executar projetos de ensino e pesquisa 

sobre sua prática, para a solução de problemas relacionados a educação 

matemática com o uso de tecnologias de comunicação e informação.”  Desse 

modo, o cenário de dificuldades pode gerar oportunidades para a superação desse 

desafio. 

Hoje o campus conta com o programa de monitoria em Matemática que 

já contribui na superação desse problema, mas esforços adicionais podem e 

devem ser feitos, de modo a garantir que o ensino de matemática e disciplinas 

correlatas deixem de ser um problema. 
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A quinta estudante concluiu o curso “com muita dificuldade e sofrimentos”. Ela 

indica problemas psicológicos associados às pressões impostas na condução das 

disciplinas, em especial nas disciplinas da área de exatas. Tem uma boa noção de 

dimensões e variáveis (palavras que aparecem em seu discurso) que se 

interconectam e contribuem para o sucesso ou insucesso dentro do processo de 

ensino-aprendizagem. Apresenta clareza na exposição de motivos e seu discurso traz 

intertextualidades como “programas sociais” e “saúde mental”, o que pressupõe um 

claro conhecimento das nuances institucionais que estão associadas ao processo 

formativo dos estudantes. Sua condição financeira é posta como um fator limitador 

importante, sendo o deslocamento até à instituição e a possibilidade de se alimentar 

duas variáveis diretamente afetadas pela dificuldade financeira, o que exerce uma 

pressão muito forte sobre a permanência e o êxito dos estudantes. 

Cabe ressaltar que o IFBA, no propósito do papel social da escola pública, 

considera a permanência na Instituição de extrema importância para manter o(a) 

discente em atividades escolares e impedir que sejam mais suscetíveis a fatores 

externos que possam provocar a evasão escolar. A permanência dos estudantes em 

vulnerabilidade social na Escola vem sendo sustentada pela política de assistência 

estudantil do IFBA e executada no Campus Salvador. No Instituto Federal da Bahia a 

Assistência Estudantil está regulamentada pela Portaria do CONSUP N.º 25/2016. 

A Assistência Estudantil no IFBA está dividida em três eixos: 

I - Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE): destina-se a 

estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade social, tendo como obrigatória 

a participação em processo de seleção socioeconômica; 

II - Programas Universais: destina-se a todo e qualquer estudante regularmente 

matriculado no IFBA, sem critérios de seleção socioeconômica ou meritocráticos; 

III - Programas Complementares: destinam-se a todo e qualquer estudante 

regularmente matriculado no IFBA, devendo a sua participação está condicionada a 

questões socioeconômicas e/ou meritocráticas. 

Além disso, o Campus dispõe de um local com microondas e espaço para 

alimentação, para aqueles que desejarem trazer refeições de casa. Esse conjunto de 

ações e programas podem ser compreendidos como balizadores de mudanças que 

foram apontadas no discurso da estudante.  
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No que tange à pressão “impiedosa” e “extremamente intensa”, cabem as 

reflexões já postas nas demais análises, sendo possível perceber certo padrão nas 

respostas no que diz respeito aos métodos empregados de ensino e os sistemas de 

avaliação propostos pelo corpo docente, que, na visão desses estudantes, se 

mostram incompatíveis com um processo salubre de ensino-aprendizagem, sendo 

esses fatores balizadores de problemas psicológicos e processos de desmotivação 

para continuar na instituição. 

A sexta estudante esteve matriculada no período de 2013 a 2017 (5 anos) 

com trancamentos em 2014 e 2016. Sua primeira reprovação foi em 2013 quando 

apresentou médias 5.3 em Eletrotécnica e 4.2 em Matemática e médias acima de 6.0 

nas demais. Seu jubilamento consta no SUAP no ano letivo de 2018. (“quantidade 

máxima de reprovações para o período''). Cursou por três anos consecutivos o 1º ano, 

sendo aprovada em 2015. Entretanto, não concluiu o 2º ano. Apresentava problemas 

de frequência graves em 2014 (reprovada), 2016 (reprovada) e 2017 (reprovada) 

embora neste ano tenha tido melhor frequência e notas maiores  que nos anos 

anteriores. 

A estudante aponta no seu discurso problemas associados às pressões 

impostas por professores, indicando ausência de empatia com sua condição de mãe 

solteira. Apresenta clareza na exposição de motivos e seu discurso traz 

intertextualidades como “mãe solteira” e “criança com Síndrome de Down”, o que 

pressupõe que a mesma se classifica em uma condição de vulnerabilidade, que 

ocasiona um estado de necessidade maior de atenção por parte da instituição. Cita 

que houve uma diversidade de situações psicológicas que a abateram e a colocaram 

diante da impossibilidade de continuar seus estudos. 

Chama a atenção sua insistência em permanecer na escola, matriculando-se 

por cinco anos consecutivos, embora sem sucesso e, muitas vezes, trancando a 

matrícula. Aqui cabe a discussão acerca de fatores que contribuem para a evasão. A 

gravidez na adolescência, é dificultada ainda mais pela condição especial da criança. 

Sua reprovação inicial, a gravidez adolescente e, conforme dito, a falta de 

compreensão dos professores contribuiu para sua evasão. 

Neste caso, duas perspectivas se entrecruzam, considerando Rumbert e 

Plassmann (2018): (1)a perspectiva individual, relacionada a fatores associados a 
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características individuais dos alunos; e (2) fatores associados às características 

institucionais de suas famílias, escolas e comunidades.  

Do ponto de vista dos fatores individuais, os autores identificam vários aspectos 

do desempenho educacional amplamente identificados na literatura de pesquisa como 

fortes preditores de abandono ou graduação: notas de testes no ensino médio; 

desempenho acadêmico no ensino fundamental e médio; e retenção, sendo retido em 

uma ou mais séries. 

Do ponto de vista da instituição-Escola, os autores observaram que, embora as 

características do aluno e da família sejam responsáveis pela maioria da variabilidade 

nas taxas de abandono, cerca de 20 por cento pode ser atribuído a quatro 

características das escolas: (1) composição do corpo discente, (2) recursos materiais 

e pedagógicos, (3) características estruturais e (4) políticas e práticas acadêmicas e 

disciplinares.  

Na sequência discursiva da estudante identificamos, para além do exposto 

pelos autores citados, que o questionamento acerca das políticas e práticas inclui uma 

demanda por ações de política de assistência estudantil, o que poderia favorecer a 

permanência de estudantes-mães adolescentes. 

 

A sequência discursiva do sétimo estudante demonstra segurança nos 

motivos que o levaram ao abandono. Traz um discurso bem elaborado, com adequada 

coerência e coesão, apresentando boa estrutura lógica no texto. Tem percepções 

sobre o papel da escola enquanto promotora de qualificação técnica/profissional, 

sendo essa qualificação o principal impulsionador dos movimentos que realizou. 

Entende o incentivo financeiro e o reconhecimento profissional como determinantes 

na ocupação dos espaços que transitou. Desse modo, seu discurso apresenta 

intertextualidades que se conectam com uma visão de instituição que deve preparar 

para o mundo do trabalho, com possibilidade de ganho financeiro compatível com o 

que se espera de um profissional qualificado. Além disso, indica que houve 

insatisfação com o curso que escolheu cursar no IFBA. 

O estudante, conforme verificado no histórico escolar, não apresenta 

reprovações. Concluiu o terceiro ano e prestou vestibular para outra instituição. Em 

pesquisa sobre permanência e êxito no IFRN, Souza (2014) e Figueiredo (2015) no 

IFTO identificam entre os estudantes pesquisados a desmotivação gerada pela falta 
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de identificação com o curso, bem como a busca por trabalho como alguns dos fatores 

que geram a evasão.  

Entretanto, na análise em questão, percebe-se que embora o estudante deixe 

a instituição ele não evade do sistema educacional, de modo que este caso implica 

em novas questões como a duração do curso e existência de políticas que, de certa 

forma, permitem rupturas no percurso de formação e sua passagem para outro nível 

de ensino.  

Há deste modo duas condições postas para a produção deste discurso: de um 

lado a insatisfação apresentada com a instituição e, de outro, a possibilidade de 

romper com a escola, sem que isto indique uma perda para o estudante à medida em 

que avança para o nível superior. Fica implícito ainda a condição de trabalhador “e o 

benefício profissional não mais realista e possuir qualificação profissional em outra 

área que já me dava uma renda média maior do que a que me formaria” (sétimo 

estudante) . 

A oitava estudante abandonou a instituição, por problemas pessoais e perda 

familiar.  Matriculada na modalidade Educação de Jovens e Adultos no Curso Técnico 

Integrado em Saneamento, apresenta no histórico escolar uma trajetória de 

aprovações nos semestres 2016.1, 2016.2 até 2017.1. Em 2017.2 e 2018.1 realiza 

matrícula, entretanto não frequenta a escola.  

A indicação de problemas familiares coaduna com aquilo que Rumbert e Lim 

(2008) indicam como problemas tratados na perspectiva do indivíduo. Neste caso, 

entretanto, fica a dúvida sobre os limites de ação da instituição escolar no sentido de 

garantir a continuidade da estudante, seja através do apoio social, seja em 

acompanhamento especializado. Poucos elementos são fornecidos em sua resposta, 

mas podem indicar fragilidades na condução do processo formativo no qual esteve 

inserida. 

 

O nono estudante informa ter cometido um erro na inscrição da modalidade 

do curso (Integrado) e por este motivo evadiu-se. O estudante percebeu que era 

desnecessário cursar quatro anos, quando só faltava um ano para concluir o Ensino 

Médio Profissionalizante, noturno, em outra Instituição.   

Cabe perguntar se a inscrição via internet não deixa claro as opções durante o 

processo seletivo. Embora constatasse o erro o estudante matriculou-se. Havia uma 
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expectativa de mudança de curso? Pressupomos que o estudante se matriculou no 

curso integrado, sendo que o que desejava era a modalidade subsequente de ensino. 

Aqui a evasão não tem caráter de fracasso.  

Trazemos como reflexão: como o sistema (SUAP) pode ser alimentado com 

uma informação para que esses casos possam dar um outro indicativo do estudante? 

E mais, como podemos ter essa informação, por parte do estudante, em tempo real, 

haja vista que seu nome consta no sistema há, pelo menos, 2 anos como 

evadido/jubilado (quando coletamos esses dados)? 

 

A décima estudante apresenta na sequência discursiva fatores individuais e 

institucionais indicados no seu interdiscurso. Ela afirma que se sentia pressionada 

psicologicamente com a intensidade do curso que havia escolhido e percebeu que 

necessitava de algo diferente. Foi, então, em busca de uma outra instituição e de um 

outro curso, saindo do médio integrado para a graduação.  

Observando sua trajetória, identificamos duas matrículas em sequência em 

dois cursos do ensino médio integrado. Deste modo, aparentemente havia uma 

persistência de permanecer na escola e talvez, uma insatisfação com o curso 

escolhido. Fator que é indicado na literatura que estuda a evasão na educação 

profissional (DORE & LUSCHER, 2011), (DORES, SALES, CASTRO, 2014), o qual 

contribui inclusive para um maior ou menor engajamento do estudante com a escola. 

Figueiredo (2015) chama a atenção para os estudantes que não conhecem os cursos, 

de modo que ao iniciar o ano letivo se deparam com disciplinas e conhecimentos sobre 

os quais não tem interesse. Aqui notamos a importância de um acompanhamento 

sistemático da trajetória dos (as) estudantes desde o seu ingresso até o momento em 

que estão no final do processo formativo, de modo a trazer esclarecimentos 

consistentes sobre a relação com o mundo do trabalho, dentro de cada curso 

escolhido. 

De outro lado, embora o Ensino Médio Integrado seja uma possibilidade de 

formação humana mais ampla, ao integrar o saber científico e humanístico das 

disciplinas ditas propedêuticas, com o saber fazer técnico que possibilita a 

profissionalização do estudante ainda na educação básica, ele não consegue construir 

um currículo integrado de fato, de modo que a sobrecarga de tarefas e trabalhos fica 
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evidente na sequência discursiva acima, fenômeno relatado na literatura em diversos 

estudos nos quais se propõe a escuta dos estudantes. 

Conforme observado por Nivea Cerqueira (2018) no discurso dos estudantes 

do Campus Santo Amaro: 

Por outro lado, a proposta de Ensino Médio que contempla a 
profissionalização sem negar o acesso aos saberes relativos à 
formação geral – na operacionalização torna-se muitas vezes penosa, 
é o caso do Ensino Integrado no qual atuo. Carga horária extensa, 
grande volume de componentes curriculares e uma dinâmica de 
aproximação com o “mercado de trabalho” implica numa rotina que leva 
os estudantes a todo momento a optar de quais saberes vão se 
aproximar ou negligenciar. No entanto, na proposta que se 
institucionalizou na década de 1990, a formação profissional em lugar 
da formação básica, não há garantias de inserção no tão almejado 
“mercado” e não oferece alternativas para o jovem se reestruturar no 
mundo produtivo de forma crítica e qualificada (p. 17). 

 

Apesar da desistência, tem um elemento importante no discurso que é a 

continuação do processo formativo em outra instituição pública de ensino, o que indica 

a vontade da estudante de continuar estudando, ainda que em outra instituição, visto 

que fica subentendido que o IFBA não atendeu às  suas expectativas. 

A décima primeira estudante, através de uma resposta objetiva, indica o 

jubilamento como o único motivo para o abandono, atrelando suas dificuldades a duas 

disciplinas específicas que pertencem a áreas distintas : área das humanas 

(Sociologia) e área das exatas (Matemática). Em um texto curto, direto e bem 

pontuado, a estudante  responde sobre o motivo que a levou a desistir do curso que 

estava matriculada. A primeira palavra dita informa uma situação e não uma escolha 

própria.  

A situação – jubilada - é dada pela estrutura da Instituição, através da sua 

organização didática. Imediatamente à situação instituída, o seu discurso apresenta o 

motivo de estar fora da instituição, cujo pressuposto são os dois anos consecutivos 

perdidos em duas matérias que são destacadas em parênteses. Ao trazer para si o 

lugar do fracasso escolar – “perdi” – fica subentendido o quão solitário é o processo 

de ensino e de aprendizagem; e como se eximir desse processo a ideia de uma 

construção relacional entre os diferentes atores do sistema de educação nas 

instâncias micro e macro sociais. 
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O artigo 20 da Organização Didática, aprovada pelo CONSELHO DIRETOR em 

16/12/2008, aponta que: “O estudante perderá o direito à renovação de matrícula 

quando: 

(...) 

III- tiver sido reprovado por duas vezes consecutivas na mesma etapa do curso 

e o Conselho de Curso tiver emitido parecer desfavorável à sua renovação de 

matrícula.”  

(...) 

 

De acordo com Silva (2009) o jubilamento foi uma estratégia política de 

desmobilização dos estudantes durante a Ditadura Militar no Brasil.   Por que, então,  

o jubilamento permanece no Ensino Médio? 

Em relação ao jubilamento, cabe analisar o que já está posto para o ensino 

superior, onde tal prática já não encontra respaldo legal para sua execução. A Lei nº 

9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases - LDB), no artigo 92, revogou  a Lei nº 

5.540/1968. Dessa forma, no plano das normas gerais do Direito Educacional 

Brasileiro não há mais qualquer base legal para desligar estudantes 

compulsoriamente, tendo por base o argumento de que ultrapassaram o prazo 

máximo para a conclusão dos cursos aos quais estariam vinculados. A legislação que 

trazia essa obrigatoriedade de desligamento foi revogada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. 

Destacamos, ainda, que o parecer CNE/CES nº 184/2006, na proposta de 

Resolução que o integra, institui as cargas horárias mínimas para os cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial; entretanto, não fixa prazos 

máximos, para a duração desses mesmos cursos.  

Cabe avaliar a ilegalidade do jubilamento no contexto do Ensino Médio 

Integrado e o quanto essa prática tem sido impulsionadora da crescente desmotivação 

e do processo de exclusão do estudante. Contraria a Constituição Brasileira em seu 

artigo 3º inciso IV - “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”-; e no art. 205  ao dispor 

que 

[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 
 



 

44 

Entendemos que a decisão de desligamento caberia ao estudante e não à 

Instituição. Caberia sim à instituição, frente às situações supracitadas, um programa 

permanente de monitoramento dos casos de risco de reprovações repetidas, de modo 

a dar um suporte diferenciado a esses estudantes. Por exemplo, em programas de 

monitorias que fossem além das especificidades dos componentes curriculares, os 

quais podem ser estruturados através de convênios e projetos com as universidades 

que oferecem licenciaturas nas mais diferentes áreas do conhecimento. Também, 

programas já instituídos, como o PIBID, poderiam ter um direcionamento maior em 

questões dessa natureza, diminuindo o risco de reprovação. 

Se a décima primeira estudante assume esse lugar de solitude e a 

responsabilidade pelo fracasso escolar, discurso recorrente e alimentado, muitas 

vezes, por diferentes setores e instâncias, várias questões necessitam ser 

(re)colocadas no debate pedagógico. Entre essas questões, citamos: Se a estudante 

perdeu dois anos consecutivos em um, dois ou mais componentes curriculares, um 

acompanhamento mais criterioso precisa ser constituído, caso contrário o jubilamento 

será a sombra da estudante, haja vista que dificilmente ele/a suportaria três anos 

consecutivos em uma mesma série, para o caso de conseguir reintegração.  

Aqui falamos de acompanhamento processual de um percurso formativo, com 

os estudantes retidos, porque essa é uma situação que potencialmente anuncia o 

‘risco de evasão’. Importante ressaltar que a frequência, sistematicamente 

computada, é um dispositivo necessário para também sinalizar o estudante em risco 

de evasão. Temos, então, dois dispositivos que dão visibilidade a esse risco.  

 E, finalmente, aqui falamos que é preciso repensar o currículo que ancoram as 

práxis pedagógicas na instituição. O currículo compreendido “como um importante 

dispositivo formacional [...] aparece hoje como um potente configurador de políticas e 

práticas educacionais.” (MACEDO, 2011, p.16). A construção do conhecimento é uma 

das prerrogativas do processo de ensino e aprendizagem.  

 É relevante que se observe o discurso da estudante no contexto de relação 

institucional. Ela ingressou no Campus Salvador no ano letivo de 2016, assim como 

outros respondentes do questionário 2018, e ficou, aproximadamente e 

provavelmente, 06 meses longe de uma rotina escolar, já que o ano letivo, naquele 

contexto, começou em 13 de junho. A estudante com 15 anos foi para um dos cursos 

mais concorridos do Técnico Integrado, cuja  concorrência de ingresso, naquele ano, 
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foi de 26,930 (Prosel 2016). No curso em questão, no recorte temporal deste 

diagnóstico, mais 17 estudantes, que não responderam ao questionário, se 

encontravam na situação de jubilados ou evadidos. 

Para um docente do campus Salvador (Questionário Técnicos e Docentes – 

Diagnóstico Qualitativo Motivos da Evasão e da Retenção, CPEE.SSA – 2020): “O 

aluno não inicia o curso após aprovação no concurso, por culpa do nosso calendário 

acadêmico. Ao se matricular, já tem um atraso de no mínimo de seis meses e depois 

no PPC passado teria mais quatro anos para cursar.” 

Quando a estudante se deslocou do subúrbio, endereço que consta em seu 

perfil (dados pessoais SUAP, 2020), durante dois anos letivos, seu histórico escolar e 

boletim demonstram uma frequência acima de 75% em todos os componentes 

curriculares.  No seu segundo ano de reprovação, ela consegue obter médias acima 

6,0 em 05 dos componentes curriculares que havia sido reprovada no ano anterior 

(dos 08 componentes) , tendo, inclusive, em Material de Construção um movimento 

de êxito que vai refletir de uma média que muda de 0,6 para 6,3. A estudante no seu 

segundo ano de reprovação, e que vai ser determinante para o seu jubilamento, 

mantém duas notas abaixo de 5,0 (Matemática e Física) e duas notas abaixo de 6,0 e 

acima de 5,0 (Sociologia e Química). Observamos que a décima estudante alcançou 

a média em Sociologia, no seu primeiro ano de reprovação. 

Destacamos aqui a “ Falta de conhecimento do corpo docente das condições 

de vida e vida escolar pregressa dos alunos” (Questionário Técnicos e Docentes 

CPEE.SSA – 2020), bem como a falta de conhecimento dos docentes da vida escolar 

do estudante na própria instituição. 

A situação de jubilamento dada pela estrutura organizacional da Instituição, se 

encontra exposta no documento da Organização Didática dos Cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA (2008) não com essa 

denominação, mas na seção III - Da  Renovação de Matrícula -, Artigo 19.  

A estudante (e todos aqueles que experienciaram situações semelhantes), 

perdeu 2 anos na mesma etapa, entrou com 15 anos e em 2018, quando jubilada, já 

tinha entre 17 e 18 anos (lembramos do descompasso entre ano civil e letivo). A 

organização didática dá a possibilidade que a estudante solicite sua renovação de 

matrícula para passar três anos na mesma etapa, e quem sabe aos 18/19 anos poder 

ter conseguido concluir o primeiro ano e percorrer mais três anos. Como se sentem 
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esses sujeitos? Devem insistir em um processo de solitude de aprendizagem? A 

estudante não solicitou renovação. 

Aqui é preciso invocar as contradições entre a organização didática, os critérios 

de análise de caso nos conselhos finais e o discurso existente no PPI (2013), no que 

diz respeito às concepções de avaliação e de formação e de êxito, entre outras.  É 

preciso invocar também a própria contradição entre a cultura curricular do PPI e as 

culturas que permeiam as práticas pedagógicas: um processo que resultou no não 

êxito da estudante, consolidado em notas que não evidenciam o contexto imediato do 

ano de ingresso com as interrupções e as possibilidades de afetar seu processo de 

aprendizagem.  

O PPI ancora propostas de intervenção nos processos avaliativos necessários 

e se implementadas têm muitas possibilidades de efetivar o êxito e a permanência. O 

que diz o documento? 

Página 55: 

O modelo avaliativo do IFBA deve dividir-se em três momentos: 
diagnóstico, formativo e somativo, conforme apresentados abaixo, 
além de momentos coletivos de auto e heteroavaliação entre os 
sujeitos do processo de ensino e aprendizagem (PPI, 2013). 
 
Avaliação formativa- Essa modalidade está voltada para a melhoria da 
aprendizagem e ajuste de processos e fundamenta-se nos princípios 
do cognitivismo, do construtivismo, nas teorias socioculturais e 
sociocognitivas. (PPI, 2013, p. 56) 
 

 

A avaliação formativa destaca-se pela regulação das atuações 
pedagógicas e, portanto, interessa-se, fundamentalmente, pelos 
procedimentos do que pelos resultados. É uma avaliação que busca a 
regulação pedagógica, a gestão dos erros e a consolidação dos êxitos. 
(PPI, 2013, p.57) 
 

Conforme observamos na citação abaixo 

 

Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças, 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir todas as crianças 
deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças 
de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos 
em desvantagem ou marginalizados. As escolas têm que encontrar a 
maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm 
deficiências graves (UNESCO, 1994, apud PPI, 2016, p.19) 
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Para um servidor do campus Salvador (Questionário Técnicos e Docentes - 

CPEE.SSA – 2020):  
Há inúmeros elementos a considerar na resposta a essa questão e nenhum 
deles é, sozinho, "O elemento". Mas vale a pena ponderar no 
equivocadíssimo sistema de avaliações adotado majoritariamente no 
campus. É um volume estupidamente pesado de avaliações que leva a maior 
parte do alunado a VIVER EM FUNÇÃO DAS AVALIAÇÕES. E nessa 
condição não há estímulo para o aprendizado, puro e simples, nem para o 
prazer em (até mesmo com o aprendizado) estar na escola. 

 

 

A décima segunda estudante é uma das 25 estudantes com indicativo de 

evasão no seu curso Técnico Integrado. Ingressou no curso em 2013, aos 15 anos de 

idade, ano em que a taxa de concorrência foi de 17.3. Em uma linguagem minimalista, 

sem excesso de informações, seu discurso pontua o motivo de ter seu nome 

constando nos dados do SUAP como evadida: o prazo para o estágio havia se 

esgotado, requisito de conclusão do curso. Subtende-se que para a estudante há uma 

conclusão do ensino médio, sem a integralização completa, haja vista que ficou 

pendente, na matriz curricular, 360 horas de prática profissional (SUAP, 2020)  

 A estudante  tem uma vida acadêmica com bons resultados quantitativos, que 

podem ser visualizados em seu histórico escolar. Foi retida no 1º ano em cinco 

componentes, com as seguintes médias: História e Física 4.5, Informática 5,6; 

Matemática 4,1; e Química 5,2. Junto com ela mais 58 estudantes, ingressos de 2013, 

ficaram retidos no 1º ano do mesmo curso.  

A alta taxa de retenção no 1º ano tem sido um marcador que necessita de 

intervenções lastreadas na conjunção entre as avaliações diagnóstico, formativa e 

somativa; que se repense o número de estudantes por sala; que se realize um trabalho 

coordenado e que integre a equipe de docentes; e que sejam repensadas propostas 

pedagógicas mais específicas para quando trabalhe as lacunas de aprendizagens em 

um projeto pedagógico diferenciado para o ano de ingresso. 

O discurso da estudante nos coloca frente a um outro dado que é o 

entendimento uniforme da ideia de evasão como um processo de exclusão (MEIRA, 

2015, ALVAREZ, 2020). Essas pesquisas consideram que é preciso se atentar para a 

heterogeneidade do processo. Nesse sentido, há processos que podem significar uma 

melhor escolha para o estudante na sua trajetória acadêmica. Por exemplo, caso um 

estudante tenha sido aprovado em um itinerário formativo seguinte e tenha optado em 

não cumprir a prática profissional, como estudantes anteriormente citadas.   
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Nas palavras de Ristoff (1995) citado por Alvarez (2020), sobre a questão do 

processo de mobilidade: 

Parcela significativa do que chamamos de evasão, no entanto, não é 
exclusão, mas mobilidade, não é fuga, mas busca, não é desperdício, 
mas investimento, não é fracasso –nem do aluno, nem do professor, 
nem do curso ou da instituição –mas tentativa de buscar o sucesso ou 
a felicidade, aproveitando as revelações que o processo natural do 
crescimento dos indivíduos faz sobre suas reais potencialidades 
(RISTOFF, 1995 apud MEIRA, 2015, apud ALVAREZ, 2020 p.109). 
 

Dos 08 estudantes do curso da referida estudante,  com ingresso em 2013 (na 

situação de evadidos) 05 tiveram o mesmo percurso com retenção no primeiro ano e 

não conclusão da Prática Profissional. O que pode sugerir uma mobilidade de acordo 

com as pesquisas citadas, sobretudo, se considerarmos a faixa etária discente e o 

descompasso entre o ano letivo e civil.  

 

O décimo terceiro estudante relata sobre a falta de acolhimento e do grande 

distanciamento entre docentes e discentes nas fases que, segundo o sujeito, seriam 

mais críticas para o êxito na instituição.  

O estudante em sua sequência discursiva apresenta aquilo que vemos em 

muitos discursos de estudantes de institutos federais, uma contradição entre a escola 

de qualidade e a escola que não cuida dos seus alunos e os coloca em situações de 

sofrimento conforme indicado nos termos: “adversidades que compõem os instituto, 

“[...] os professores não têm um mínimo de empatia com o mesmo que faz estágio”, “.  

agradeço a todos os professores que passarão por minha vida acadêmica no IFBA 

[...]” .  

Na AD há um conceito denominado paráfrase, que significa reproduzir o já dito 

dentro de um contexto simbólico e de uma subjetividade do sujeito.  A paráfrase 

apresentada pelo estudante, presente em diversos estudos, é indicativa da 

experiência vivida na escola, ora como espaço de grande aprendizagem ora como 

lugar de incompreensão e reprovação, muitas vezes, decorrentes de lacunas 

anteriores. 

O acolhimento, ou falta deste, no processo formativo dos estudantes perpassa 

por diversas camadas, sendo uma questão que merece atenção pela equipe 

multiprofissional que o IFBA possui. Temos um público mais heterogêneo que enfrenta 



 

49 

problemas tanto no que tange a sua formação escolar anterior ao IFBA   quanto 

aqueles que dizem respeito aos contextos psíquicos, sociais e familiares,.  

Cabe atentar aos princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

postos no Projeto Pedagógico Institucional - PPI do IFBA, aprovado em 31 de outubro 

de 2013, com destaque para: 

V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem; 

X - reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre 

outras, as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades, as pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de 

privação de liberdade. 

 

Reconhecer e acolher são princípios norteadores que precisam balizar as 

relações entre os sujeitos que se colocam em movimento dentro do processo 

formativo, sendo crucial o acompanhamento sistemático da salubridade dessas 

relações por equipes especializadas. Se, enquanto instituição, reconhecemos as 

diversidades que acolhemos, precisamos garantir processos institucionais que 

dialoguem com essa diversidade, diminuindo o discurso meritocrático e concedendo, 

em cada fase do processo, formas de aumentar não apenas o êxito, mas o prazer em 

estar na instituição usufruindo do melhor que ela puder oferecer.  

A décima quarta estudante pontua no seu discurso a dificuldade financeira 

como balizadora da sua desistência no processo formativo no IFBA, haja vista que, 

sendo do interior, não conseguia se manter sozinha, morando em Salvador. Subtende-

se que vivia em núcleo familiar - pai e mãe - cuja morte da mãe reduz a renda familiar 

impedindo a sua permanência. A realidade apontada a coloca em uma situação de 

fragilidade diante de uma questão social que assola muitos estudantes da instituição. 

Não temos informações se a estudante buscou a instituição a fim de acessar o 

programa de assistência estudantil. Por outro lado, caso a estudante tenha acessado, 

alguns problemas têm sido diagnosticados, tais como: a alta demanda pelos 

programas; as dificuldades de comprovação da documentação, e o próprio valor que 

não atende às necessidades do estudante. 

O IFBA conta com a política de assistência estudantil, que, conforme 

informações retiradas do Portal Institucional, tem a importante missão de: 

Apresentar princípios e diretrizes que orientam a elaboração e a implantação de ações 

para garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso com êxito pelos 
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estudantes do Instituto. Está embasada em conceitos como inclusão social, formação 

plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e bem-estar 

biopsicossocial. 

Dentre as ações instituídas, podemos destacar: 

● Programa de assistência e apoio aos estudantes (PAAE), com auxílio-

moradia, auxílio viagem, bolsa alimentação, auxílio-transporte e bolsas 

de estudo; 

● Programa de incentivo à educação artística e cultura; 

● Programa de incentivo à educação física e lazer; 

● Programa de assistência à saúde; 

● Programa de apoio a pessoas com necessidades educativas 

específicas; 

● Programa de acompanhamento pedagógico. 

Em estudo realizado pelo Movimento Todos Pela Educação, no ano de 2017, 

que ouviu a opinião de 1.551 pessoas entre 15 e 19 anos sobre os professores, a 

participação social e a educação técnica, verificou-se que mais de 39% dos 

estudantes de ensino médio do Brasil afirmam que a situação financeira é hoje a 

principal dificuldade para concluir os estudos. E 13,6% afirmam ter problemas para 

conciliar o trabalho com a escola.  

|O dado citado e a resposta da estudante demonstram a importância dos 

auxílios financeiros e do acesso aos mesmos, como garantia de permanência. 

O décimo quinto estudante informa na sua resposta “problemas familiares e  

a falta de identificação com o curso”  como motivadores de sua desistência no 

processo formativo no IFBA. Contudo, não indica características da instituição que lhe 

teriam provocado a evasão.  

A falta de identificação com os cursos dentro da educação profissional da rede 

federal é um fenômeno de evasão indicado em diversos trabalhos de pesquisa8 e 

dialoga com múltiplos fatores. Tais fatores variam desde a imposição familiar na 

escolha da escola; a descoberta da afinidade com outras áreas de conhecimento; e a 

opção pelos institutos em função da expectativa do ensino de qualidade, 

 
8 LEMOS, 2015;  BATISTA JR, 2019 
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desconsiderando os interesses dos jovens estudantes, os quais fazem a opção pela 

educação profissional muito cedo, às vezes em torno dos 14 anos. 

O estudante, morador de um bairro periférico de Salvador, ingressou no 

campus SSA em 2012, no curso Técnico Integrado. Foi reprovado por conceito no seu 

ingresso e depois em 2013 e 2015; e em 2017 é reprovado por falta, até ser jubilado 

em 2018. Entrou no campus com 15 anos e após seis anos foi jubilado. A falta de 

identificação pode também ser traduzida nas frustrações dos anos em que foi 

reprovado. 

 

A décima sexta estudante produz um texto curto, em que aponta a sua 

desmotivação e a obtenção de notas baixas como sendo o motivo suficiente para sua 

evasão.  

Desmotivação e notas baixas podem ou não se relacionar diretamente. No 

entanto, são intertextos que aparecem nos discursos de parte significativa dos 

estudantes que são reprovados e ou abandonam a instituição. 

A estudante em análise teve a seguinte trajetória: ingressou no IFBA em 2016, 

com 15 anos, em um curso Técnico Integrado através da ampla concorrência, e foi 

jubilada em 2018. No 1º ano, com frequência acima de 75% (de acordo com o SUAP) 

foi reprovada em Desenho Técnico (4,3), Matemática (5,3) e Materiais e Comp. de 

Construção (5,7). Uma estudante de ótimas notas nos demais componentes, 

chegando a 9,3 em Português. Ao repetir novamente o primeiro ano em 2017, 

observamos, pelo boletim, a sua desmotivação: suas notas despencam em quase 

todos os componentes em que havia sido aprovada no ano letivo 2016  e cai mais 

ainda naqueles componentes que foi reprovada anteriormente,  exceto um.  

Na maioria das vezes, é o próprio aluno que sente os efeitos da 
evasão, pois é quem mais sai prejudicado nesse processo. Em 
primeiro lugar, vive o sentimento de fracasso, principalmente se a 
evasão ocorrer por reprovação, concebendo uma autoimagem de 
incapacidade e inferioridade, em que até seu futuro profissional pode 
estar comprometido devido à falta de capacitação e habilitação. 
(JOHANN, 2012, p.12).  
 

Analisando o caso da estudante, a partir de sua trajetória acadêmica, 

observamos que não houve o devido acompanhamento pedagógico com a mesma. 
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O décimo sétimo estudante responde que não obteve a média final 

necessária para aprovação no curso, sendo retido no primeiro ano.  No seu texto 

chama atenção a sua forma de escrita, na qual não se coloca como sujeito.  

O estudante, como muitos outros desta pesquisa, ingressou no IFBA em 2016, 

na forma de ampla concorrência, no Ensino Médio Integrado, reprovado por duas 

vezes, foi obrigado a deixar a instituição - jubilado. Na primeira reprovação teve a 

média abaixo de 6,0 em sete componentes e na segunda em cinco componentes.   

  Os estudantes que participaram desta análise deixaram, em sua grande 

maioria, a instituição pela reprovação. E muitas delas passíveis de revisão, 

considerando os contextos e a missão institucional como preveem seus documentos.   

 Também os discursos aqui apresentados confirmam os conceitos de evasão e 

retenção que pautam a literatura sobre este tema. 

 

2.2.3 Resumo dos dados Quantitativo dos Estudantes Evasão, Jubilados e 

Cancelados, Ano Letivo 2018 

Quadro 2: Estatística Quantitativa de Alunos. Fonte: SUAP 

Modalidade TOTAL 2017 TOTAL 2018 TOTAL 2019 

TÉCNICO INTEGRADO 146 183 118 

TÉCNICO EJA 16 09 45 

TÉCNICO SUBSEQUENTE 20 05 41 

TECNOLÓGICO 70 82 45 

 

 

2.3 ANO LETIVO 2019: ANÁLISE DOS QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
DOS ESTUDANTES 

Esta subseção apresenta os seguintes tópicos: (2.3.1) o Desenho Metodológico 

da pesquisa quali e quantitativa dos estudantes reprovados no ano letivo 2019, das 

modalidades dos cursos Integrado -Técnico médio e EJA – e subsequente; (2.3.2) os 

dados qualitativos e a análise, cujo instrumento de coleta foi o questionário; (2.3.3) os 

dados quantitativos coletados nas atas dos conselhos finais e no SUAP por curso; 



 

53 

(2.3.4) reflexões pautadas nas respostas dos estudantes sobre os sentidos dos 

conhecimentos dos componentes curriculares para o seu cotidiano e o que afeta a 

sua permanência; (2.3.5) e um quadro síntese dos possíveis diagnósticos para a 

reprovação e evasão e retenção, considerando os anos letivos 2018 e 2019 com a 

escuta dos estudantes e discentes. 

2.3.1 Desenho Metodológico da Pesquisa 

No desenho metodológico desta pesquisa, tomamos a reprovação como um 

recorte a ser investigado a partir do lugar de fala dos próprios estudantes reprovados 

no ano letivo de 2019. Pesquisas, além desta, apontam (citar pesquisas) que a 

reprovação, um dado concreto, tem um grande impacto na alta taxa de evasão e na 

retenção do estudante.  

  A evasão refere-se em Dore (2011): (1) a retenção e repetência do estudante 

na instituição, que ao repetir o ano quando reprovado por frequência e ou conceito 

consolida como uma situação de fracasso que posiciona o estudante como em risco 

de evasão, como já apontado no Relatório CPEE.SSA (2020); (2) saída da instituição, 

do curso ou do sistema de ensino, com um posterior ou não retorno; e (3) não 

conclusão de uma etapa de seu itinerário formativo (nível de escolaridade).  

A reprovação em um ou dois anos ou semestre retira do estudante a condição 

de concluir o curso em um tempo (e idade) previsto; e no caso do integrado, com 2 

anos de reprovação ele é jubilado (exclusão da instituição). No Campus Salvador, no 

ano letivo 2019, 454 estudantes do integrado médio foram reprovados por 

frequência e conceito, o que representa um percentual de, aproximadamente, 19,3% 

dos 2349 estudantes matriculados em 2019 (SUAP e SICAD, 2021); 29 estudantes 

do EJA, dos 99 matriculados; e 115 do subsequente9, como referência ao 

semestre 2019.2, dos 406 matriculados no mesmo período. 

Os dados quantitativos do número de reprovados por frequência e conceito 

foram obtidos nas respectivas atas de Conselho Final do ano letivo 2019 e semestre 

 

9 Os estudantes reprovados do Subsequente, como consta na ata do conselho do respectivo curso, foi por 

frequência, com a perda do semestre, e ou  determinados componentes.  
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2019.2. Os Conselhos Finais virtuais foram realizados em 2020, para o Técnico 

Integrado Médio (2019) nos meses de junho (etapa 01), julho (etapa 02) setembro 

(etapa 03), de acordo com as respectivas atas constantes nos processos SEI de 

números, respectivamente, 23279.004048/2020-84, 23279.004728/2020-06 e 

23279.005773/2020-70; e, os cursos Técnico Subsequente (2019.2) e Integrado EJA 

(2019) no mês de novembro, processo SEI nº 23279.007175/2020-35. 

 Diante da complexidade dos fenômenos que envolvem a retenção e a evasão, 

aplicamos como instrumento de coleta de dados para o diagnóstico qualitativo um 

questionário misto (05 perguntas abertas e 38 fechadas). O instrumento foi elaborado 

por membros da Comissão de Permanência e Êxito do campus de Salvador, 

pertencentes ao Grupo de Trabalho Qualitativo (GT2) e passou por 03 etapas de 

validação, em um trabalho conjunto que envolveu todos os membros da comissão, 

docentes e pedagogos e discentes. Do total de 600 reprovados, não foram 

encontrados e-mails 12; e dos 588 enviados 34 retornaram por erro de endereço.  

 O Objetivo precípuo do Questionário 2019 foi o de buscar compreender os 

motivos que levam à retenção e à evasão dos estudantes nas modalidades de ensino 

(integrado e subsequente). A estrutura do questionário constou de sete (07) itens de 

identificação e de quarenta e três (43) perguntas, ambos estão de acordo com o 

Documento Orientador (MEC, 2014) que categoriza para as causas da retenção e da 

evasão três grandes fatores, os quais denominamos aqui de dimensões. São elas: a) 

Dimensões Individuais (DI); b) Dimensões Internas à Instituição (DII); e c) Dimensões 

Externas à Instituição (DEI).  

 A dimensão individual diz respeito ao que caracteriza o estudante no âmbito 

acadêmico e sociocultural; a dimensão interna à instituição está relacionada à 

infraestrutura para o ensino, aprendizagem e estudo, ao currículo, à gestão 

administrativa e didático pedagógica; e a dimensão externa à instituição relaciona-se 

às dificuldades sociais e financeiras do estudante em permanecer no curso e as 

questões inerentes à futura profissão.  

Optamos em apresentar os gráficos de todas as perguntas/ respostas, para que 

os dados coletados possam ser utilizados em outros estudos por aqueles que 

acessarem este relatório; bem como possibilitem que outros olhares possam, 
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resguardando o contexto da pesquisa, observar outras possibilidades de análise não 

enunciadas pelo grupo da comissão envolvido no diagnóstico.  

 Construímos uma matriz para análise dos dados qualitativos, considerando as 

dimensões citadas, as variáveis (ou categorias) relacionadas às dimensões e 

referenciadas no Documento Orientador (MEC, 2014); e, os desdobramentos dessas 

variáveis estruturados pelo GT2 (CPEE.SSA). Algumas perguntas e respostas 

perpassam e pertencem às três dimensões, as quais acreditamos que precisam ser 

compreendidas nas suas interdependências (Quadro matriz início seção 2).  

As dimensões associadas à evasão e à permanência foram, então, analisadas 

em uma amostragem realizada com 98 (noventa e oito) estudantes que responderam 

ao questionário. Dos respondentes, 81 (oitenta e um) são do Integrado Médio, 02 

(dois) do Integrado EJA e 15 (quinze) do Subsequente. Ressaltamos ainda que o 

questionário recebeu 106 (cento e seis) respostas em dois períodos (nov/dez 2020 e 

fev/abr 2021), sendo excluídas 02 (duas) respostas repetidas por envios quase 

simultâneos e 06 (seis) que foram respondidas pelas mesmas pessoas nos períodos 

diferentes, conservando as respostas mais recentes.  

2.3.2 DIAGNÓSTICO QUALITATIVO ANO LETIVO - 2019  

I.DIMENSÃO INDIVIDUAL DE RETENÇÃO E EVASÃO 

Na dimensão individual, para o diagnóstico da evasão e da retenção do campus 

Salvador, buscamos coletar dados sobre o perfil do estudante em perguntas que 

abordaram informações pessoais e identitárias; forma de acesso ao sistema de 

seleção da instituição e modalidade e o curso que frequenta ou frequentou; aspectos 

da saúde, socioeconômicos, culturais da família, trabalho, acesso aos programas e 

ações que colaboram para a permanência e o êxito. 

Alguns aspectos elencados para traçar o perfil do estudante foram colocados 

nas variáveis 2 e 3, respectivamente, qualidade da formação anterior e adaptação à 

vida acadêmica, por seus imbricamentos.  

1(I) PERFIL DO ESTUDANTE 

84% dos respondentes do questionário, no ano letivo de 2019, cursaram o técnico 

médio integrado, 14% o subsequente e 2% o Integrado EJA (figuras 01). Nos gráficos 
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figuras 02 e 03, visualizamos o quantitativo dos estudantes respondentes por curso e 

modalidade.  

Figura 1: Percentual de Respondentes por modalidade 

 

Figura 2:  Quantitativo dos respondentes por curso – Modalidade Integrado Médio 

 

Figura 3: Quantitativo dos respondentes por curso- Modalidade Subsequente e Integrado 
EJA 
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No universo dos respondentes, qual o perfil dos estudantes reprovados em 

2019? 

São jovens e adultos (figura 4) com idade entre 16 e 21 anos – da modalidade 

Integrado -, 24 e 56 anos- da modalidade Subsequente e da EJA com idades de 36 e 

56 anos; a maioria se autodeclara gênero (figura 5) homem - 55,1% - , seguido por 

mulher - 43,95-  , apenas 1%  gênero fluido e nenhum binário. Se autodeclaram (figura 

6) majoritariamente, na classificação IBGE, cor parda e preta, o que representa 83,7% 

dos respondentes,1% indígena.  

Na equidade de acesso à instituição (figura 7), 54,1% são cotistas, os quais 24,5% 

cota social, 28,6% cota racial e 1% PNE (portador de necessidades especiais). 45,9% 

dos reprovados ingressaram na instituição pelo sistema de ampla concorrência. Esse 

é um dado que colabora com a desconstrução do discurso (e estereótipo) que associa 

a reprovação à forma de ingresso do estudante. 

 

Figura 4: Faixa Etária por Modalidade 
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Figura 5: autodeclaração de gênero 

 

Figura 6: Autodeclaração étnico racial

 

Figura 7: percentual de cotistas
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Para o aspecto da saúde, 41,8% (figura 8) dos respondentes dizem ter eles 

próprios problemas de saúde ou com algum familiar que necessitam de um 

acompanhamento médico frequente. E para 37,7%, que na escala consideraram os 

valores 4 e 5, esse problema vivido gera muito impacto na sua vida escolar e 19, 6% 

consideram esse impacto moderado – valor 3 - (figura 9).  

 

Figura 8: Quantitativo com problemas de saúde pessoal e ou familiar

 

Figura 9: Impacto do aspecto da saúde para vida escolar 

 

Os respondentes são moradores de diversos bairros de Salvador, da Região 

Metropolitana e da Ilha de Vera Cruz. 03 não indicaram o bairro, 01 mora em São 

Paulo e três locais não identificamos Santiago - Vila Rica, Granjas Rurais e Teodoro 

Sampaio (Anexo 02) 
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O meio de transporte utilizado até o Campus Salvador (figura 10) se dá através 

de ônibus para 94,9%, metrô 34,7 % e ou a pé para 21, 4%. Apenas 4,1% utilizam 

carro e 3% utilizam ferry e barca. O tempo médio para os estudantes se deslocarem 

de casa até a instituição (e o inverso) é de até 1 hora para 45,9% e entre 1 e 2 horas 

para 41,8% (figura 11). 

 

Figura 10: meio de transporte 

 

                                  Figura 11: Tempo médio de deslocamento 

 

Com relação a renda per capita da família do estudante ou do núcleo familiar 

que ele próprio constitui (figura 12), a grande maioria, 60,2 % vive com uma renda 
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bruta igual e de até um salário mínimo; 33,7% apontam a renda bruta entre 1 e 3 

salários mínimos; 1% e 5%, respectivamente, de 3 a 5 e acima de 5 salários mínimos. 

A configuração da grande maioria dos estudantes que têm acessado a instituição, no 

Campus Salvador, são de famílias de baixa renda.  O que reafirma o lugar da 

instituição no compromisso social, entre outros, em garantir o acesso à classe 

trabalhadora e aos seus filhos a uma educação pública de qualidade, de acordo com 

os documentos da política que origina os Institutos Federais. 

                                       Figura 12:  Renda per capita bruta da família 

 

Os respondentes residem, majoritariamente, com seus pais ou com a mãe, nos 

seguintes percentuais (figura 13):  48% com seus pais, 24,5% apenas com a mãe, 

1% apenas com o pai, 17,3% com outros familiares, 5% sozinho e 4,1% com seu 

próprio grupo familiar.  

Figura 13: Núcleo que reside
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                                  2(I) QUALIDADE DA FORMAÇÃO ANTERIOR 

Na variável qualidade da formação anterior, o diagnóstico busca agregar ao perfil 

do estudante o seu perfil formativo, cujas perguntas procuram identificar a rede 

escolar; a qualificação atribuída ao ensino e aprendizagem (desempenho pessoal); e 

o capital cultural do seu entorno referencial (e ou familiar)  

Esta variável aponta que 76,5% dos estudantes antes de entrarem no campus 

salvador cursaram a maior parte do Ensino Fundamental II na rede pública de ensino 

(estadual e municipal), incluindo uma escola na Ilha de Itaparica (figura 14).   

 

Figura 14: rede de ensino frequentada anterior ao ingresso no IFBA

 

Entre o percentual das escolas particulares, observamos que das 21 citadas, a 

maioria é de pequeno porte, excetuando-se ISBA, Integral, Resgate, Mariza Maior, N. 

S. Soledade e Fundação Bradesco.  Há ainda uma em Itu-SP, no Rio de Janeiro e em 

Candeias-Ba. 

Sobre a qualidade de ensino e de aprendizagem na escola anterior ao IFBA 

(figuras 15 e 16), a pesquisa indica que na avaliação dos estudantes 47,9% 

consideraram completamente insatisfatório e insatisfatório o ensino; 5% não sabem 

avaliar; e os que consideraram satisfatório e muito satisfatório formam um percentual 

de 34,7 e 12,2%, respectivamente.   

Aproximadamente metade dos estudantes tem uma percepção da baixa qualidade 

do ensino recebido na sua formação anterior, por ter experienciado esse processo no 

IFBA e está cônscio das suas dificuldades. Por outro lado, aproximadamente, a outra 
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metade dos respondentes, mesmo tendo experienciado o ensino no Campus, mantém 

a percepção que o ensino na sua escola anterior era satisfatório e, portanto, abre-se 

espaço para questionar, neste percentual, o que significa “falta de base”. 

 

Figura 15: Qualidade do ensino na escola anterior ao IFBA 

 

                           

E quando avaliam as suas próprias aprendizagens nas respectivas escolas (figura 

16), 36,9% percebem-nas como insatisfatória e completamente insatisfatória; e os que 

consideram satisfatório e muito satisfatório são, respectivamente, 38,8 e 17,3%.  Na 

percepção do estudante o percentual de satisfatório para a sua aprendizagem é maior 

do que o de ensino, com relação à escola anterior ao IFBA.  

                                         Figura 16: Qualidade de aprendizagem 
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Tecemos aqui observações quanto aos aspectos subjetivos de maior frustração e 

desmotivação (entre outros aspectos) que podem ter sido provocadas pela reprovação 

e pelo fracasso escolar dos 56,1% que avaliaram a sua performance acadêmica 

anterior ao Campus Salvador como (muito) satisfatória. Uma avaliação realizada com 

sua imersão em uma experiência adversa e que nos leva a refletir sobre a necessidade 

de um acompanhamento mais sistematizado dos processos de ensino e de 

aprendizagem na instituição, sobretudo, no ano ou semestre de ingresso. 

Com relação aos incentivos recebidos para os estudos (figura 17) a grande 

maioria tem recebido (muito) incentivo dos seus responsáveis, cujo percentual é de 

81,6%. Este é um aspecto que potencialmente colabora com o êxito, o que nos leva a 

inferir sobre a relevância de se buscar uma intervenção que inclua a parceria entre as 

duas instituições - escola e família (ou responsáveis pelo estudante).  5,1% 

responderam não se aplica, por serem os respondentes os próprios ‘responsáveis’; e 

12,2% e 1% recebem pouco e nenhum incentivo, respectivamente. 

 

Figura 17: Grau de incentivo ao estudo 

 

                                                  

Quanto ao nível de escolaridade da pessoa que mais incentiva nos estudos (figura 

18), e que pode ou não ser um familiar ou o responsável pelo estudante, a pesquisa 

mostra que os maiores percentuais aparecem na escolaridade Ensino Médio completo 

(36,7%) e Superior Completo (21,1 %); seguido por Ensinos Médio e Fundamental 

Incompletos - 12,2% e 14,3%, respectivamente; Ensinos Fundamental e Técnico 

Completos 5,1 e 4,1 , respectivamente; e 2% possui Ensino  Superior Incompleto e 
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3% não alfabetizado. Este é um dado importante para se refletir sobre o capital cultural 

no entorno do estudante aliado aos outros capitais para a sua permanência e êxito na 

instituição, haja vista que “tudo que chamamos de sucesso e fracasso na vida 

depende do acesso privilegiado ou não a esses capitais” (SOUZA,2019, p.97), dentro 

da sociedade capitalista. 

Figura 18: Grau de escolaridade dos que mais incentivam o estudo 

 

                     

3(I) ADAPTAÇÃO À VIDA ACADÊMICA 

Para o diagnóstico da variável adaptação à vida acadêmica buscamos 

evidenciar a autopercepção da situação acadêmica -Performance e desempenho 

acadêmico – através de perguntas sobre a situação atual na instituição e os motivos 

atribuídos à situação; e sobre os fatores que dificultavam a sua aprendizagem no 

Campus Salvador.   

A primeira pergunta fechada do questionário propunha que o estudante 

identificasse sua situação acadêmica (figuras 19 e 20) e foram dadas três opções:  

“em risco de reprovação”; “em risco de evasão (abandonar a escola)” e “outros”. 

Observamos que as respostas dadas situam contextos variados, que dizem respeito 

a data que o estudante responde ao questionário e ao respectivo momento acadêmico 

que se encontrava no ensino remoto. Neste sentido, destacamos os seguintes 

contextos dos respondentes: 
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● Apenas os estudantes do Integrado Médio responderam o questionário no 

período de nov/dez 2020;   

● o ano letivo 2020 fora cancelado e aqueles que frequentavam a AENPE 

2020.4 sabiam que não poderiam fazer reaproveitamento, exceto de alguns 

componentes curriculares do Integrado, às demais atividades oferecidas 

tinham caráter extra curricular.  

● Os que responderam no 2º período - de fev/abril 2021, incluem um número 

reduzido do integrado médio e todos os estudantes do subsequente e EJA. 

Estes últimos tinham as experiências do ensino remoto de uma parte do 

semestre 2019.2, a AENPE 2020.4, e o semestre letivo 2021.1 que começou 

em 21 de fevereiro.    

Na autopercepção da situação acadêmica, observamos que poucos 

estudantes se posicionam com otimismo, se veem fora de riscos, pretendem 

continuar e apostam no êxito. Já 27,6% dos reprovados, em todas as modalidades, 

confirmam sua situação de risco de evasão e de abandonar a instituição e outros, 

fora desse percentual, já abandonaram o instituto; e, por último, 29,6% dos 

respondentes acenam para novos riscos de reprovação. Nos gráficos podem ser 

visualizados os percentuais por modalidade. 

Figura 19: Situação do Estudante do Curso integrado Médio 
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Figura 20: Situação do Estudante no curso Subsequente e EJA 

 

Ainda, na autopercepção sobre a situação acadêmica (outros), os estudantes 

do curso Integrado médio pontuam a condição de ‘bicalouro’ (repetente duas vezes 

no mesmo ano) entre o receio de jubilamento e a possibilidade de superação, 

outros aguardam o retorno (provavelmente não se matricularam nas AENPEs) e 

há os que desejam e lutam para continuar e, por isso, fizeram pedido de 

reintegração.  

Na Modalidade Subsequente, as especificações de “outros” (gráfico -cor azul) 

são citadas: cursando, concluiu o curso, trancamento, pensando em trancar e, uma 

resposta não clara, “desempregado”. 

Imediatamente à pergunta 01 (um), segue uma questão aberta que solicita ao 

estudante descrever fatores que colaboraram para a situação ou situações em que 

se encontram na Instituição (final do ano civil 2020 e início de 2021). Aqui foram 

anunciados pelos estudantes diversos fatores para o não êxito, a repetência, a 

evasão ou uma iminente evasão do Campus Salvador. Uma grande maioria 

descreve vários fatores, os quais agrupamos em 11 tópicos, entre eles os que mais 

aparecem são (a) Dificuldades de aprendizagens, (b) Problemas psicológicos e 

emocionais, (c) Questões didático pedagógicas e (j) Inclusão Digital – Ensino 

Remoto. 
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A seguir apresentamos os fatores que colaboram para o não êxito e ou não 

permanência dos estudantes no Campus Salvador, a partir da fala do estudante: 

a. Dificuldades com a aprendizagem  

Tava muito complicado para eu compreender alguns assuntos, eu não sabia da metade dos 
assuntos pois não aprendi na minha antiga escola.  

Na dimensão interna à instituição (DII), a questão do currículo (variável -1 

atualização e flexibilização), aqui pensado na relação entretecida com a formação, ao 

assegurar o ato de educar “como prática antropossocial “(MACEDO, 2011, p.31), 

evidencia que os processos de mediação para a construção do conhecimento não têm 

se realizado de modo a minorar as lacunas e “a falta de base” dos estudantes, um dos 

fatores que mais aparece como o que colabora para a situação em que se encontra o 

estudante (situação de risco de reprovação e de evasão)  

Se há “Pouca base fornecida pelo colégio público anterior [...]” que “[...] acaba 

resultando em pouco desempenho no ano letivo seguinte quando você precisa dos 

conhecimentos que não teve [...]” (respondente), como o currículo/formação vai se 

organizar para incluir parcela significativa dos que ingressam no IFBA? 

São muitos os respondentes que percebem que sua reprovação está vinculada 

a uma dificuldade de aprendizagem pelas lacunas não consolidadas em seu processo 

de formação, além de ausência de orientação, carga horária alta e relação 

desproporcional entre tempo e a quantidade de conteúdo.  

Há aqui também respostas que pontuam o seu gargalo de reprovação em 

determinados componentes curriculares. Os citados são: matemática, química, exatas 

(que é área), “matérias técnicas de química” e uma de automação subsequente 

Uma respondente do curso subsequente descreveu que o fator que colaborou 

para sua situação de evasão (ou em risco) foi a “Nao concordância com assuntos 

abordados ao longo do começo do curso, assuntos não coerentes com o curso 

escolhido.” A ideia de um currículo entretecido com a formação solicita um diálogo 

entre as intenções formativas e a escuta do estudante. E sobre essa questão 

pedagógica, Henry Giroux acrescenta:  
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[...] A teoria deve analisar as questões e eventos que dão sentido à vida 
cotidiana [...] a teoria não é apenas uma questão de os/as estudantes 
aprenderem os discursos de outras pessoas. É também uma questão de 
os/as estudantes realizarem sua própria teorização em torno de 
empreendimentos históricos e problemas contemporâneos. A teoria tem que 
ser feita, tem que se tornar uma forma de produção cultural, ela não é um 
mero armazém de inshigts extraídos dos livros dos “grandes teóricos”. 
(GIROUX, 2005, p. 97). 

 

b. Problemas pessoais, psíquicos, emocionais e familiares 

Infelizmente eu sofro com algumas questões familiares, não é nada muito grave mas que 
infelizmente me influencia a ficar sem ânimo, sem força de vontade e me faz querer desistir 
da instituição ( como ja fiz ) para os professores eu sou so um aluno desinteressado que 
conversa em sala de aula, mas oque eles não sabe é que aquele momento que eu estou 
conversando na sala ou que eu saiu é o momento em que eu estou tentando afastar os 
pensamentos negativos que ficam na minha cabeça, eu tenho um grande defeito em começar 
uma coisa e se qualquer faisca de desânimo aparecer eu desisto mas eu ja estou trabalhando 
nisso, a instituição não tem ligação direta com o fato de eu ter pedido, lógico que com as carga 
horária e as cobranças ajudaram mas não foi o alicerce de tudo. 

 
Alguns dos problemas psíquicos apontados estão inseridos na dimensão Interna à 

Instituição (DII), entre eles citamos:  o estresse e a ansiedade produzidos pelos 

métodos da instituição; funcionários desumanos; na relação com docentes, excesso de 

carga horária, cobrança e pressão. Outros estudantes não mencionam um agente 

desencadeador; e há aqueles que atribuem a si próprios e a pressão familiar e de 

amigos. 

 

c. Questões didático pedagógicas 

Os horários e prazos apertados, a falta de atenção e empatia dos professores para com os 
estudantes com problemas (sociais). 

As questões didático pedagógicas, variável (5) da dimensão interna à instituição 

(DII), aparece na resposta do estudante de forma acentuada como um problema de 

relação com o docente e dos “métodos” de ensino e de avaliação. Entre essas 

respostas citamos: “Falta de experiência sobre o método de ensino do Ifba”; 

“professores não estão dispostos a ouvir a demanda de alunos e dificultam coisas 

simples”; [...] cobranças além do ensinado de alguns professores [...]”; “Professores 

dao atenção a quem sabe mais [...]”; [...] “falta de interesse de professores e má 

condução da sala de aula” [...]; “[...]uns são flexível demais a outros que querem tirar 
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do aluno aquilo que não tem que é base, visto que vim de escola pública com ensino 

precários”.  

d. Condições Financeira 

Preciso fazer dinheiro”  

 Problemas em casa, falta de tempo para trabalho e renda.” 

Nas dimensões externas à instituição (DEI) e individual (DI), citamos as 

dificuldades financeiras do estudante para se manter na instituição, o desemprego 

(recebe auxílio transporte), “problemas socio econômicos”, as impossibilidades de 

conciliar trabalho e estudo, por uma necessidade imediata de sobrevivência. Os que 

assim responderam recebiam auxílio transporte e um estudante não recebia auxílio. 

e. Falta de foco, seriedade e compromisso por parte do próprio estudante. 

Falta de compromisso da parte do aluno 

f. Tempo de permanência na Instituição  

“Estou com 20 anos no primeiro ano e isso está me deixando desmotivado” 

Estudantes se dizem desmotivado para referir-se às suas notas baixas e a 

defasagem série/idade, que tem um grande impacto no seu tempo de permanência 

na instituição, sobretudo, após reprovação e o “hiato” (como pontua o estudante) em 

decorrência da pandemia, dito assim por estudantes, conforme citações seguintes:  

Terminaria o segundo grau com 16 anos (2020) agora será aos 19 (2023). Penso em evasão. 
Reprovação e muito tempo perdido e requer tempo 
 
A reprovação do segundo ano, em 2020, somada ao hiato de 8 meses (Maio - Fevereiro) no 
ano letivo do IFBA. A conclusão do curso do aluno seria em 2021, e foi estendida até o final 
de 2023. É importante frisar que sua reprovação tem sim causa no próprio estudante, mas o 
IFBA levou 8 meses para decidir retomar as aulas de forma remota, assim como, na sua 
turma, levou de Abril até Agosto para realizar o conselho geral e informá-lo de sua reprovação. 
Além disso, a então turma do segundo ano (8822) teve problemas com defasagem de ensino 
pela ausência de um professor (Física) por boa parte do ano letivo, e também com baixa 
assiduidade de alguns docentes. A instituição tem ótima qualidade de ensino e professores 
muito qualificados, mas tais problemas, somados à reprovação e outros pessoais, foram 
agravantes para a desistência do curso. 
 

g. Distância casa - instituição  

Estou morando em outra cidade e não tenho condições de manter no ifba, para isso precisaria 
receber o auxílio moradia que ajudaria muito. 

Além da distância e o tempo de deslocamento, há casos de mudança de cidade. 

h. Falta de identificação com o curso e instituição  
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nunca quis estudar no ifba, só estou porque sou obrigado por meus pais, pois não tenho 
interesse em nenhum curso técnico e apenas quero concluir o ensino médio 
 

i. Relação com colegas  

     Alunos que têm condição financeira, despreza quem não tem [...]” 

A relação com colegas aparece como um fator para a não permanência do 

estudante na instituição, mas sempre agregado a outros fatores de caráter emocional 

e de performance acadêmica de insucesso relacionada a variável 5 da DII (questões 

didáticas e pedagógicas), como podemos observar na resposta da estudante:  

Saúde mental fragilizada, alguns professores não se importarem nem um pouco com isso, 
conflitos entre colegas de turma e desgosto pelo curso. 
 

j. Inclusão digital e ensino remoto            

Não ter aparelho pra eu começar as aulas só 

Pontuam como fatores que colaboraram com a situação acadêmica que se 

encontram o não acesso à internet, a falta de equipamento para aulas remotas, 

dificuldades de aprender de forma remota, falta de espaço e ambiência para estudar 

em casa. Ressaltamos que estas respostas estão vinculadas a alguma experiência 

com o ensino remoto no próprio ano letivo 2019 (final da 4ª unidade, entre 16 de março 

e início de maio de 2020) e do semestre de 2019.2 (concluído em novembro de 2020) 

e na AENPE 2020.4 se considerarmos o período de aplicação e de resposta do 

questionário. 

Outro estudante diz que 

Atualmente não tenho condições de manter o gasto mensal com conexão, somado à 
falta de compreensão e sensibilidade que a professora tem. 

 
k. Processo de mobilidade 

A evasão como um processo de mobilidade (MEIRA, 2014) e não de fracasso 

(individual ou institucional) também aparece na resposta dos estudantes; mudança de 

cidade, ter passado na USP.  

Entre os estudantes repetentes há aqueles que reconhecem as dificuldades, mas 

acreditam na experiência vivida como alicerce para o êxito:  
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Acredito que nesta segunda vez no primeiro estou apto à aprovação. Sei que não será fácil, 
mas darei o meu melhor con toda dedicación e esforço para obter mais um êxito que é ser 
aprovado! Entretanto, reconheço que há uma possibilidade de reprovação, como todos todos 
possuem...(estudante). 
 

As dificuldades de aprendizagem na vida acadêmica é uma pergunta que além de 

diagnosticar as dimensões individuais (DI) da evasão e retenção, diz respeito às 

variáveis 3 e 5 – infraestrutura e didático pedagógica - da Dimensão interna à 

Instituição (DII).  

Perguntamos ao estudante qual(is) dificuldade(s) ele identificava na sua vida 

acadêmica no IFBA (figuras 21 e 22), os maiores obstáculos identificados, 

considerando as respostas de todas as modalidades, foram: a compreensão com os 

conteúdos ministrados (54,1%), o volume de atividades escolares (52%), a adaptação 

ao ritmo institucional (43%), as questões socioeconômicas (30,6%), a questão pessoal 

e/ou familiar (28.6) e a dificuldade no relacionamento com o/a docente (23,5%). 

Chamamos a atenção para o fato de que o aspecto da “saúde pessoal ou familiar”, 

que gera um impacto significativo na vida escolar do estudante (37,7% dos 

respondentes), não aparece aqui explicitamente.  Este aspecto pode estar associado 

à resposta “questão pessoal e ou familiar”, sobretudo se considerarmos ter sido a 

saúde mental, psíquica e emocional como um dos fatores, descritos pelos estudantes, 

que contribuíram para a reprovação e ou desistência do curso. 

As respostas possibilitam a elaboração de propostas de intervenções no âmbito 

didático pedagógico, realizadas em equipe, com ações concatenadas e articuladas 

por uma coordenação pedagógica (por ano/curso) e que garantam o êxito e a 

permanência do estudante. Há também a necessidade de um maior diálogo entre o 

pedagógico e a assistência estudantil.  

Os gráficos a seguir apresentam as respostas dadas separadamente por 

modalidade. 
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Figura 21: Fatores que dificultam a aprendizagem 

 

                                   

Quando analisados por modalidade, verificamos que o “volume de atividades 

escolares” é apontado com muito mais relevo no Integrado médio, passando a ter um 

percentual 2% mais elevado do que a “compreensão dos conteúdos”. E para o 

subsequente e a EJA a “adaptação ao ritmo institucional” fica logo abaixo da 

dificuldade com a compreensão dos conteúdos ministrados.    

Figura 22: Fatores que dificultam a aprendizagem 
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O campus Salvador pode pensar novas ações e monitorar aquelas existentes, de 

modo a garantir aos estudantes ingressantes, independente da modalidade, um 

processo de adaptação ao “ritmo pedagógico Institucional”.  

4(I) MOTIVAÇÃO COM O CURSO E A INSTITUIÇÃO 

Compõem o diagnóstico da motivação do estudante aqui apresentado, as 

perguntas relacionadas à escolha do curso e da instituição, e o envolvimento com a 

instituição, através da participação em projetos ou ações de pesquisa e extensão. 

Os aspectos considerados como muito importantes que motivaram o estudante a 

ingressar no curso (figura 23), os quais ele atribuiu valor 5 (em uma escala de 1 a 5), 

foi o fato do curso ser público e a qualidade da instituição (57 respondentes), seguido 

da oportunidade de fazer um curso profissionalizante (55 respondentes).  

Segundo uma estudante, a formação acadêmica da instituição para a continuidade 

do seu itinerário formativo e a oportunidade profissional foram determinantes na sua 

escolha. Nas suas palavras:  

Estava prestes a completar o ensino médio, quando percebi que mesmo quase completando, 
não estaria preparada para um vestibular ou para o Enem e que a qualidade do ensino que 
me era disponibilizada era muito baixa. Optei por cursar novamente o ensino médio no ifba, 
pois dessa forma teria acesso à um ensino de qualidade, público, teria um preparo maior, 
mais oportunidades de emprego depois de completar e teria acesso ao curso técnico que 
quero seguir como profissão. (resposta dada a pergunta 18, opção ‘outros’).  

O Gráfico apresentado na figura 23 foi desdobrado em duas imagens e contém 6 

itens de motivações dados para o estudante e a opção ‘outros’. A pergunta formulada 

de número 18 foi a seguinte: - “O que lhe motivou a ingressar no curso que você está 

matriculado? Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 nenhuma importância e 5 muito 

importante, defina o grau de relevância de cada uma das seguintes motivações. 
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Figura 23: Motivações e seus respectivos valores para a escolha do curso/instituição 

 

 

Observamos ainda que a opção “Outro (Caso nenhum item da questão 18 se 

enquadre na sua resposta)” teve três respostas, sendo uma já citada anteriormente e 

mais as duas seguintes: “nunca quis entrar no ifba, mas meu pai sempre quis que eu 

estudasse lá, então ele pediu que eu escolhesse um curso técnico, porem não me interessei 

em nenhum e falei pra ele escolher qualquer um, então ele escolheu química, pois caso eu 

fosse fazer um vestibular ou qualquer outra prova no futuro eu estaria mais preparado do que 

os concorrentes nessa matéria. 

Único que me identifiquei no momento 

. Para avaliação do impacto de projetos como um motivador para a 

permanência do estudante, consideramos uma escala de 1 a 5, em que 1 significa 
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nenhum impacto e 5 muito impacto. Entre os projetos e ações que podem colaborar 

com a permanência e o êxito dos estudantes existem os projetos de pesquisa (figura 

24) e de extensão (figura 25).  

O diagnóstico aponta que os projetos de pesquisa e de extensão têm um peso 

significativo na motivação para a permanência na instituição de, aproximadamente, 

metade dos respondentes se tomarmos a soma do percentual de estudante que 

avaliaram em 4 e 5 -   50% (pesquisa) e 44,9 % (extensão).  

16,3% e 8,2%, avaliam como nenhum impacto na motivação de permanência,  

respectivamente, os projetos de pesquisa e de extensão, Provavelmente estes 

projetos têm tido pouco alcance para a modalidade do médio integrado, percentual 

maior de respondentes,  se considerarmos ao ‘ nenhum impacto’ também as respostas 

cujos valores indicados se posicionam em 3 e 2 ( 33,6% projeto de pesquisa e 47,9% 

extensão), como um indicativo de baixo impacto ou a não certeza sobre o impacto na 

motivação em permanecer na instituição. Colabora com a análise apresentada sobre 

o alcance dos projetos, a seguinte fala do estudante: 

Acho que o processo de ****divulgação***dos processos de pesquisa e extensão não é 
satisfatório e que deveria ser melhor difundido(por isso na questão 28 e 30 preenchi 
insatisfatório)” (estudante, P. 42).                      

        Figura 24:  Impacto dos projetos de pesquisa na permanência 
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Figura 25:  Impacto dos projetos de extensão na permanência

 

Cabe ainda ressaltar que há uma discrepância nos percentuais aqui 

apresentados entre a avaliação da importância dos projetos como motivador da 

permanência e os percentuais dos estudantes que recebem bolsas (pesquisa e 

extensão) - 3% dos respondentes -, como será visto no item 6(I).  

Os aspectos que colaboram para a motivação do estudante com o curso, nas 

relações entre (1) o que é apreendido nos componentes curriculares com a realidade 

exigida no mundo do trabalho (figura 26), e entre (2) a oferta de emprego ou estágio 

na área de formação (figura 27) foram avaliados da seguinte forma:  

No item (1), 58,8% dos respondentes avaliaram que o apreendido contempla 

bastante e se aproxima das suas expectativas, 12,2% não se sente contemplado e 

27,6% não sabe avaliar.  

Figura 26: relação entre o que é apreendido e o mundo do trabalho 
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No item (2), 21,4% avaliam como alta e muito alta o aspecto da oferta de 

emprego ou estágio na área de formação técnica ou tecnológica, 18,4% não sabem 

avaliar e 60,2% avaliam como regular, baixa e muito baixa. E 44,9% dos estudantes 

responderam que esse aspecto tem impacto significativo (escala valor 4 e 5) na sua 

motivação em continuar no curso (figura 28).   

Figura 27: avaliação da oferta de emprego/estágio na área de formação 

 

Figura 28: impacto da oferta de estágio/emprego na motivação em permanecer 

                                  

 

A grande maioria não parece ter muita expectativa de atuação profissional 

(incluindo o estágio) na área de formação, haja vista que avaliam o aspecto da oferta 

de emprego entre regulares e muito baixas. E se tomarmos, por contraste, o impacto 

deste aspecto na motivação em concluir o curso para os que atribuíram valores 1, 2 e 

3, 55,1% avaliaram entre nenhum impacto (1) e moderado (3).  O percentual 

apresentado pode, provavelmente, ter um impacto baixo/nenhum porque: 
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● a continuidade da formação no curso independe da oferta de emprego e 

de estágio, seja por pretender concluir a formação técnica ou apenas 

obter a certificação do ensino médio; 

●  não há mais continuidade do curso, o que configuraria a evasão ou a 

iminente evasão.  

5(I) DESCOBERTA DE NOVOS INTERESSES 

[...] o IFBA como uma escola de tecnologia tem que se modernizar mais, para atrair mais o 

interesse do aluno, não basta ter bons professores tem que ter instrumentos que desperte mais 

o interesse (P42). 

Entre os estudantes que responderam ao questionário, apenas um sinalizou 

uma mudança na sua jornada de formação, ao ser aprovado na seleção da USP. 

Apesar de não concluir o curso em 2019 e constar como reprovado, a situação do 

estudante não pode ser considerada como uma falta de compromisso com o estudo 

ou fracasso escolar, pelo abandono ou interrupção prematura (antes da conclusão). 

A instituição no seu caráter formativo integral colaborou e possibilitou com o seu êxito 

e mobilidade para a continuidade do itinerário formativo, agora na graduação, mesmo 

que em outra instituição pública.   

É necessário repensar formas de reposicionar os indicadores alinhados aos 

diferentes processos de abandono e que são traduzidos homogeneamente na 

situação de evasão.  

Com relação a esta variável, chamamos a atenção para o fato de apenas 15 

estudantes (P18 variável 4I) manifestarem que a vocação ou a aptidão para o curso 

matriculado têm um alto grau de relevância como motivador para o seu ingresso. 

Também tem influência, nesta variável, as ofertas de projetos de pesquisa e extensão, 

que envolvem a participação dos estudantes, e as avaliações das motivações para a 

permanência que os projetos contribuem. Com relação as ofertas de pesquisa e 

extensão, 41,9% e 41,7%, respectivamente, consideram entre boa e ótima (escala 

valor 4 e 5), como pode ser observada nas figuras 29 e 30. 
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                                                               Figura 29: oferta de projetos de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: oferta de projetos de extensão 

 

Não sabem avaliar a oferta de projetos de pesquisa e de extensão, 

respectivamente, 19,4% e 25,5%; e, avaliam como regular e insatisfatório, 

respectivamente, 39,0% e 32,7%. São percentuais que se equiparam àqueles cujo 

impacto dos projetos oscila entre nenhum e pouco para a motivação da permanência. 

6(I) COMPATIBILIDADE ENTRE A VIDA ACADÊMICA E AS EXIGÊNCIAS DO 

MUNDO DO TRABALHO 

Eu trabalho (por necessidade) e com a grade de aulas da instituição é bem complicado conciliar as 

duas coisas. 
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Há dois desdobramentos nesta variável que precisam ser analisados: (1) o 

diagnóstico de estudantes que precisam obter renda própria fora do âmbito 

institucional (precisam trabalhar); e (2) as dificuldades do estudante em conciliar 

estudo e trabalho.  

 No desdobramento de número (1), temos que considerar; 

● Os fatores descritos pelo estudante para sua situação acadêmica apresentados 

no item 3(I) em que foi explicitado as condições financeiras e como as 

condições sócio econômicas impactam na sua dificuldade de aprendizagem; 

● A análise dos dados que envolvem as condições socioeconômicas do 

estudante, referenciado também no tempo  gasto para se deslocar da escola-

casa (P8), o meio de transporte utilizado (P9), com quem reside (10), a renda 

familiar bruta de todos que residem com o estudante (P11), se recebe ou 

recebeu auxílio da instituição e qual o impacto na sua permanência (P12 e 13); 

e se desempenha alguma atividade remunerada fora do IFBA que dificulta a 

permanência na instituição e qual a atividade (P39 e 40). 

Dos auxílios recebidos da Instituição em 2019 (figura 31) os gráficos 

apresentam que: 27,8% não recebeu auxílio, 48,9% auxílio transporte, 40,8% auxílio 

alimentação; 32,7% auxílio emergencial; e a soma das bolsas pesquisa e extensão 

foram recebidas apenas por 3% dos respondentes.  

Figura 31: estudantes que recebem ou receberam auxílio em 2019
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Observamos que os auxílios alimentação e transporte atendem a um percentual 

inferior ao percentual dos estudantes, cuja renda per capta bruta da família é igual ou 

menor a um salário mínimo (60,2 % figura 12).    

Os auxílios recebidos têm muito impacto para a permanência do estudante na 

instituição (figura 32) de acordo com 53% dos respondentes que indicaram, na escala 

apresentada, os valores 4 e 5; e nenhum impacto para 27,6%, os quais, 

provavelmente, representam também os que não recebem nenhum auxílio.  

 

Figura 32: impacto dos auxílios recebidos para a permanência 

 

Destacamos que o acesso aos programas de assistência estudantil e acesso 

às bolsas pesquisa e extensão tem relação com a variável Gestão Administrativa e 

Financeira da Unidade de Ensino (DII). No limite deste relatório não temos como 

diagnosticar com maiores fundamentos os alcances dos programas. No entanto, 

registramos as seguintes questões que podem compor o diagnóstico da CPEE.SSA 

em próximos relatórios: De que forma as políticas e as práticas administrativa e 

financeira, com seus programas, têm colaborado com a permanência e êxito? Têm 

sido suficientes? Nas palavras do estudante:  

Gostaria de falar sobre a avaliação do PAAE quanto as pessoas que são selecionadas a 
receber os auxílios. Em 2019 eu não fui deferida a nenhum auxílio e precisava muito. Só em 
2020 consegui o emergencial, sendo que em minha turma havia alunos com boas condições 
e que ganhavam todas as 3 modalidades (almoço, transporte e moradia). (P.42). 
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Quanto (2) as dificuldades do estudante em conciliar estudo e trabalho, no 

campus Salvador, a grande maioria, 81,6% dos respondentes, não desempenha 

atividade remunerada que crie dificuldades para a sua permanência na instituição 

(figura 33). Uma resposta consonante a dados do perfil apresentados por ser a 

maioria dos respondentes do integrado médio. 

Figura 33: quantitativo dos que trabalham 

 

Para 18,4% (19 estudantes) a atividade remunerada exercida dificulta a sua 

permanência na instituição (figura 34). Dentre essas atividades remuneradas, 52,6% 

relaciona-se a trabalho com vínculo empregatício, 26,3% a trabalho sem vínculo 

empregatício e 21,1% a estágio curricular. Dos 19 estudantes, 12 são da modalidade 

Médio Integrado  

Figura 34: Tipo de atividade remunerada que desempenha 
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Na pergunta 34 - Você trabalha ou estagia em alguma empresa? - 24,5% dizem 

sim e, na pergunta seguinte, 21 estudantes indicam quais as atividades 

desempenhadas e 01 “não quer falar”. 

 

35. Se a resposta da questão anterior for “SIM”, qual atividade você 
desempenha? 

 

Jovem aprendiz - RH  
Estágios (04) ministério público, nível médio em Eletrotécnica na 
COELBA e na área de engenharia de produção química 
 Menor aprendiz 
 Recepcionista  
Atendente de caixa  
Fracionamento de medicamentos  
Auxiliar Administrativo  
Hortifruti  
Eletricista 
RH  
Garçonete e caixa 
 Entregador  
Trabalho em oficina 
Edição De Imagens e Vídeos 
Telemarketing  
Babá  
Repositor de Mercado  
Motorista de aplicativo 

Se tomarmos o quantitativo de estudantes que trabalha ou estagia (24) 

comparativamente ao quantitativo que exerce atividade remunerada que afeta a 

permanência na instituição (19), este último representa 86% do primeiro. Ou seja, é 

imperativa a não condição do estudante em conciliar o trabalho e as demandas do 

estudo, o que resulta em uma alta taxa de reprovação e, muito provavelmente, na 

retenção e na evasão.  

Aqui é relevante que se construam propostas de intervenção de modo a 

possibilitar que se concilie trabalho e estudo. Observamos que, contraditoriamente, 

essa dificuldade inclui os que estão em estágio curricular. Nesse sentido, a 

intervenção pode observar os próprios princípios constituintes da proposta 

pedagógica do instituto: a compreensão do trabalho como princípio educativo; e a 
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superação das dicotomias enraizadas nos sistemas de ensino – entre teoria e prática 

e ciência e tecnologia.  

(II) DIMENSÕES INTERNAS INSTITUCIONAL DE RETENÇÃO E EVASÃO (DII) 

 Nestas dimensões, as quais ratificamos a sua inseparabilidade das dimensões 

individuais, as perguntas contemplaram os espaços de estudo, as relações com 

diferentes setores e o impacto na permanência.  

Destacamos que duas variáveis dessas dimensões não serão aqui 

apresentadas como um item separado. São elas:  

● A variável atualização, estrutura e flexibilidade curricular (aqui considerada 

como item 1-II), tem como desdobramento a compatibilidade do currículo às 

exigências atuais do mundo do trabalho e demais campos sociais. As 

perguntas que dão o diagnóstico desta variável para a evasão e retenção estão 

relacionadas àquelas (já apresentadas anteriormente) que se referem às 

questões que envolvem o trabalho, as dificuldades de conciliação, a 

autopercepção sobre os conhecimentos aprendidos e o mundo do trabalho.  

● A variável gestão administrativa e financeira da unidade de ensino (item 3) que 

tem como desdobramento o acesso aos programas, ações e projetos, o qual 

foi exposto nas perguntas que estão no item 4(I) e que se referem também a 

variável motivações com o curso e a instituição.   

2(II) INFRAESTRUTURA FÍSICA, MATERIAL, TECNOLÓGICA E DE PESSOAL 

PARA O ESTUDO 

Com relação aos espaços de estudo e aprendizagem do estudante na 

instituição (figura 35), fora da sala de aula, a biblioteca é avaliada como o local que 

agrega mais condições de estudo para 76 (setenta e seis) dos respondentes que a 

consideram como boa e ótima e 16 avaliam como regular.  

Muitos estudantes costumam também acessar as salas vazias, fora do horário 

de aula, 65 consideram ser um local de condições bom e ótima para seus estudos 

regular para 24, insatisfatória para 06 e não sabem avaliar 03 estudantes.  
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Figura 35: espaços de estudo 

A casa parece ser um espaço em que os diferentes graus de (não) satisfação 

se aproximam, sendo mais proeminentes às condições atribuídas como regular (32) e 

insatisfatória (25), seguidos de bom (24) e ótima (17). As aulas remotas se tornam 

uma realidade no contexto da pandemia e as condições estruturais do espaço da casa 

para os estudos (figura 36) viabilizado pela inclusão digital, se dá para a grande 

maioria (79%) através do uso de celular; de computador/notebook particular (23,5 %) 

e ou compartilhado com membros da família (19,4%); e não possui 

computador/notebook em casa e celular, respectivamente, 24,5% e 1%.                               

Figura 36: condições estruturais do espaço da casa para os estudos

 

64,3% têm acesso à internet por banda larga, 7, 1% não possui acesso e 24,5 

tem internet pelo plano celular. Vimos, anteriormente na figura 31, que 32.7% dos 

estudantes disseram ter recebido ou recebem auxílio emergencial.  

Figura 38: condições de infraestrutura para 
estudos 
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Sobre as condições de estudo do estudante (figura 37), três aspectos foram 

considerados: o tempo e as condições de estudo além daquele(as) da aula 

propriamente dita e a carga horária diária de aula10.  

 A carga horária de aula diária é avaliada como uma condição boa para 44 

respondentes, 30 vão situar essa condição como regular para os estudos, 14 

insatisfatória, 09 ótimas e apenas 1 não sabe avaliar. A maioria avalia a carga horária 

como uma condição de estudo entre bom e ótima (53 respondentes).  

 O tempo de estudo é regular para 44 dos respondentes, 24 avaliam o tempo 

de estudo bom, para 22 é insatisfatório e apenas 8 avaliam como ótimo. Para grande 

maioria, a condição de estudo no aspecto tempo está entre regular e insatisfatório  

Regular (40) e insatisfatório (22) são as avaliações de um quantitativo 

significativo para as condições de estudo fora da sala de aula; e para 23 e 10 

estudantes as condições são qualificadas como bom e ótima, respectivamente.  

Figura 37: avaliação sobre as condições de estudo 

 

                                   4 (II) GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

O ifba é uma instituição de muita qualidade, mas que ainda tem muito a melhorar, 

principalmente, em relação aos discentes. O ifba ainda não tem capacidade de atender a 

todos estudantes por conta da quantidade de profissionais disponíveis, o que torna difícil tanto 

para o aluno quanto para o professor, pedagogo, psicólogo e etc. (P.43) 

 
10 A carga horária diária de aula deve ser analisada também como um aspecto da variável questões 

didático pedagógicas). 
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Na variável gestão acadêmica do curso, o seu desdobramento diz respeito às 

ações de mediação no âmbito dos processos de aprendizagem ofertadas pela 

instituição; e   a   relação dos estudantes com os diferentes setores estratégicos.  

Foram consideradas as ações de monitoria e atendimento ao estudante (figura 

38), essas têm, respectivamente, impacto significativo na permanência na instituição 

de 53 e 57 respondentes, que as avaliam com os valores 4 e 5, na escala apresentada.  

Para 16 e 12 estudantes a monitoria e o ATA, respectivamente, são ações que não 

têm impacto na sua permanência; e 21 e 19 estudantes avaliam esse impacto com 

valor 3, respectivamente, para monitoria e o ATA.  

Figura 38: avaliação dos impactos de ações de permanência 

 

A relação com os membros de diferentes setores afeta a permanência do 

estudante na instituição, porque ao considerarmos as práticas humanas coletivas 

“nossas ações necessariamente dizem respeito aos outros, isto é, na prática, estamos 

sempre afetando o outro.” (PEREIRA, 2016, p.122).  

A pergunta 33 avalia o impacto dos membros de setores estratégicos para a 

permanência dos estudantes (figura 39).  Destacamos os seguintes pontos: 

● Muito impacto (5) é atribuído igualmente aos membros do setor docente ao 

profissional da limpeza (30 estudantes), seguido pelo profissional da cantina 

(26); Assistente Social (24) , Psicólogo e Segurança (23), Coordenadores de 

Curso (22),  Pedagogo e Gestores (21) e Profissional da Portaria (17) 
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●  Ao somarmos o setor docente ao profissional da limpeza, avaliados com 

valores 4 e 5 totaliza-se, respectivamente, 56 e 48 respondentes. O que 

consideramos um grande impacto desses setores na permanência. 

● O docente é avaliado com um quantitativo menor em “nenhum impacto” ( em 

que se atribui valor 1), apenas 09 estudantes. E a relação com um quantitativo 

maior de nenhum impacto é com o Profissional da Portaria (34 estudantes). 

Figura 39: impacto da permanência do estudante na relação com setores 

estratégicos 

 

 

         

5(II) QUESTÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

Nesta variável, questões relacionadas à carga horária de aulas diárias, as 

condições de estudos e as dificuldades de aprendizagem são fatores que colaboraram 

para a reprovação, evasão ou outra situação, como já expostas em itens anteriores. 

Quanto aos aspectos relacionados ao quantitativo de   componentes curriculares 
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cursados por ano ou semestre letivo (figura 40), observamos que para a grande 

maioria é um quantitativo alto - são 72,5% dos respondentes -, desses 38, 8 sabem 

administrar o quantitativo alto e 33,7 consideram acima do que consegue administrar. 

18, 4% avaliam o quantitativo como satisfatório, 7,1% ideal, mas deveria mudar  e 2% 

não sabe avaliar. 

Figura 40: quantitativo de componentes cursados 

 

   Acho que um dos principais problemas, em especial quando o jovem que é calouro e não 
tem uma base acadêmica sólida, é a questão psicológica, pois acabamos entrando numa 
situação em que nos sentimentos inferiores aos outros companheiros por não compreender 
os temas trabalhados e por isso, não acompanhar o ritmo de uma instituição. Isso acaba 
afetando à autoestima intelectual desse aluno, pois nos vemos em uma situação de alunos 
que estão “abaixo de média”, para mim foi como se eu sentisse que não merecesse estar no 
IFBA quando passei por isso, mas hoje vejo as coisas com outros olhos e sei que será 
diferente. (P 43) 

 

6(II) PROCESSO DE SELEÇÃO E POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DE VAGAS 

Antes de abrir as inscrições, deveriam mostrar a grade curricular para o candidato, ver se ele 

tem condições de seguir até o fim, porque as escolas públicas têm um ensino deficiente, a 

exceção é o IFBA, que praticamente é uma Universidade. (P 43) 

 Na última pergunta do questionário - “Tem algo que não foi contemplado nas 

questões anteriores que você gostaria de comentar aqui?” A resposta da estudante 

solicita uma ação preventiva, ao tecer comentários sobre a qualidade deficiente do 

ensino público.  Ressaltamos, no entanto, o cuidado com o discurso generalista sem 

que seja feito um diagnóstico mais apurado com relação às escolas anteriores dos 

estudantes desta pesquisa, considerando, inclusive, que listamos no diagnóstico que 

eles eram oriundos de, pelo menos, 22 escolas particulares. 
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Há pesquisas relevantes no IFBA sobre o tema que envolve a política de 

ocupação de vagas, no recorte das ações afirmativas na educação, entre elas 

citamos, mais especificamente no Campus Salvador,  a dissertação de Chaves 

(2018),  que aponta sobre a necessidade de ações que possam vir a refletir “nas 

condições simbólicas de permanência dessas/es estudantes, que em sua maioria são 

negras/os e vindas/os de escolas públicas”  (p. 25); e a tese de Silva (2016), que 

ressalta a democratização e ampliação do acesso, mas que este demanda “maior 

cuidado e atendimento” , de acordo com Silva (2016):  

[...] a combinação de expansão das escolas e da implantação de 
Políticas de Ações Afirmativas promove mudanças do ponto de vista 
do público atendido por estas instituições e passa a exigir uma 
reorganização da própria escola, a fim de garantir não apenas o 
acesso dos jovens como também a permanência dos mesmos e a 
conclusão dos cursos por estes escolhidos. (2016, p. 232). 

 

     A assistência pós ingresso para estudantes com déficit formativo em etapas 

anteriores tem sido insuficiente, sobretudo quando verificamos o grande gargalo do 

primeiro ano (para os cursos do integrado), como pode ser observado nos gráficos de 

reprovação e o número de matriculados de 2019, nas páginas seguintes. 

 O cuidado passa pelo “suporte”, acolhimento e orientação e aparece muito nas 

falas dos estudantes desta pesquisa. É preciso considerar a mudança de espaço físico 

e de ensino para os ingressantes do 1º ano e 1º semestre.  As ações que têm sido 

realizadas no CIIF, ou outras, precisam de monitoramento, para avaliar seus impactos, 

de fato.  

 A fala da estudante pauta o cerne da questão que envolve, inclusive, saúde 

mental e emocional. 

A importância do suporte e do acolhimento dos membros da instituição para com o aluno é 
algo fundamental para a permanência dos mesmos, pois muitos alunos passam por 
problemas inimagináveis e às vezes precisam lidar com todas essas questões sozinhos, e 
isso influencia também diretamente no desenvolvimento do aluno. (P 43) 

 

7(II) INCLUSÃO SOCIAL E RESPEITO À DIVERSIDADE 



 

92 

A existência e eficiência de programas de assistência, contemplando as 

múltiplas faces da diversidade (gênero, cor, classe social, PNDE) e os métodos 

empregados para combate a assédio e ao preconceito, são aspectos que não serão 

diagnosticados nos limites deste relatório. As perguntas do questionário para a 

variável 7, abordam os impactos dos relacionamentos com os colegas e a percepção 

do estudante sobre o impacto do assédio como um problema para a permanência e o 

êxito do estudante. 

Quanto ao relacionamento com os colegas a grande maioria, 79,6%, dizem não 

ter problemas (figura 41).  Na pergunta seguinte (P24), foi solicitado que o estudante 

indicasse o impacto desses problemas na sua vontade de estar presente na escola e 

ou na sala de aula (figura 42). 40 estudantes responderam, embora só 20,4% tenha 

respondido sim à questão 23.  

A maioria, 59,1% dos respondentes, indicou nenhum impacto, 8,2% veem como 

moderado e para 20,4% dos respondentes os problemas de relacionamento com os 

colegas têm um impacto significativo, atribuído entre os valores 4 e 5.   

Figura 41: Problema de relacionamento

 

                             

24. Se a resposta anterior for "Sim", indique em uma escala de 1 a 5, sendo 1 nenhum 

impacto e 5 muito impacto, qual o impacto que esses problemas têm na sua vontade 

de ir à escola e/ou à sala de aula. 

Figura 42:  impacto do relacionamento com os colegas na permanência 
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Sobre o assédio ou bullying foram feitas três perguntas, nas duas primeiras 

perguntamos se o respondente sofreu algum assédio e na seguinte se o respondente 

conhece alguém que tenha sofrido. A escolha pelo desdobramento da pergunta se 

justifica por compreendemos ser este um tema muito delicado e que muitos não 

conseguem ainda falar, mesmo com todas as ações de combate que o Campus 

Salvador vem protagonizando. 

 Nesta pesquisa, 22,4% dos respondentes já sofreu assédio ou bullying (figura 

43) e 61,2% conhece alguém que já foi vítima de assédio ou bullying (figura 44). 

Figura 43: Respondentes vítimas de assédio ou bullying 
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Figura 44: Conhecidos vítimas de assédio ou bullying no Instituto 

 

Para 34, 2% o problema do assédio ou bullying tem um alto impacto (valor 4 e 5) sobre 

a vontade do estudante em permanecer na instituição. 24,5% responderam sem 

nenhum impacto; e 27,4% consideram esse impacto moderado (figura 45). 

Figura 45: Impacto do assédio na permanência do estudante 

 

                   

(III) DIMENSÕES EXTERNAS INSTITUCIONAIS DE RETENÇÃO E EVASÃO (DEI) 

REALIDADE SÓCIO ECONÔMICA E QUESTÕES INERENTES À PROFISSÃO 

 O documento orientador (MEC-SETEC 2014) considera que as dimensões   

externas à instituição “relacionam-se às dificuldades financeiras do estudante de 

permanecer no curso e às questões inerentes à futura profissão.” (2014, p.20).  Aqui, 
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tratamos como variáveis destas dimensões a realidade socioeconômica e as questões 

inerentes à profissão. 

Na primeira variável, as perguntas que envolveram o perfil econômico e social 

dos estudantes (e que devem ser compreendidas no contexto conjuntural mais amplo) 

compõem parte do diagnóstico da condição e que para muitos dificulta a sua 

permanência e êxito na instituição. Condições determinadas pelas dificuldades 

financeiras, o meio de transporte utilizado e o tempo de deslocamento; moradia 

distante da escola e no, final do ano letivo 2019, somam-se a essas condições a 

excepcionalidade da pandemia e seus desdobramentos 

Quanto às questões inerentes à profissão, indissociável da formação mais 

ampla, temos o seguinte:  a maioria avaliou que a oferta de emprego ou estágio em 

sua área de formação é abaixo de regular; e destacamos, a deficiência dos sistemas 

de ensino anteriores ao IFBA, que aparecem no discurso de ‘falta de base’, constitui 

um fator externo à instituição e que acarreta prejuízos na formação do estudante. Os 

conhecimentos a serem construídos estão alinhados ao mundo do trabalho e 

vinculam-se à proposta pedagógica dos Institutos Federais, a qual compreende o 

trabalho como princípio educativo.  

Sobre as intervenções nas dimensões externas, o Documento Orientador 

pontua que: 

Embora alguns fatores – em especial os individuais e os externos – estejam 
ligados a circunstâncias em que a intervenção é dificultada por aspectos 
próprios, as instituições devem se comprometer a buscar medidas que 
contribuam com a solução ou mitigação dessas questões. (MEC-SETEC, 
2014, p. 20). 

 

2.3.3.1 Reflexões sobre a aprendizagem e à vida prática e o que afeta a 

permanência do estudante no Campus Salvador  

Há um componente curricular na Faculdade de Educação da UFBA que se 

denomina Dimensão Estética da Educação e o professor da UNICAMP Duarte Junior 

(1988) tem um livro de mesma denominação, qual a síntese desta dimensão na 

educação? A ideia de estética na educação, refere-se ao aprender e o conhecimento 
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produzindo sentido (aisthesis) no cotidiano de quem o constrói. Isso implica em 

processos de ensino e aprendizagem que se construam implicados com os lugares 

de experiências de seus atores, o que envolve uma ecologia de saberes (Boaventura 

Souza e Santos), a criatividade, ludicidade e diversidade, entre outros aspectos deste 

processo. 

Em uma pergunta aberta (P 41) sobre como o estudante avalia a relação entre 

o que que ele aprende no IFBA - conhecimentos dos componentes curriculares - e os 

desafios que enfrenta em sua vida pessoal, temos respostas de 86 estudantes (12 

deixam a questão sem resposta), cujos textos informam os lugares de suas 

experiências. Agregamos essas respostas por aproximações dos sentidos e 

significados explicitados, expostos a seguir por itens e quantitativos e pontuamos que 

algumas respostas foram dadas com o verbo no passado, o que indica, 

possivelmente, uma saída do estudante reprovado. 

a. Apartada da vida prática 

10 respondentes consideram os conhecimentos distantes da sua vida pessoal. 

Porém, o distanciamento é justificado, para alguns respondentes, mediante a 

especificidade do seu problema; e outros ressaltam o aspecto formativo acadêmico e 

profissional. Como podemos observar nas citações seguintes: 

Não serve de muita coisa. Porque o IFBA ensina para o meio acadêmico às vezes não 
serve para a vida diária. 

O único impacto é em conseguir me formar. Não vejo algo de compatibilidade entre 
as aulas com a minha vida real. Mas claro, não deixa de ser importante para uma vida 
futura. 

Na vida pessoal nenhuma relação, apenas no profissional. 

Não aprendo nada no IFBA que relaciona-se com minha vida pessoal 

São divergentes na maioria das vezes, porquê o que mais enfrento são problemas 
pessoais, envolvendo a minha família. 

 
b. Conhecimentos e Aprendizagens Significativos  
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15 estudantes percebem e avaliam a relevância dos conhecimentos e do que 

aprendem como significativos para aspectos da vida, para o pensamento crítico, para 

a vida em sociedade, entre outros aspectos. Vejamos o que dizem os estudantes: 

O ifba é muito importante em todos aspectos da minha vida, social, educacional, profissional, 
e até mesmo na construção do meu caráter. Diante disso, considero que o ifba tem forte 
relação em Tudo na minha vida pessoal. 

Alguns conhecimentos mais teóricos me ajudaram em alguns aspectos da vida, e as práticas 
me fizeram ter um conhecimento muito maior sobre alguns assuntos, como soldas que eu 
faço hj em dia pra ajeitar algo em casa 

[...]Todo o conteúdo passado não serve apenas para ser usado academicamente, mas 
também na compreensão de diversas situações na vida pessoal. 

O IFBA pode trazer tanto uma gratificação profissional, quanto pessoal, fazendo com que nos 
sintamos mais realizados com conquistas feita. 

Muito positiva, as matérias de humanas me levam a refletir bastante. 

Satisfeito, a forma como é aplicada utiliza o nosso cotidiano como exemplo o que faz com que 
mesmo fora da sala de aula possamos praticar. 

o ifba foi um ótimo lugar para eu adquirir experiência de vida 

Na fala dos estudantes seguintes, há uma travessia difícil na instituição e com 
desafios a si próprio e obstáculos, os quais tecem aprendizados para a vida, como é 
dito nos seus respectivos textos. 

Entrar no ifba foi como desafiar a mim mesma, lá vc tem que ter maturidade e foco, tudo o 
que aprendi lá vou levar pra vida, isso vai do relacionamento com os professores como com 
qualquer outro funcionário. Levo como um aprendizado mesmo, os momentos difíceis e tristes 
é difícil ficar levando 

A vida é feita de obstáculos, e devemos passar por isso, para alcançar os objetivos almejados. 

Toda dificuldade nos torna mais capacitados 

c. Avaliam em Valores 

17 estudantes avaliam a relação entre os conhecimentos apreendidos e suas vidas 

práticas atribuindo valores que vão de uma relação de indiferença a muito boa relação. 

E suas respostas são diretas e sem justificativas. Em um quadro teríamos a seguinte 

configuração: 
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Valor Indiferente Péssima Pouca Satisfatória Boa Muito Boa 

Respostas 02 01 03 02 03 06 

Na fala do estudante: 

Nenhuma, as disciplinas não afetam minha vida pessoal negativamente e nem positivamente, 
ou seja, é indiferente. 

A resposta seguinte não foi quantificada neste item, mas, de algum modo, 

expressa uma valoração do estudante quando compara a sua aprendizagem na 

instituição e com aquela oferecida no seu trajeto até a instituição. 

Eu aprendo..., aprendo mais fora do que dentro, aprendo mais com o dia-a-dia na ida e volta 
dentro de um transporte público do que transitando pelos corredores da escola, aprendo a 
distinguir o certo e o errado mesmo quando o errado é mais fácil, aprendo a ser Eu mesmo, 
mesmo que seja por um dia, e se me perguntarem o que eu aprendo todos os dias, eu lhe 
responderei: "Eu aprendo a ser ruim todos os dias"... 

 
d. Avaliam que não aprendem nada (03 respondentes) 

Nada poq nao sou robo na vida real igual os professores acham que somos 

Nas demais respostas temos 09 estudantes que dizem não saber responder, 

13 respostas fogem ao contexto da pergunta, 01 não entendeu a pergunta, e 05 outras 

respostas, como as que sinalizam que atendem a uma expectativa formal de 

conteúdo. Como podemos observar nos textos seguintes:   

Consegue atender a maioria das dificuldades quando entra na área da disciplina em 
específico. Um exemplo disso é quando eu tenho que fazer alguma conta ou saber de 
determinada coisa ou fato.  

Aprendi conhecimentos formais, assim como em qualquer outra escola, que podem ou não 
influenciar na vida cotidiana. Nada especial. 

 O que afeta a sua permanência no IFBA? A pergunta de número 42, aberta, 

apresenta como resposta da grande maioria (84) os mesmos fatores apontados na 

pergunta de número 02, que dizem respeito aos motivos que contribuíram para a 

situação (vide figura 20 e 21) que se encontravam na instituição (momento em que 

respondem ao questionário). São os fatores que agrupamos em 11 itens e que dizem 



 

99 

respeito ao diagnóstico da reprovação e da evasão dos estudantes do campus de 

Salvador. A exemplo da seguinte fala: 

Calendários cheios de avaliações, matérias muito acima do aceitável durante alguns anos 
letivos, falta de acompanhamento psicológico proativo, falta de ajuda socioeconômica e 
principalmente um programa de acolhimento de calouros mais eficiente, com um foco em 
evitar possíveis desistências. Pra mim esses são os maiores problemas. 

Poucas respostas dadas tecem considerações ao que de fato colabora com a 

permanência (05 respondentes), as quais citamos: 

Conseguir compreender os assuntos pra ser um grande profissional. Não ser somente mais 1 
e sim o 1 que tem muito conhecimento para por em prática. 

 
Gosto do Ifba pois me interesso por: -Ensino médio junto ao profissionalizante ( oportunidade 
de trabalho). - Engajamento em projeto de pesquisa/extensão. 
 
A qualidade comparando com outros instituições de ensino 

 
Ter uma boa formação acadêmica 

 
vontade de estudar o curso 
 

 As demais respostas encontradas são: “nada”, 05 respondentes; o “ifba”, 01; e 

03 sem resposta. 

Os ditos e não ditos nas falas dos estudantes e nos seus silêncios nos solicitam, 

com uma certa urgência, uma escuta sensível (BARBIER, 2004). Escuta em que 

mobilizamos todos os sentidos, o corpo inteiro: ver o outro a partir dos seus gestos e 

lugar de fala, os quais, para nós agora, emergem nas suas respostas. 

2.3.4 Diagnóstico Quantitativo – Cursos Integrado Médio, Subsequente e EJA – 

Reprovados e Matriculados Ano Letivo 2019 

Notamos (como pode ser acompanhado nos gráficos por cursos) que a 

reprovação no 1º ano é significativamente maior em todos os cursos quando 

comparados aos demais anos, exceto em Edificações. É alta a taxa de não êxito do 

estudante no 1º ano, seja para o recém ingresso no IFBA e para os que estão 

repetindo pela segunda vez. Essa reprovação tem uma taxa que varia entre 21% 

(menor percentual – curso de Edificações) a 47,1% (maior percentual – curso de 

mecânica). Observamos também que a maioria dos cursos, que começam com 03 

turmas, tem um quantitativo de alunos matriculados no 4º ano, correspondente a 01 
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turma. E no caso de Geologia, o número de matriculados do 1º ano (40 alunos) para 

o do 4º ano (14) representa um decréscimo de 65%. 

Cabe um estudo mais localizado nos 1ºs anos dos cursos, com ações 

intervencionistas e monitoramento sistemáticos dessas ações, bem como o 

acompanhamento dos estudantes “bicalouros”. Um aspecto precisa ser aqui 

considerado: há um filtro do primeiro ano que exclui e, ao mesmo tempo, garante aos 

que são aprovados, um percurso com êxito nos anos seguintes.  

I. CPEE.SSA 2021 - FONTES:  

Número de estudantes reprovados (ou retidos) por conceito e frequência - Ata do 

Conselho Final (realizado nos meses de junho, julho e setembro de 2021). 

Número de estudantes matriculados no ano letivo de 2019 - Dados fornecidos pelas 

Coordenações de Curso, SICAD e SUAP 

 

QUANTITATIVO POR CURSOS 
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TÉCNICO INTEGRADO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

Observamos que, no curso de automação, o primeiro ano é onde acontece o maior 

percentual de reprovação, 35%. Dos 120 matriculados 42 foram reprovados, o que 

equivale a uma turma. O 3º ano mostra um diagnóstico de êxito – todos os estudantes 

foram aprovados. E o 2º e 4º anos possuem taxas baixas.  

 

Figura 46: gráficos do quantitativos de reprovados e matriculados por série em 2019 em 

Automação Industrial 
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CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM EDIFICAÇÕES 

No curso de Edificações o maior percentual de reprovação se encontra no 2 º ano, 

seguido do 1º ano, com taxas elevadas; e, no 4º ano esse percentual é zerado, o 

que significa um processo de êxito nessa fase. Chama a atenção também a redução 

de quase 48% no quantitativo de estudantes do 1º para o 3º ano, em se 

considerando um valor fixo de referência.   

Figura 47: gráficos do quantitativos de reprovados e matriculados por série em 2019 em 

Edificações 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

119 76 57 88

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano

Edificações

Matriculados por série 2019



 

103 

CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM ELETRÔNICA  

No curso de Eletrônica observamos que a reprovação no 2º ano apresenta um 
percentual alto, embora seja inferior ao 1º ano 

 

 

Figura 48 gráficos do quantitativos de reprovados e matriculados por série em 2019 em 

Eletrônica 
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CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE ELETROTÉCNICA 

O curso de Eletrotécnica tem um pico alto de reprovação no primeiro ano e mantém 

nos três anos seguintes taxas com quedas gradativas do 2º para o 3º e do 3º para o 

4º.  

Figura 49: gráficos do quantitativos de reprovados e matriculados por série em 2019 em  
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CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE GEOLOGIA 

Percentual alto de retenção no 1º ano, mantendo, praticamente, a mesma taxa de 

retenção nos 2º e 3º anos. No 4º ano vislumbramos um êxito pontual, com a aprovação 

dos 14 estudantes matriculados.                                     

Figura 50: gráficos do quantitativos de reprovados e matriculados por série em 2019 em 

Geologia 
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CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE QUÍMICA 

Um alto percentual de reprovação nos 1º e 2º anos, e comparativamente a taxa de 

matrícula entre o 1º ano e o último ano, representa uma diminuição de quase 60%. 

 

Figura 51: gráficos do quantitativos de reprovados e matriculados por série em 2019 em 

Química
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CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE MECÂNICA 

Percentual alto de reprovação no 1º ano e com bons resultados de êxito nos 3º e 4º 

anos. Comparativamente, ocorreu uma queda de, aproximadamente 63% na matrícula 

do 1º e do 4º ano. 

Figura 52: gráficos do quantitativos de reprovados e matriculados por série em 2019 em 

Mecânica 
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CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE REFRIGERAÇÃO 

Alta reprovação no 1º e 4º anos, um dado que difere de todos os demais cursos com 

relação ao 4º ano. O número de matriculados no 4º ano 67,5% menor do que o 

matriculado no 1º ano.  

Figura 53: gráficos do quantitativos de reprovados e matriculados por série em 2019 em 

Refrigeração 
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CURSOS TÉCNICO SUBSEQUENTE E EJA 

Dos 144 estudantes reprovados nos cursos Subsequente semestre letivo 2019.2 e 

EJA ano letivo 2019, 89 estudantes foram reprovados por frequência, 45 por conceito, 

10 não entregaram TCC e 01 (um) consta nas Atas do Conselho Final como evasão. 

Tabela 2: Fonte: SEI Atas dos Conselhos Finais (2020) e SUAP (2021) 

ALUNOS CURSOS SUBSEQUENTES – EJA - IFBA CAMPUS SALVADOR               
Semestre 2019.2 e Ano Letivo 2019 

CURSO Matriculados Reprovados Porcentagem de 
Reprovação 

AUTOMAÇÃO 91 21 23% 

ELETRÔNICA 60 25 41,6% 

ELETROTÉCNICA 99 33 33,3% 

HOSPEDAGEM 70 22 31,4% 

MECÂNICA 86 14 16,3% 

TOTAL SUBSEQ. 406 115 28,3 

SANEAMENTO (EJA) 99 32 29,3% 

TOTAL SEMESTRE 505 144 28,5% 
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     2.4 ANO LETIVO 2018 E 2019 – ANÁLISE DA FALA DOS SERVIDORES 
 
Com o intuito de ampliar e aprofundar sobre os motivos da evasão e retenção, 

buscamos também escutar os servidores do Campus Salvador, durante a Roda de 

Conversa realizada no Encontro Acadêmico em outubro de 2020, de forma remota. 

Solicitamos aos presentes que respondessem a um questionário, que continha 02 

perguntas abertas e similares, apenas com temporalidade distinta. Tal opção 

metodológica se alinhava ao trabalho da Comissão por GTs. (vide Relatório Parcial 

01). Em uma questão trazíamos o marco temporal 2018 e 2019 e na outra, para o 

trabalho de avaliação histórica, consideramos a questão com o recorte temporal 

anterior a 2018. As perguntas foram escritas da seguinte maneira: 

P 01. Na sua percepção, como docente ou técnico/técnica, qual o motivo da 

evasão e repetência11, no IFBA, Campus Salvador, considerando os anos letivos 

2018 e 2019?  

P 02. Nos anos anteriores a 2018 você considera que outros fatores 

contribuíram para evasão e repetência no campus? 

A escolha de uma questão direta foi entender mais rapidamente o processo de 

abandono dos estudantes do IFBA campus Salvador nos períodos citados sob o olhar 

dos sujeitos que estão diretamente ligados a eles: os professores e técnicos 

administrativos. A enquete objetiva entender o fracasso escolar na instituição e, neste 

sentido, corroboram com nossa proposta, a pesquisa de Almeida (2019) que defende 

que,  

A busca de explicações para os êxitos ou fracassos no desempenho escolar 

está particularmente presente na escola, dada a frequência das avaliações e 

das oportunidades de confronto dos alunos com os objetivos curriculares 

traçados ou com os desempenhos dos seus pares. Defende-se que as 

atribuições causais do sucesso e fracasso são da maior importância para a 

compreensão do próprio êxito ou fracasso dos alunos. (ALMEIDA, 2019, 

p.39). 

 

  Em linhas gerais podemos alinhar as respostas dos 58 servidores, em relação 

a causa da evasão e da retenção (P.01), a partir das três dimensões da matriz de 

análise (Individuais - DI -, Internas - DII - e Externa à Instituição - DEI) nos seguintes 

diagnósticos: (1) problemas socioeconômicos, (2) dificuldades na aprendizagem, (3) 

 

11 Errata: O termo Repetência foi equivocado no questionário. Leia-se : Retenção. 
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Gestão pedagógica e metodológica, (4) Questões familiares e psicológicas , (5) 

afinidade com o curso, (6) infraestrutura , (7) currículo,  (8) calendário acadêmico e (9) 

outros. 

Tabela 3: Dimensões de evasão e retenção, diagnóstico e quantitativo respondentes 

    
  

DIMENSÕES   DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO 

DI e DEI   Questões socioeconômicas 23 

DI e DII   Dificuldades de e na aprendizagem 18 

DII 
  

Problemas na Gestão pedagógica e 
metodológica 14 

DI DII 
  

Problemas familiares, emocionais e 
psicológicos 08 

DI   Afinidade com o curso 07 

DII   Problemas de Infraestrutura 04 

DII   Currículo inadequado 03 

DII   Calendário Acadêmico 03 

DI, DII   Outros 07 

  

Mais de um fator aparece nas respostas dos servidores para identificar as 

razões do abandono da instituição ou do não êxito do estudante. O que confirma a 
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natureza multiforme e a complexidade do fenômeno da evasão. Também, observamos 

que, em linhas gerais, um percentual maior de respostas atribui o fracasso dos 

estudantes às dimensões individuais (DI) e internas à instituição (DII). 

Aqui, cabe ressaltar mais uma vez que as três dimensões não podem ser 

compreendidas isoladamente, mas interligadas ao problema da evasão e da retenção. 

Porque a questão que se coloca é de que forma a instituição intervém para atenuar 

ou superar, por exemplo, os problemas com deficiências de aprendizagens anteriores 

(DI), haja vista que, é fato concreto, que o estudante está na instituição por um 

processo de seleção. 

Um respondente, tece considerações a partir de sua realidade específica de 

docência na EJA; outro observa ser distinto os motivos entre o integrado e superior, e 

especifica seu conhecimento com a realidade deste último – “No 3º grau o principal 

motivo tem sido de ordem social. Muitas vezes ligado a falta de recursos para ir à 

escola ou ter que escolher entre o emprego ou escola.” Um terceiro respondente 

concorda que os motivos da evasão são distintos, mas faz referência a todas as 

modalidades de cursos do campus Salvador, e ratifica os numerosos aspectos que 

envolve o processo da evasão e da retenção, considerando que:   

[...] De forma ampla: existe o descompasso entre calendário civil e calendários acadêmicos; 

existe a crença de alguns alunos de que os cursos muitas vezes são mais difíceis do que eles 

podem enfrentar; há também aspectos como identificação com o curso, "realidade financeira 

vs tempo de estudo", tem a cobrança social por resultados acadêmicos rápidos (terminar o 

ensino médio rápido, terminar a graduação rápido para que haja o tão esperado retorno 

financeiro). Pesam em alguns casos também o assédio. 

 

 Em uma análise mais detalhada, neste estudo, 25% dos respondentes afirma 

que o principal motivo da evasão está relacionado ao fator socioeconômico. Assim, as 

dificuldades financeiras e a necessidade de trabalhar levam muitos jovens e adultos 

(considerando as diferentes modalidades dos cursos) a abandonarem a instituição, 

porque precisam entrar no mundo do trabalho, seja para seu próprio sustento ou para 

dar apoio financeiro a família. O abandono se dá, por vezes, pela impossibilidade de 

conciliar trabalho e as demandas da instituição. 

A falta de estrutura econômica e social familiar impacta ainda na performance 

acadêmica do estudante, bem como na sua formação acadêmica anterior ao Campus 

Salvador. Essas condições também não podem ser compreendidas desvinculadas do 
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contexto mais amplo da sociedade brasileira, e, portanto, nas dimensões externas à 

instituição, como observam os respondentes: 

Situação do País....muita corrupção...causando instabilidade em geral.... desemprego, 

afetando a família...desequilíbrio emocional. 

 

 O contexto econômico nacional é o que mais intensifica essas ocorrências de evasão e 
repetência em distintos graus. 
 
[...] É preciso um olhar mais sensível ao perfil do aluno, às suas condições de sobrevivência 
e suas condições de estudo e aprendizagem. Entre outros aspectos de âmbito da efetivação 
das políticas públicas. 
 

Pesquisas sobre evasão também confirmam que os índices de abandono da 

instituição aumentam nos estudantes que têm situação econômica mais vulnerável e 

acentua-se quando são consideradas as questões étnicas e raciais. Em uma pesquisa 

em Salvador, Carvalho e Arantes afirmam que, 

No que tange à educação, por exemplo, problemas como os baixos 
níveis de escolaridade da população, a precária qualidade do ensino 
e as taxas de atraso e evasão escolar representam marcas básicas da 
cidade, mas se diferenciam conforme o padrão de ocupação do 
espaço urbano, sendo particularmente desfavoráveis nos bairros 
populares do Centro, do Miolo e do Subúrbio, assim como nos poucos 
e pequenos enclaves de baixa renda que conseguiram se consolidar 
e persistem na Orla Atlântica. (CARVALHO E ARANTES, 2021, p.15). 

  

A relação com as questões sociais, emocionais e psicológicas foi bastante 

enfatizada pelos servidores. Apesar da política de apoio ao estudante assegurada 

pela resolução nº 25, de 23 de maio de 2016 que indica as Normas e as Diretrizes da 

Política de Assistência Estudantil do IFBA, as quais decorrem do Programa Nacional 

de Assistência Estudantil (PNAES) aprovado pelo decreto nº 7.234 de 07 de julho de 

2010, ainda é preciso um olhar mais assertivo a garantia de permanência deste 

estudante na instituição.   

Segundo Maisa Brandão de Souza, 

O PNAES tem por objetivos democratizar as condições de 
permanência dos jovens na educação superior pública federal, 
minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior, reduzir as taxas de 
retenção e evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela 
educação. (SOUZA, 2021, p.8) 

  

Os problemas advindos da dinâmica familiar, e que inclui diferentes aspectos 

estruturantes, fragiliza o apoio da instituição família ao estudante, o que ocasiona 
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também a falta de motivação para o estudo e a baixa autoestima. Como fala um 

servidor 

São muitas questões, além de uma base deficitária, o que certamente prejudica muito a 
permanência do estudante no IFBA, mas sem dúvida outras questões relacionadas às 
dinâmicas familiares colaboram muito para que isso aconteça. Como exemplo temos a 
separação dos pais ou desemprego, luto familiar, bullying, racismo, ansiedade, depressão, 
autolesão e ideação suicida. Tudo isso pode levar ao estudante evadir. 

  

Outra grande percepção dos respondentes foi em relação as variáveis 

qualidade da formação anterior ao IFBA, adaptação à vida acadêmica na instituição e 

as questões didático pedagógicas (DI e DII). Nestas variáveis citamos como 

diagnósticos apontados: dificuldades de aprendizagem e a gestão pedagógica e 

metodológica. Desdobrando a dificuldade de aprendizagem, predomina a falta de 

base do estudante, do que alguns denominam como conhecimentos básicos e 

conhecimentos básicos de matemática e leitura e interpretação de texto. No entanto, 

quando o respondente escreve “dificuldade de aprendizagem”, pode ser ela também 

provocada ou acentuada por concepções pedagógicas presentes na cultura da 

instituição. Para um respondente: 

Falta de base que torna difícil a absorção dos assuntos, consequentemente causa frustação 

  

Na fala do respondente, o estudante precisa de base para absorver assuntos, 

enquanto Pedro Demo (2014) propõe que o processo de educação tenha relação com 

reconstrução do conhecimento – a sala de aula, aliando ao processo de ensino a 

prática do cerne da pesquisa. E, ampliando a ideia deste autor, temos o que está posto 

no pensamento freirianos, no que tange a relação dialética entre o ensinar e aprender 

– todos aprendem e todos ensinam. Por outro lado, ressaltamos que a não efetivação 

de aprendizagens necessárias ao itinerário formativo do estudante pode, sim, frustrar. 

Outro respondente propõe mudanças nas abordagens metodológicas e aponta 

também um problema de limitação na infraestrutura e necessidade de modernização: 

É preciso construir uma abordagem prática do ensino do IFBA que torne as práticas pedagógicas em 

linha com a missão institucional e o que prevê a política dos institutos federais. Além disso, no Campus 

de Salvador há uma clara limitação de infraestrutura física e tecnológica, dificultando a permanência 

dos discentes nos espaços da unidade. Ademais, é preciso uma modernização tecnológica, física e 

das práticas de ensino, ampliando as metodologias ativas. 
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 Retomando ao aspecto da “ falta de base do estudante”, é interessante 

observar que ela acarreta a reprovação ou até o jubilamento do estudante, e só 

encontramos nas respostas uma alusão direta à reprovação como um motivo do 

abandono. No entanto, quando observamos as justificativas dos servidores de que “a 

falta de base” leva o discente a se perceber inapto a frequentar ou ter êxito na 

instituição e assim a abandona. O que seria um indicativo da reprovação seja por 

conceito ou frequência. Seguem algumas falas: 

 

Há muitos anos a falta de base se manifesta entre os alunos, somos um dos estados com 
índice mais baixo no IDEB, as políticas públicas não priorizam a educação, as dificuldades 
com os problemas mais básicos se aprofundam cada vez mais. Os problemas familiares vêm 
se tornando cada vez mais presente, assim como as dificuldades financeiras 
  

E ainda, 

os alunos chegam sem base e se deparam com uma gama de disciplinas e trabalhos...não 
conseguem acompanhar 
 

 A gestão pedagógica e metodológica é desdobrada nos seguintes fatores: as 

práticas pedagógicas, as quais carecem de um “olhar cuidadoso no processo ensino 

aprendizagem” diante das dificuldades que os estudantes apresentam; os 

instrumentos avaliativos, considerados inadequados seja na qualidade, na quantidade 

e no nível de cobrança - avaliações densas e enfadonhas que não permitem uma 

comunicação formativa entre o ensinado e o apreendido. As atividades também são 

criticadas pelo seu quantitativo; e o próprio processo pedagógico é considerado com 

um alto nível de cobrança, construções pedagógicas desconstrutivas, dispositivos 

didáticos inadequados e ausência de diálogo. 

Como podemos observar nos enunciados dos respondentes: 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem são desastrosos, pois não são 

construídos em conjunto com o estudante”. 

  
Acredito em dois fatores: a falta de preparo do aluno oriundo de outras escolas públicas e 
segundo, dos cursos que são muito complexos e de carga horária muito alta que exigem muito 
tempo para assimilar o conhecimento. 
Um olhar pouco cuidadoso sobre as dificuldades dos estudantes, durante o processo de 
ensino-aprendizagem. 
 

Os fatores apontados na variável questões didático pedagógicas precisam ser 

vistas na relação com a variável atualização, estrutura e flexibilidade curricular, cujo 
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desdobramento é a compatibilidade do currículo com as exigências atuais do mundo 

do trabalho e demais campos sociais. E sendo o currículo um “[...] território de 

interesses [...]” (MACEDO, 2011, p.56) e a formação “já pretensamente prescrita” 

(idem),  há aí estabelecida uma certa calcificação que inviabiliza a necessária 

flexibilização capaz de atenuar , de forma ágil, os possíveis diagnósticos da evasão 

apontados pelos servidores: a quantidade de componentes curriculares, a 

complexidade dos cursos e carga horária alta ou ainda a “Falta de modernização e 

adaptação da escola as novas demandas da sociedade.” e de adaptação do currículo 

ao perfil socioeconômico e cultural do estudante. 

E no âmbito mais sensível que compõe também o que aqui compreendemos 

por currículo, citamos a fala do respondente que situa a falta de acolhimento da 

instituição, compreendida pelos diversos setores: “Professores, Técnicos, 

terceirizados e colegas.” (respondente, Questionário CPEE.SSA, 2020).  Esta é uma 

fala que tem ressonância no discurso dos estudantes quando apontam a falta de 

afetividade e ou empatia da instituição e como isso afeta na sua motivação para o 

estudo. Marcos Vilela (2016) relaciona o envolvimento do outro no nosso processo de 

ativação (do nosso fazer), dito assim: “Considerando que as práticas humanas são 

coletivas, nossas ações necessariamente dizem respeito aos outros, isto é, na prática, 

estamos sempre afetando o outro.” (p. 122). 

    Em relação às dimensões II havíamos dividido as respostas em relação a 

infraestrutura, calendário e outros que relacionam as variáveis ligadas à instituição. 

Algumas das respostas apresentadas pelos servidores dizem respeito à infraestrutura 

do campus. Nessa, o respondente considera a necessidade de modernização 

tecnológica e Infraestrutura das salas, como motivadora do estudante para a 

permanência no campus, e relaciona também os aspectos material e pessoal. 

Vejamos algumas respostas: 

Além disso, no Campus de Salvador há uma clara limitação de infraestrutura física e tecnológica, 

dificultando a permanência dos discentes nos espaços da unidade. Ademais, é preciso uma 

modernização tecnológica, física e das práticas de ensino, ampliando as metodologias ativas. 

 Pouco suporte da instituição para lidar com a diversidade do perfil do estudante 

  A questão do Calendário acadêmico é outro provável diagnóstico que aparece nas 

respostas. Na fala do servidor: 
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O aluno não inicia o curso após aprovação no concurso, por culpa do nosso calendário acadêmico. Ao 

se matricular, já tem um atraso de no mínimo de seis meses e depois no PPC passado teria mais quatro 

anos para cursar 

         O respondente traz uma questão importante, e já tratada neste relatório, e que 

queremos considerar dois aspectos dessa fala, exemplificada com o estudante do 

técnico integrado: 

● O estudante que abandona sem concluir o curso (e busca outra instituição ou 

não) por já se perceber reprovado, sobretudo, pelo segundo ano consecutivo, 

na 3ª unidade que terminava, em média, no mês de fevereiro do ano seguinte 

(entre 2014 e 2019 vivemos essa realidade). 

● O estudante que já cumpriu a carga horária que garante a formação do ensino 

médio e sai da instituição para seguir seu itinerário formativo seguinte – curso 

superior. 

 Encontramos respostas que atribuem a evasão às construções do imaginário na 

ideia de uma instituição difícil de acessar e cursar: “[...] crença de alguns alunos de 

que os cursos muitas vezes são mais difíceis do que eles podem enfrentar”. 

 Um dos respondentes aponta uma possibilidade de intervenção na perspectiva 

do êxito e da permanência no estudante no campus Salvador, é necessário nos 

impregnarmos e realizar, de fato, o que consta nos documentos sobre a missão dos 

Institutos Federais, para ele: 

É preciso construir uma abordagem prática do ensino do IFBA que torne as práticas 

pedagógicas em linha com a missão institucional e o que prevê a política dos institutos 

federais. 

         Quanto à segunda questão - Nos anos anteriores a 2018, você considera que 

outros fatores contribuíram para evasão e repetência no campus? – para a grande 

maioria dos servidores (43 dos 53 respondentes) os motivos se mantêm os mesmos 

indicados na pergunta 01. 

Observamos ainda, que 03 respondentes dizem que existem outros fatores, 

mas não informam; 03 não estavam na instituição antes de 2018; 01 interroga “como 

saber”; e outros três trazem as seguintes respostas: 

Em realidade, os problemas foram se agravando com o tempo. Isso pode ser percebido, 

inclusive, com a queda progressiva que o nosso Estado vem assumindo no ranking do IDEB. 

Precisamos de políticas públicas voltadas prioritariamente para a educação, saneamento, 

saúde e segurança. O maior desafio da educação moderna é em meio a tantos problemas 

sociais torná-la atrativa a todos. 
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Acredito que a greve de 2014 e muitas outras greves, que são importantes instrumentos de 

pressão trabalhista, afetaram a visão da sociedade para com o instituto. As greves são 

consideradas como evento anuais (e não são!), atrasaram o calendário e deixaram pais e 

estudantes frustrados pela duração. 

 Acredito que antes de 2018 os fatores relacionados a vulnerabilidade social predominavam. 

 

Diante desta exposição dos prováveis diagnósticos do ponto de vista servidor 

do Campus Salvador, podemos inferir que o olhar sobre a evasão urge e deve se fazer 

presente sempre, pois ações voltadas à permanência e êxito dos estudantes devem 

ser desenvolvidas, monitoradas e acompanhadas ao longo da permanência do 

estudante na instituição. 

 
 

2.5 INDICADORES DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESTUDANTIL – ESTUDO DE 

CASO NA GRADUAÇÃO 

 

Nesta subseção, apresentamos os indicadores de permanência e êxito 

estudantil e seu cálculo no sistema de registro acadêmico do IFBA e sua 

exemplificação em um estudo de caso no Curso de Licenciatura em Física 

O Grupo de Trabalho Quantitativo da CPEE dedicou-se a conhecer como são 

definidos os indicadores de permanência e êxito estudantil requeridos pelo MEC e os 

que são disponibilizados pelo sistema de registro acadêmico usado pelo IFBA, o 

SUAP. O texto abaixo sintetiza esse trabalho, cuja importância é dar significado 

concreto aos indicadores que o MEC requer que calculemos; e aos indicadores 

apresentados pelo SUAP, tanto para a compreensão do que de fato eles revelam 

como para verificação da consistência interna da estatística apresentada. 

O SUAP disponibiliza nove indicadores que são acessados através do caminho 

SUAP>ENSINO > Estatísticas > Indicadores do Ensino, relativos a qualquer curso e 

campus e aos períodos desejados. O próprio sistema disponibiliza uma descrição do 

indicador e de como ele é calculado. A apresentação que segue é baseada na 

descrição fornecida pelo sistema e nas conversas do GT com o representante da 

DGTI. Como veremos, há diferenças entre a descrição de como o indicador deveria 

ser calculado e como realmente é. 
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2,5.1. Os indicadores de permanência e êxito do MEC 

O parágrafo 19 da Nota Informativa 138/2015 DPE/DTR/SETEC/MEC, que 

orienta a formação e o trabalho de comissões institucionais para elaboração de Planos 

Estratégicos Institucionais Para a Permanência e o Êxito dos Estudantes, estabelece 

que os indicadores para o diagnóstico qualitativo deverão ser calculados de acordo 

com seu Anexo 2, onde de fato se define o significado dos indicadores.  

Os três indicadores – evasão, retenção e conclusão - devem ser calculados a 

cada período acadêmico de cada curso da Instituição; e a análise da evolução 

temporal desses indicadores para cada curso deverá proporcionar conhecimento 

sobre a dinâmica de cada curso e, espera-se, capacidade de intervir favoravelmente 

nesses processos. 

Os três indicadores do MEC consideram o que acontece em cada período letivo 

com o status da matrícula dos alunos que estiveram matriculados no período. Em 

todos os casos, as proporções são calculadas sobre o total de matrículas atendidas 

no período, ou matrículas ativas. No Anexo 2 da Nota do MEC, o total de matrículas 

atendidas é definido como segue. 

 

MATRÍCULAS ATENDIDAS (Fonte: SISTEC) 

Definição: número de estudantes com matrícula ativa em um dado período. 

Registros Considerados: Todas as matrículas que estiveram Em Curso por pelo 

menos um dia no período analisado. 

Segundo o Anexo 2, os indicadores são dados como segue. 

1. Taxa De Conclusão 

Este indicador mede o percentual de conclusão em relação ao total de matrículas 

atendidas no período. 

100
CONCLUINTES

TC
MATRÍCULAS ATENDIDAS

= 

 

CONCLUINTES (Fonte: SISTEC) 

Definição: número de estudantes que concluíram o curso no período de análise. 

Registros Considerados: Todas matrículas que tiveram alteração de status para 

concluído no período da análise. 
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2.Taxa de Retenção 

Este indicador mede o percentual de alunos que permaneceram com matrícula ativa 

não concluindo seus cursos no período previsto. 

100
RETIDOS

TR
MATRÍCULAS ATENDIDAS

= 

 

RETIDOS (Fonte: SISTEC) 

Definição: número de estudantes com matrícula ativa, mas que não concluíram o 

curso no prazo previsto. 

Registros Considerados: Todas as matrículas que permaneceram Em Curso após 

a Previsão de Fim do Ciclo de Matrícula. 

3.Taxa de Evasão. 

Este indicador mede o percentual de alunos que saíram da instituição sem obter 

diploma em relação ao total de matrículas atendidas no período. 

100
FINALIZADOS SEM ÊXITO

TE
MATRÍCULAS ATENDIDAS

= 

 

FINALIZADOS SEM ÊXITO 

Definição: número de estudantes que tiveram sua matrícula finalizada na instituição 

sem a conclusão do curso. 

Registros Considerados: Todas matrículas que tiveram alteração de status para 

Evadido, Desligado ou Transferido Externo no período da análise. 

2.5.2. Os indicadores de permanência e êxito do SUAP 

O SUAP calcula essas taxas e mais outros indicadores relacionados a 

permanência, êxito e evasão estudantil, cujas definições apresentaremos e 

comentaremos. Os três primeiros indicadores são os definidos pela Nota Informativa 
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138/2015 MEC, apesar de apresentados em ordem diferente. Entretanto, conforme foi 

constatado na análise dos registros do curso de Licenciatura em Física, o cálculo do 

indicador de alunos retidos não está de acordo com essa Nota. Há algumas 

inconsistências também, como veremos, no que diz respeito a outros indicadores não 

previstos na nota do MEC. 

Deve-se notar que o cálculo desses indicadores, que se aplicam aos ensinos 

médio integrado, subsequente e ensino superior, refere-se a situações de matrícula 

que às vezes não estão presentes em nossas normas acadêmicas, visto que o sistema 

foi originalmente desenvolvido para o IFRN e ainda não foi totalmente adaptado para 

nossa realidade institucional. 

Os indicadores calculados pelo SUAP, de acordo com sua própria definição, são 

os que seguem. 

1. Taxa de retenção 

O cálculo do indicador é 

100
RETIDOS

TRt
MATRÍCULAS ATENDIDAS

= 

 

Esse indicador dá a proporção de alunos que estavam matriculados no período em 

análise e já haviam ultrapassado a duração prevista do curso, em relação ao total de 

matriculados no período. 

MATRÍCULAS ATENDIDAS = Todos os alunos que estavam matriculados no período, 

não fazendo distinção por Situação/Matrícula/_Período. Atende a norma do MEC no 

sentido que considera todos os alunos que se matriculam no início do período 

independentemente do status após a conclusão do mesmo. A quantidade de 

matrículas atendidas é usada nos seis primeiros indicadores do SUAP, todos 

calculados como frações com esse mesmo denominador. 

RETIDOS = Alunos cujo período de conclusão previsto é anterior ao período de 

análise. Os alunos dos cursos semestrais só se tornam retidos quando continuam 

matriculados após o período de conclusão do curso, não antes. Quanto aos alunos 

dos cursos anuais, para os quais existe o conceito de reprovação, não fica claro se o 
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aluno se torna retido quando é reprovado ou se, como nos cursos semestrais, só 

quando sua permanência ultrapassa a duração do curso.  

Esse indicador e a definição das grandezas medidas são idênticos aos do indicador 2 

do Anexo 2, mas o cálculo do mesmo no SUAP inclui em RETIDOS alunos que 

também são EVADIDOS. Isso foi constatado no levantamento feito nos registros do 

curso de Licenciatura em Física, conforme apresentado adiante. 

2. Taxa de conclusão 

O cálculo do indicador é  

100
CONCLUÍDOS

TC
MATRÍCULAS ATENDIDAS

= 

 

Esse indicador dá a proporção de alunos concluintes em relação ao total de matrículas 

atendidas  

MATRÍCULAS ATENDIDAS é o mesmo número calculado no indicador anterior e 

CONCLUÍDOS é o número de alunos que concluíram no período de análise.  

Esse indicador e a definição das grandezas medidas são idênticos aos do indicador 1 

do Anexo 2. 

3. Taxa de Evasão 

O cálculo do indicador é 

100
MATRÍCULAS FINALIZADAS EVADIDAS

TE
MATRÍCULAS ATENDIDAS

= 

 

Esse indicador dá a proporção de alunos se desligaram do curso sem êxito em relação 

ao total de matrículas atendidas. 

MATRÍCULAS FINALIZADAS EVADIDAS engloba todos os alunos que deixaram o 

instituto no período sem concluir o curso, e são aqueles cujo status da variável 
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Situação_Matrícula_Período assume os valores considerados como matrículas 

finalizadas evadidas. 

Esse indicador e a definição das grandezas medidas são os mesmos que os 

indicador 3 do Anexo 2. Entretanto, ao se referir às situações de matrículas evadidas 

definidas no SUAP, que são diferentes das citadas na Nota do MEC, abrange um 

número maior de situações nas quais a matrícula é considerada evadida, mesmo 

porque entende-se que a lista do MEC não é exaustiva nem minuciosa, mas apenas 

apresenta as situações típicas de matrícula que caracterizam a finalização sem êxito. 

Nesse aspecto, podemos chamar a atenção às especificidades de nossos 

cursos e da nossa instituição e suas normas acadêmicas, que não são exatamente 

contempladas no rol de situações de matrícula consideradas no SUAP. Tanto na lista 

de status de matrícula finalizadas sem êxito tanto de matrículas em curso, as 

definições não foram estabelecidas de acordo com as normas acadêmicas e muitas 

nem se aplicam à nossa realidade institucional.  

Parece ser necessário um trabalho mais abrangente de ajuste do sistema à 

normas acadêmicas de nosso Instituto, que envolveria não apenas o estabelecimento 

das situações de acordo com as nossas normas, mas também a uniformização de 

procedimentos para a atribuição de certos status que devem ser feitos manualmente, 

envolvendo a DGTI, as GRA’s de todo Instituto ou suas representações, diretorias de 

ensino, coordenadores de cursos e a PROEN. 

Os próximos indicadores não são previstos na Nota do MEC, mas são de 

grande importância na análise quantitativa dos processos de permanência, êxito e 

evasão. Enquanto os três primeiros aplicam-se igualmente a todos os cursos do nosso 

Instituto, os indicadores seguintes distinguem os cursos do Ensino Médio e do Ensino 

Superior. 

4. Taxa de Reprovações 

O cálculo do indicador é 

100
REPROVADOS

TRp
MATRÍCULAS ATENDIDAS

= 
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REPROVADOS = Todas matrículas que tiveram alteração de status para Reprovado 

/ Reprovado por falta no período da análise. 

Esse indicador só é aplicado aos cursos anuais, nos quais há reprovação. 

5. Taxa de matrícula ativa regular 

O cálculo do indicador é 

100
MATRÍCULAS CONTINUADAS REGULARES

TMCRg
MATRÍCULAS ATENDIDAS

= 

 

MATRÍCULAS CONTINUADAS REGULARES = Todas matrículas com situação Em 

Curso e Sem Retenção. As matrículas em curso são todas situações não finalizadas 

no período e Sem Retenção significa que o aluno nunca foi reprovado até o período 

em análise. 

6.  Taxa de matrícula ativa retida 

O cálculo do indicador é  

100
MATRÍCULAS CONTINUADAS RETIDAS

TMCRg
MATRÍCULAS ATENDIDAS

= 

 

MATRÍCULAS CONTINUADAS RETIDAS = Todas as matrículas com situação Em 

Curso e Com Retenção no período da análise. 

Das definições dos indicadores do SUAP podemos verificar que eles abrangem todas 

as matrículas atendidas no período da seguinte forma. 

A soma dos indicadores 2, 3, 5 e 6 dá 100%, já que eles abrangem a totalidade das 

matrículas atendidas. Os alunos que se matriculam em um período ao final do mesmo 

estarão em uma das seguintes situações: 2) finalizou o curso com êxito (conclusão), 

3) finalizou o curso sem êxito (evasão), 5) período concluído sem retenção nem atraso 

ou 6) período concluído com retenção ou atraso. Isso vale para os cursos semestrais 

e anuais e foi verificado na análise dos registros do curso de Licenciatura em Física. 
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Os indicadores seguintes também trazem informação bastante relevante sobre os 

cursos. 

7. Índice de efetividade acadêmica 

O cálculo do indicador é 

100
CONCLUÍDOS NO PRAZO

IEfet
PREVISTOS

= 
 

CONCLUÍDOS NO PRAZO = Número de estudantes que concluíram o curso no 

período dentro do prazo previsto. 

PREVISTOS = Número de matrículas previstas para concluir dentro do período de 

análise. Registros Considerados: Todas as matrículas, ativas ou não, cadastradas que 

tenham a data de fim prevista no período de análise.  

Esse indicador dá a proporção de alunos que concluíram o curso no prazo em 

relação a todos os alunos que deveriam concluir o curso nesse prazo, no período. 

Considera os alunos que já tenham saído da instituição, pois não considera só as 

matrículas ativas no período. Leva em conta só o número de alunos que realmente 

ingressou no curso com esse período de conclusão e não número de vagas ofertado 

para ingresso. 

8. Taxa de saída com êxito 

O cálculo do indicador é  

100
CONCLUÍDOS

TSE
MATRÍCULAS FINALIZADAS

= 

 

CONCLUÍDOS = Número de estudantes que concluíram o curso no período de 

análise. 

MATRÍCULAS FINALIZADAS= Número de estudantes que tiveram alteração de 

matrícula para uma situação final no período de análise. FINALIZADAS = finalizadas 

com êxito ou finalizadas sem êxito. 
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O indicador dá a proporção de conclusão do curso com êxito em relação a todos que 

finalizam o curso no período, com ou sem êxito. 

9. Índice de permanência e êxito 

É simplesmente a soma dos indicadores 2 e 5, que dá o total de alunos que 

concluíram ou que estavam matriculados sem retenção no período, dividido pelo total 

de matrículas atendidas. É igual a 100% subtraído da taxa de evasão (3)  e da taxa 

de matrícula ativa retida (6). 

2.5.3 Análise dos dados disponíveis no SUAP para o curso de Licenciatura em 

Física do Câmpus Salvador. 

A captura de tela do SUAP (2021) mostrada abaixo traz os indicadores do curso de 

Licenciatura em Física do Câmpus Salvador para os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. 

Figura 54: indicadores do curso de Licenciatura em Física para os anos de 2017, 2018, 2019 

e 2020 

 

Em primeiro lugar, devemos notar que o sistema não apresenta dados 

referentes ao período do curso, que é semestral, mas sim têm a periodicidade anual 

característica dos cursos médios integrados. Isso é uma insuficiência do sistema que 
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precisa ser corrigida, pois afeta todos os cursos superiores e os outros de 

periodicidade semestral. 

Uma observação inicial dos indicadores, sabendo-se que o curso de 

Licenciatura em Física teve concluintes em 2017 e em 2018, revela a incorreção das 

taxas de conclusão nesses anos, indicadas como nulas. Na exploração de alguns 

registros que o grupo de trabalho realizou, apareceram casos de alunos que já 

concluíram o curso registrados como jubilados, enquanto uma grande quantidade de 

alunos que abandonaram o curso no primeiro semestre em 2016 aparece ainda hoje 

como aguardando matrícula. Ou seja, a qualidade dos registros do ensino superior no 

SUAP deixa a desejar, com dados incorretos ou insuficientes, ou o programa não está 

contando corretamente os casos a partir dos dados existentes. Essa questão, se o 

erro é dos dados existentes ou do programa ao usar esses dados, merece ser 

estudado em maior detalhe e profundidade. 

O sistema SUAP permite, ao se clicar sobre o indicador de um determinado 

período, que se tenha acesso à lista dos estudantes que estão sendo contados para 

o cálculo do indicador, tanto os que recaem na condição do indicador como os que 

compõem o total de matrículas atendidas. Dessa forma, podemos verificar, analisando 

o histórico desses alunos, se a inclusão na categoria está correta ou se há alguma 

imprecisão ou contradição nessa classificação. 

Esse procedimento foi realizado com os indicadores do curso para ano de 

2018. Levantamos as listas de alunos desse período que compunham as categorias 

de matrículas atendidas, alunos retidos, alunos evadidos e alunos regulares. 

A comparação dos alunos presentes nas listas mostrou que essas não estão 

sendo levantadas como deveriam a partir dos dados disponíveis. Foi constatada a 

inclusão de alunos simultaneamente nas listas de evadidos e de retidos. 

Especificamente, no período de 2018, 12 alunos foram registrados na lista de 

evadidos para cômputo da taxa de evasão. Desses, contudo, 8 alunos forma 

computados também na lista de retidos. Ora, a definição de matrícula retida para o 

MEC é de matrícula continuada com retenção; um aluno que evadiu o curso ao final 

do período não pode ser contado como aluno retido, mesmo que já tenha ultrapassado 

a duração do curso. 

A taxa de reprovação é um indicador específico dos cursos anuais, dessa forma 

o índice nulo de reprovação para o curso de licenciatura analisado está correto. 



 

128 

Há, entretanto, grande incoerência entre os indicadores 1, Taxa de Retenção, 

e o indicador 6, Taxa de Matrícula Retida Ativa. No caso dos cursos semestrais, um 

aluno deve ser incluído na categoria retido quando permanece matriculado no curso 

após decorrido o tempo de duração do curso. Não deveria haver diferença entre os 

indicadores 1 e 6 nesses casos, o que a inspeção dos números apresentados mostra 

ser falso. No caso dos cursos anuais, pode-se considerar que, ao ser reprovado uma 

vez o aluno estará retido, o que poderia justificar a diferença entre esses indicadores, 

se o critério para inclusão no indicador 1 fosse a ultrapassagem do prazo de conclusão 

e o do indicador 6 a existência de reprovação, mas no caso dos cursos semestrais 

não faz sentido esses indicadores serem diferentes. 

Há uma incorreção na definição dos indicadores fornecida pelo sistema, que 

afirma que a soma dos indicadores 2, 3, 4, 5 e 6 totaliza 100%. Na verdade, como a 

observação dos dados apresentados mostra, é a soma dos indicadores 2, 3, 5 e 6 que 

totaliza 100%, o que é consistente com o significado desses números, como pode ser 

visto no texto sobre os indicadores. A ação necessária neste caso é simplesmente 

modificar a definição disponível no sistema. 

Quanto aos indicadores 7, 8 e 9 do SUAP, a análise feita mostrou que seus 

resultados foram calculados corretamente a partir dos dados existentes. 

 

2.5.4. Considerações e Proposições 

Conforme mostrado aqui, há correções importantes a se fazer no SUAP para 

que as estatísticas de permanência e êxito sejam corretamente calculadas e 

apresentadas em acordo com a Nota Informativa 138/2015 DPE/DTR/SETEC/MEC. A 

principal delas é a correção do cálculo da taxa de retenção, que deve excluir os alunos 

retidos que evadiram no período. Além disso, propomos que se investigue em detalhe 

como efetivamente se calcula o indicador 6 – Taxa de Matrícula Retida Ativa e a razão 

desse valor ser diferente do indicador 1 – Taxa de retenção, nos cursos semestrais e 

nos cursos anuais, para os quais os indicadores também são diferentes. 

  Outro problema que este GT constatou nas entrevistas com a DGTI foram as 

próprias definições dos status das matrículas, já que o SUAP emprega definições que 

não estão presentes nas normas acadêmicas do IFBA. Seria importante um trabalho 

da PROEN e das GRAs dos campis, em conjunto com a DGTI, no sentido de elaborar 
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uma lista das situações de matrícula da nossa instituição, o que contribuiria para que 

as estatísticas fossem mais significativas. 

3. DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DO ENSINO SUPERIOR 

Período 2019.1, 2019.2 e 2021.1 

A atual comissão não conseguiu tempo hábil para a análise dos dados 

coletados no Ensino Superior, concluídos em fevereiro de 2022, considerando o 

término da portaria que a instituía em março de 2022. 

3.1 Desenho Metodológico para o Diagnóstico 

Instrumento de Coleta 

Reelaboração do Questionário a partir do modelo já aplicado em outras modalidades 

– Outubro  

Construção das planilhas por curso - 2019.1, 2019.2 e  2021. – Outubro- novembro 

e dezembro 

Envolveu: 

• Definição dos objetivos, acesso aos Relatório Geral- SUAP, estudo e 

filtros com situações alinhadas; 

• Produção da planilha por curso,  

1. Filtro os nomes que se repetiam; 

2. Filtro situação em aberto último período – criação de aba /planilha; 

3. Filtro cancelado+ jubilado+ evasão - criação de aba /planilha; 

4. Identificação, entre os matriculados, dos estudantes que estão retidos 

criação de aba /planilha; 

• Divisão para montagem das planilhas dos cursos entre os membros; 

• Envio do questionário por e-mail. 

Itens selecionados da planilha:  Matrícula, nome, ano de ingresso no curso, ano 

provável de conclusão do curso, percentual de progresso no curso, sexo, e-mail 

institucional, e-mail pessoal, forma de ingresso, situação no curso (hoje), em 2019.1 

e no último período (2021.1). 
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Diferença entre situação no curso (hoje) e situação no último período. 

Exemplo:  

Curso está matriculado   e último período - cancelado 

Universo de coleta: Estudantes dos cursos de Engenharia, Licenciatura, Tecnológico 

e Administração 

Número de Questionários enviados aos estudantes com situação no semestre 2021.1 

MATRICULADOS/ RETIDOS 

Curso Radiologia Eventos ADS Lic. 
Mat. 

Lic. 
Geo. 

Lic. 
Física 

Eng. 
Química 

Eng. 
Elétrica 

Eng. 
Mecânica 

Administração 

Quant. 12 06 44 50 65 X 57 50 52 56 

Total matriculados/retidos em 2021.1, considerando todos os estudantes de 2019.1, 

2019.2 e 2021.1: trezentos e quarenta e oito estudantes (348) 

Número de Respondentes: trinta e sete (37) 

 QUESTIONÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO - CAMPUS 

SALVADOR 

Texto inicial 

Este questionário foi elaborado por membros da Comissão de Permanência e Êxito 

do campus de Salvador, segundo a Portaria nº 2992 de 24 de agosto de 2021. O 

objetivo da comissão é compreender os motivos que levam à retenção (reprovação) e 

evasão dos estudantes das três modalidades de ensino (integrado subsequente e 

superior), para posteriormente elaborar um plano institucional de ações que possam 

melhorar esses indicadores. Para que possamos alcançar esses resultado, é 

fundamental diagnosticar o perfil dos nossos estudantes e ouvi-los em relação aos 

problemas que vivenciam dentro e fora do ambiente institucional. 

Ao responder esse questionário, você estará contribuindo para a construção de um 

plano institucional que tem como objetivo buscar soluções para diminuir a retenção e 

a evasão nos cursos do campus de Salvador. 

Agradecemos a sua disponibilidade em contribuir para esse mapeamento e 

reafirmamos o nosso compromisso em manter em sigilo a identidade de quem 

responder a esse questionário. 
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3.2 GRÁFICOS E AS RESPECTIVAS QUESTÕES 

2. Idade 

 

 

 

 

 

3. Gênero 
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4. Como você se autodeclara, de acordo com a classificação de cor/raça do IBGE? 

 

 

 

5. Qual o seu curso? 
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6. Qual a sua forma de ingresso no curso?

 

7. Em qual das situações você se encontra no IFBA?  

 

 

 

Outro: 1 - Falta somente o TCC; 1 - Transferência no superior; 1 - Concluindo após 

reintegração 

 

8. Se você não está cursando, indique qual foi o último semestre que você cursou com 

aprovação em ao menos uma disciplina. 
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9. Qual(is) dificuldade(s) você identifica na sua vida acadêmica no IFBA? 

 

 

10. Qual o seu tempo médio de deslocamento até o IFBA? 

 



 

135 

 

11.

  

Qual o meio de transporte que você mais utiliza para chegar ao IFBA? 
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12. Com quem você reside? 

 

 

13. Qual é a renda familiar bruta da sua família (somando a remuneração de todas as 

pessoas que vivem com você)? 
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14. Você recebe ou recebeu algum auxílio da instituição enquanto esteve no curso? 

(Pode marcar mais de uma opção) 

 

 

 

15. Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 nenhum impacto e 5 muito impacto, de que 

forma esse(s) auxílio(s) impacta(m) na sua permanência no Instituto? 

 

16.  Você ou alguém da sua família tem algum problema de saúde que necessite de 

acompanhamento médico frequente? 
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17. Caso a resposta anterior tenha sido “SIM”, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 

nenhum impacto e 5 muito impacto, para você, qual o impacto que este problema gera 

na sua vida acadêmica? 

 

 

18. O que lhe motivou a ingressar no curso que você está matriculado? Em uma escala 

de 1 a 5, sendo 1 nenhuma importância e 5 muito importante, defina o grau de 

relevância de cada uma das seguintes motivações. 
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20.  Sobre as condições estruturais de estudo em sua casa, marque a(s) opção(ões) 

que se aplicam à sua realidade: 
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21. Você sofre ou já sofreu assédio ou bullying no IFBA? 

 

 

22. Você conhece alguém que já sofreu assédio ou bullying no Instituto? 
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23. Se algumas das respostas anteriores for "Sim", indique em uma escala de 1 a 

5, sendo 1 nenhum impacto e 5 muito impacto, qual o impacto que esses problemas 

têm na sua vontade ou na da pessoa conhecida de ir e ou permanecer no IFBA? 
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25. Como você considera a oferta de projetos de pesquisa e extensão no IFBA, 

envolvendo a participação dos estudantes? 

 

 

26. Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 nenhum impacto e 5 muito impacto, como 

você avalia o impacto dos projetos de pesquisa e extensão na motivação do estudante 

a permanecer na instituição? 

27. Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 nenhum impacto e 5 muito impacto, como 

você avalia o impacto na sua permanência no IFBA, com as ofertas de: 
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28.  Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 nenhum impacto e 5 muito impacto, como você 

avalia o impacto na sua  permanência no IFBA, na relação com os seguintes membros 

da comunidade: 
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29. Você trabalha ou estagia em alguma empresa? 

 

30. Se a resposta anterior for SIM, trata-se de: 
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31. Em relação à pergunta anterior, como essa atividade impacta na sua motivação 

em continuar no curso? 

 

 

32. Como você avalia a relação entre o que é apreendido nos componentes 

curriculares com a realidade exigida no mundo do trabalho? 

 

 

 

 

33.  Como você avalia a oferta de emprego ou estágio em sua área de formação? 
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34. Em relação à pergunta anterior, em uma escala de 1 a 5, como esse aspecto 

impacta na sua motivação em continuar no curso? 
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35. De que forma o advento da pandemia e os períodos de atividades remotas 

impactaram na sua vida acadêmica? 

 

 

36.Tem algo que não foi contemplado nas questões anteriores que você gostaria de 

comentar aqui? 

 

• Alguns docentes poderiam levar em consideração a realidade dos alunos, trazendo um 

estudo mais envolvente. 

• Seria muito bom se tivesse o curso de Geografia na modalidade EAD, simplificaria muito 

minha vida acadêmica e pessoal. 
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• É muito desestimulante estudar algo que você não vai usar em sala de aula e ser mais 

exigido por esses conteudos. E carga grande de atividade extra classe, sobretudo das 

matérias com 30 horas que exigem muito mais do que as matérias com 90 horas. 

• sim, a suspensão de algumas disciplinas 

• Gostaria de sugerir que o curso de análise de sistemas tivesse a modalidade EAD visando 

beneficiar aos alunos que não dispõem de tempo para deslocamento até o instituto e 

flexibilizando à quem tem dificuldade de horários poder cursar o curso de interesse com 

flexibilidade de horário 

• Falta cultura no ifba, acolhimento dos alunos, acolhimento dos professores. Faltam cores, 

estímulo para estudar, para ensinar. Falta divulgação do nome da instituição dentro do 

mercado.  

• Necessário trazer empresas, valorizar os alunos, os profissionais. 

• Se possível, criar um critério de reavaliação, no meu caso eu não consegui cursar o primeiro 

semestre de física porquê minha esposa estava grávida e teve algumas complicações 

durante a gravidez, exigindo minha total atenção, porém para o IFBA, se você não cursa e 

não é aprovado em ao menos uma matéria no semestre, é considerado abandono sem 

possibilidade de retorno.  

• Talvez criar uma comissão para avaliar estes casos e ceder a oportunidade novamente fosse 

uma opção para solução deste problema. 

• Geralmente os estágios exigem pré-requisito de semestre e em engenharia química temos 

matérias extremamente difíceis no começo do curso que fica impossível se candidatar nesses 

estágios. Dessa maneira, a maioria dos alunos deixam para pegar matéria no final do curso, 

porém ainda ficamos empatados naquele semestre. 

• As aulas EAD para mim forma positivas e negativas. A carga horária reduzida dificultou a 

aprendizagem e a maioria dos professores não passavam vídeos ou atividades assíncronas. 

Em contrapartida facilitou as aulas com professores que tinha certa resistência ao método de 

ensino e facilitava muito não precisar me deslocar para o IFBA. 

• A importância do grupo de apoio aos docentes e discentes, quero dizer os colaboradores das 

secretarias, psicólogos pedagogos, no turno noturno. Entendo que há um certo 

distanciamento. 

• Questão de alunos transferidos 

• Então, o principal motivo que me afastou do curso foi o horário de início das aulas, porque eu 

trabalho e preciso trabalhar para me manter, dessa forma o horário de início do curso choca 

bastante com o horário de trabalho, a minha intenção nunca foi me afastar do curso, 

entretanto fui obrigado a escolher entre o curso e meu emprego, na verdade não tive escolha 

, porque preciso sobreviver e para isso necessito de renda. Esse foi o principal motivo que me 

afastou do curso que tanto gosto, sinceramente eu queria muito voltar a estudar nessa 

instituição que considero que tem uma ótima qualidade de ensino, mas infelizmente por conta 

do horário de início das aulas, acabei prejudicado. Não sei exatamente o horário dos outros 

cursos, mas faço essa ressalva em ralação ao curso de tecnologia em radiologia. Gostaria 

muito de voltar a cursar, gostaria muito que houvesse alguma alternativa para quem tem 

limitações de horário como eu. 

• Desde já agradeço pela iniciativa, compreensão e empenho em tentar resgatar e manter os 

alunos na instituição até sua formação. Espero que eu seja um desses alunos que irão ter a 

oportunidade de voltar e concluir o curso. 

• Tive problema na minha rematrícula EAD, não conseguir logar no portal, tentei resolver no 

GRA mas sem êxito. Acabei não cursando os semestres devido este problema 
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4. PROPOSIÇÕES PARA INTERVENÇÃO (FASE 04) 

 A Comissão de Permanência e Êxito dos Estudantes do Campus Salvador no 

Relatório Parcial 01 (abril-dezembro 2020) apontou propostas de intervenções para 

serem refletidas, construídas, executadas e monitoradas por todos os setores da 

instituição, envolvendo, inclusive, a instituição família. Neste Relatório 02, outras 

proposições serão colocadas, considerando o diagnóstico aqui tecido. 

De acordo com o Relatório parcial 01, propomos  

 Importante ressaltar que existem proposições que dependem das Políticas para o 

êxito e a permanência que venham a ser consolidadas no âmbito institucional. Tais 

Políticas estão em processo de elaboração junto à Comissão Central e às Comissões 

Locais, desde o mês de agosto de 2021. 

Sobre a fase 04, de que trata esta seção, como consta no Documento 

Orientador e na Nota Informativa do MEC, trata-se da Consolidação do Plano 

Estratégico de Ações de Permanência e Êxito. Aqui estão esboçadas as proposições 

que como já dito, necessita de uma consolidação junto à comunidade acadêmica, 

incluindo, a instituição família. 

 O que precisamos considerar como pressupostos para as proposições de 

intervenções? 

● Uma visão da evasão e da retenção como um fenômeno complexo e, portanto, 

necessita envolver docentes, técnicos, coordenadores, gestão, terceirizados, 

discentes e instituição família; 

● Diálogo sistemáticos entre as Comissões de Assédio, Saúde Mental e 

Permanência e Êxito, para que conflitos sejam conhecidos e dirimidos no 

nascedouro de modo a restabelecer relações favoráveis a aprendizagem. 

● Monitoramentos de programas, projetos, ações e pesquisas que impactam na 

Permanência e Êxito, considerando as dimensões I, II e II apresentadas no 

relatório, quer sejam: todos os programas de assistência estudantil, projetos de 

pesquisa e extensão, de acolhimento, de nivelamento, de ações afirmativas e 

de gênero e de inclusão de estudantes com necessidades especiais. 
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● Adequação do SUAP com a possibilidade de que seja programado para 

notificações por meio de cruzamento de dados (frequência x notas) o 

aproveitamento efetivo do discente nas disciplinas em curso, sendo capaz de 

informar sobre essa possibilidade de evasão, em seu nascedouro. 

 Quais são as proposições que aqui elencamos? 

1. O maior motivo da evasão e da retenção é a reprovação, sobretudo, no 1º 

ano (Integral) e 1º semestre (Subsequente, tecnológico e Graduação). 

● Formar uma equipe de trabalho para atuar na entrada do estudante na 

instituição. Os docentes que atuariam nessa série/semestre trabalhariam com 

ações pedagógicas articuladas e acompanhadas por uma ação que é 

denominada coordenação pedagógica. Para tal, a carga horária do docente 

precisa contemplar um horário de reunião com toda equipe. O espaço de 

coordenação é um local de acordos e combinados da equipe que atua, 

considerando um planejamento alinhado à realidade e lacunas do ingressante, 

as avaliações marcadas de forma harmoniosamente orquestrada e o processo 

ensino aprendizagem buscará realizar o que preconiza o PPI, sobretudo, sobre 

avaliação. 

1.1 Revisão curricular dos componentes que têm um alto índice de reprovação. A ideia 

de currículo, aqui, está articulada à formação e alinhada aos parâmetros do PPI. 

1.2 Os ingressantes se sentem, no primeiro momento, perdidos frente a grande 

estrutura do campus e não sabem, muitas vezes, como lidar com esse espectro de 

‘liberdade’ 

● Acompanhamento dos estudantes do integrado por uma equipe 

multidisciplinar, para orientação frente a tudo o que é ofertado no espaço 

institucional e o que diz respeito à área profissional escolhida, considerando a 

idade com que ingressam e a maturidade para fazer as escolhas. 

1.3 Estudante em ‘Risco de evasão” 
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● Acompanhamento do “bicalouro”, desde o início do ano letivo, pela 

coordenação de curso, docente e pedagogo, pautado nas informações sobre 

seu perfil e histórico escolar. 

● Registro diário de faltas pelos docentes e acompanhamento sistemático pela 

Coordenação de Curso; 

● Diagnósticos dos estudantes com as avaliações somativas abaixo da média, já 

na 1ª unidade. E imediata ação de monitorias. 

1.4 (Re) Avaliar o tempo pedagógico e os processos de recuperação paralela, sem 

reduzi-lo a um instrumento.  

2. Atenção e cuidado com a saúde emocional e psicológica produzidas no 

âmbito individual, familiar e institucional. 

● Acompanhamento dos estudantes em estado de maior vulnerabilidade 

emocional, não esperar por cada Conselho Diagnóstico, a partir de 

comunicações organizadas previamente e realizadas por diferentes setores 

que estão próximos ao estudante (Docentes, Profissional da Limpeza, da 

cantina e etc).  E, ao mesmo tempo, criar espaços para práticas de yoga (e 

outras práticas integrativas) que atuam no sentido do equilíbrio. 

3. Relação com as Licenciaturas para as ações de monitoria e de diálogos 

com a comunidade escolar externa (prioritariamente as escolas anteriores 

dos nossos ingressos) 

4. Controle na solicitação de Trancamento 

● O registro da justificativa do pedido deve ser exigido para análise do processo; 

e as justificativas podem ser colocadas em um relatório semestral, para 

monitoramento dos motivos, os quais podem ser prenúncio de desistência.  

5. Democratização do acesso aos projetos de pesquisa e extensão 

6. Reflexão e revisão da situação de jubilamento, para extingui-la 

7. Criar um dispositivo que possibilite a mudança de curso no Ensino 

Técnico Médio Integrado 

8. Adequação do SUAP às especificidades da realidade institucional   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Para o processo da permanência e do êxito do estudante no Campus Salvador 

se torna imprescindível o envolvimento da família e a perspectiva da inter e 

multisetorialidade. Com relação a esta segunda, a literatura sobre o tema e o 

diagnóstico aqui apresentado possibilita-nos inferir que o processo de 

interdependência entre os diversos setores, que constituem o espaço de educação na 

sua totalidade, possibilitará que o êxito e a permanência se tornem uma realidade 

expressiva. 

Necessário também a empatia com o outro estudante, enquanto classe 

majoritariamente trabalhadora, e que vive no âmbito individual e externo à instituição 

em profundas desigualdades social e econômica. Conforme indicado por diversos 

pesquisadores do tema,  existem múltiplos fatores como causa da evasão e eles não 

se excluem. Mesmo aqueles que estão posicionados como externos à instituição, não 

a eximem de buscar alternativas ou de ter um olhar crítico sobre as muitas formas de 

desigualdades que estão sendo (re) produzidas internamente. 

O fracasso expresso no número de reprovações do primeiro ano é um 

diagnóstico claro de que permanecer em uma instituição de qualidade não é para 

todos. Os números e as vozes consonantes, de setores distintos (aqui discentes e 

docentes e TAEs), também expressam uma gravidade que se repete por anos. 

A observação do quantitativo de estudantes que ingressa e daqueles que 

concluem o curso no tempo esperado nos faz elaborar perguntas, algumas das quais 

não são respondidas neste relatório, em que pese todo o esforço para que se pudesse 

apresentar não apenas o diagnóstico, mas também indicar caminhos a serem trilhados 

no sentido da redução da evasão em suas diversas modalidades.  

De outro lado,  indicamos alguns dos nós que travam o percurso e entendemos 

que qualquer política educacional que vise a garantia do acesso e da permanência 

com êxito dos estudantes precisa ser construída coletivamente, de modo que as 

indicações aqui apresentadas, bem como a escuta cuidadosa dos sujeitos envolvidos 

no processo educativo só poderão ser efetivadas coletivamente. 

Este documento agora entregue à Gestão, deverá ser um dos instrumentos 

para orientar a tomada de decisões acerca da garantia de permanência no Campus 

Salvador, e em diálogo com as demais comissões de permanência dos outros campi, 
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irá contribuir para a elaboração de uma política institucional, mediada pelo diálogo e 

democraticamente estabelecida.  

Conforme observado em diversas partes deste longo estudo, algumas 

questões exigem ações imediatas como a melhoria do sistema de acesso às 

informações, o acompanhamento dos estudantes na chegada, o estabelecimento de 

canais de comunicação com as famílias dos discentes e a permanente formação do 

corpo docente e técnico-administrativo, não apenas naquilo que concerne à melhoria 

da qualidade pedagógica, mas também na qualidade da formação que diz respeito 

aos valores institucionais e ao cuidado e atenção que culminam em processos de 

sofrimento psicológico e exposição institucional da problemática acerca do assédio 

moral e sexual, do racismo, da LGBTfobia e outros problemas que afetam nossa 

instituição naquilo que simbolicamente repercute a sociedade brasileira como um todo 

e que define a garantia de permanência como justiça cognitiva. 

Por fim, reiteramos que este trabalho foi coletivamente tecido e reflete inclusive 

a diversidade de lugares e compreensões, a troca de experiências e aprendizados de 

todas as pessoas que compõem essa comissão. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: QUADRO SÍNTESE DOS MOTIVOS DA EVASÃO E RETENÇÃO E DA 

REPROVAÇÃO 

  QUADRO SÍNTESE ANOS LETIVOS 2018 e 2019 

CAUSAS DA  EVASÃO E DA RETENÇÃO - CAMPUS SALVADOR 

DISCENTES 

Perfil sócio cultural e identitário do estudante/ Dimensões externas à Instituição 
  
Problema familiar 
Problemas pessoais, psicológicos e emocionais 
Distância entre a Residência e o Campus 
Residir fora de Salvador 
Idade Avançada 
Dificuldades financeira 
Pressão dos pais e amigos 
Problema de transporte 
Desigualdade 
  

Qualidade da Formação Anterior 

Formação anterior deficitária 
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Adaptação à Vida Acadêmica 

Desmotivação para o estudo 
Dificuldade nas matérias de exatas 
Problemas emocionais e pressão psicológica 
Desmotivação e notas baixas 
Jubilamento 
Reprovação 
Dificuldade de adaptação (colégio grande) 
Carga horária de aula alta 
Condição de estudo insuficiente 
Dificuldade de Aprendizagem 
Dificuldade na relação entre discentes 

No Ensino Remoto 

Dificuldades de falta de espaço para estudo em casa 

A falta de acesso as aulas. 

  

Descoberta de Novos Interesses 

Aprovação com bolsa integral numa instituição privada 
Ingresso em outra Instituição - Graduação  

Compatibilidade Entre a Vida Acadêmica e as Exigências do Mundo do Trabalho 

Incompatibilidade em conciliar horário de trabalho e horário de aulas 
Incompatibilidade em conciliar trabalho e estudo 

Atualização, Estrutura e Flexibilidade Curricular 

O benefício profissional não mais realista 
Quantidade de Componentes Curriculares 
Falta de tempo pessoal – Instituição ocupa muito tempo 
  

Gestão Administrativa e Financeira da Unidade de Ensino  

Falta de suporte de saúde mental. 
Dificuldade de acesso aos programas sociais 
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Gestão Acadêmica do Curso 
Abuso de poder pelo docente 
Postura meritocrática e moralista 
Falta de apoio e consciência dos docentes e corpo institucional 
Relacionamento com Docentes 
Assédio 
Posturas homofóbicas e agressivas de Docentes  
  

Questões Didático Pedagógicas 
Rotina pedagógica cansativa 
Rigidez e tecnicidade desnecessárias 
Cobrança muito intensa de resultado 
Sobreposição e quantitativo alto de avaliação 
Sobrecarga de atividades 
Quantidade de tempo e disposição para dedicar-se aos estudos e atividades 
Metodologias do Docente 
  
  

No Ensino Remoto 
Falta de concentração nos estudos dentro de casa 
Problemas com a Plataforma 
Falta de internet  

Outros 
Inscrição no curso/modalidade errado 
Conclusão do período de estágio 
Falta de identificação com o curso 

DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

Perfil Socio Cultural, Identitário / Fatores externos 

Necessidade do discente trabalhar 
Condição social e financeira do estudante. 
Problemas no trabalho 
Condições de sobrevivência 
Questões familiares 
Questões psicológicas (ansiedade, depressão, assédio e baixa autoestima) 
Situação política e econômica do país 
  

Qualidade da Formação Anterior 

Falta de Base 
Ensino Fundamental precário 
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Adaptação à Vida Acadêmica 

Dificuldades de e na aprendizagem 
Condições de estudo e aprendizagem 
Desmotivação do discente 
Não identificação com o curso 
Não Adaptação à Instituição 
Não acolhimento e cuidado com o discente 
  

Atualização, Estrutura e Flexibilidade Curricular 

Currículo inadequado 
Quantidade de Componentes curriculares 
Falta de modernização e adaptação da escola as novas demandas da sociedade 

  
 

  
Infraestrutura Física, Material, Tecnológica e de Pessoal para o Ensino 

  
Falta de investimento em novas instalações e equipamentos de laboratórios 

Gestão Acadêmica do Curso 
Descompasso Calendário Acadêmico 

Questões Didático Pedagógicas 
Metodologia ultrapassada 
instrumentos de avaliação da aprendizagem 
Cobranças excessivas 
Quantidade de avaliações e de atividades 
Grau de dificuldade dos componentes curriculares 
Não alinhamento das práticas à missão institucional dos IFs 

Processo de Seleção e Política de Ocupação de Vagas 
O corte baixo na seleção 

  

Outros 
Reprovação 
Falta de dedicação aos estudos 
Falta de perspectiva na Vida 
Desconhecimento, dos docentes, das condições de vida e de formação pregressa dos alunos 
Falta de apoio ao estudante 
  

  

 

ANEXO 02 BAIRROS – RESIDÊNCIA DISCENTES 
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BAIRRO Nº BAIRRO Nº 

 Acupe de Brotas 1 Nova Brasília de Valéria 1 

Alto do Cabrito 1 Ondina 1 

Alto do Santo Antônio, 
Itaparica. 1 

Paripe 
1 

Amaralina 1 Pau Miúdo 1 

Bairro da paz 1 Periperi 4 

Barbalho 1 Pernambués 2 

Barra 1 Pero Vaz 3 

Boca do Rio 1 Piatã 2 

Bonfim 1 Pirajá 3 

Brotas 5 Pituaçu 1 

Cabula 1 Plataforma 1 

Cabula VI 
1 

Salinas da Margarida / Comunidade 
Quilombola de Conceição de Salinas 1 

Caixa D'água 1 Salvador 2 

Cajazeiras 10 2 Santa Cruz 1 
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Candeias, Ba,  São Francisco 1 Santa Mônica 3 

Cidade Nova 1 São Caetano 1 

Engenho velho da federação 1 São Gonçalo do Retiro 1 

Engomadeira 1 São Tomé de Paripe 1 

Estrada Velha do Aeroporto  1 Stiep 2 

Fazenda Coutos 1 Sussuarana Velha 1 

Fazenda Grande do retiro 3 Tairu - Vera Cruz Ba 2 

Granjas Rurais 1 Tancredo Neves 1 

Ilha Amarela 1 Teodoro Sampaio 1 

Ilha de Itaparica Misericórdia 1 Uruguai 2 

Itapuã 2 Valéria 1 

Jardim Apipema 1 Vila Canaria 2 

Jardim Cajazeiras 1 Vila Rica 3 

Jardim Lutfalla 1 Vilas de Abrantes Camaçari 1 

Lauro de Freitas -Vila praiana 1  1 

Lauro de Freitas- Vida Nova 1  1 

Liberdade 3   
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Luís Anselmo 2   

 


