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RESUMO 

 
Este trabalho de pesquisa tem por objetivo geral compreender a evasão escolar em 
cursos profissionalizantes. Para se alcançar este objetivo geral, foram traçados três 
objetivos específicos, são eles: identificar o perfil dos alunos evadidos (1); identificar 
os tipos de contrato e os índices de evasão por área de atuação (2); identificar os 
principais motivos da evasão (3). A pesquisa foi desenvolvida na unidade de Porto 
Velho/RO do Instituto Mix de Profissões, franquia de cursos profissionalizantes que 
atua na cidade de Porto Velho desde o ano de 2014. Os dados coletados na 
pesquisa foram extraídos do Sistema de Gerenciamento de Franquias, e foram 
coletados visando alcançar os objetivos específicos. Como fundamentação teórica, a 
pesquisa contou com levantamento bibliográfico acerca dos tópicos: evasão escolar; 
ensino profissionalizante e; teoria da contingência. Em relação a sua metodologia, a 
pesquisa foi de natureza básica, o objetivo do estudo descritivo e a abordagem do 
problema foi quantitativa. Quanto aos procedimentos de pesquisa, foram utilizados 
três: pesquisa bibliográfica (1); levantamento (2) e; estudo de caso (3). Após a 
análise de dados, concluiu-se que diversos fatores influenciam na evasão, tais como 
idade do aluno, a área de conhecimento do curso, a forma de entrada na instituição, 
e também o quanto do curso o aluno cursou antes de evadir. Além desses fatores, a 
área de atuação de cada curso também influencia no motivo pelo qual o aluno 
evade. 
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ABSTRACT 

 

 
The general objective of the research is to understand the school evasion in 
professional courses at Porto Velho/RO. To reach the general objective it was 
created three specific objectives were defined: identify the profile of the evaded 
students (1); identify the kinds of contracts and evasion indices by each sector of 
operation (2); identify the major reasons for the evasion (3). The research was 
developed in a intituto mix de profissões franchise in Porto velho – RO, since 2014. 
The data that was collected is from management franchise system, and all of this 
information is to answer the objectives. As a theory foudation the research has theory 
about scholar evasion, profissionalizing education and contigency theory. About the 
methodology this work has a basic nature, descriptive goal and a quantitative 
approach. About the process of this research are three ways: bibliographic research 
(1), rising (2) and study of case (3). After analyze the data can conclude that so many 
factores influence the evasion as the age of the students, the curse, the way that he 
enters in the school and the curse that the student has studied before he evades, 
beyond that the area of atuation of the curse influence the students to evade.  
 

 

 

Keywords: vocational education. school evasion. reasons for evasion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino profissionalizante tem um papel socioeconômico fundamental ao 

desenvolvimento da sociedade. Essa modalidade de ensino reduz as barreiras de 

entrada do mercado de trabalho, aprimorando os indivíduos e os preparando para o 

exercício de uma profissão especializada. De acordo com dados do Suplemento 

Educação Profissional, divulgados pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2014) em março de 2017, 3,4 milhões de indivíduos com idade acima de 15 

anos se qualificaram através de cursos profissionalizantes. 

A evasão escolar é um fenômeno que ocorre em todos os níveis do ensino, 

comprometendo tanto a formação acadêmica dos indivíduos, como o avanço 

educacional da sociedade como um todo. Evasão escolar, segundo DORE e 

LÜSCHER (2011), vem sendo associada a casos como os de repetência e retenção 

do aluno na escola, os de saída do aluno da instituição e/ou do sistema de ensino 

como um todo, os de não conclusão de determinado nível do ensino e até os de 

abandono da escola.  

Ante o exposto, este trabalho de pesquisa tem como tema central a evasão 

escolar no ensino profissionalizante.  Objetiva compreender os motivos da evasão 

no ensino profissionalizante, utilizando como fonte de pesquisa o Instituto Mix de 

Profissões, unidade Porto Velho – RO. 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

Esta monografia tem como problema de pesquisa a seguinte questão: Quais 

os motivos para a evasão de alunos em cursos profissionalizantes?  

Para chegar à solução deste problema, foram traçados objetivos gerais e 

específicos, que ao serem alcançados, puderam dar solução a esta questão.   
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1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho de pesquisa é:  

 Compreender a evasão escolar em cursos profissionalizantes. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Para chegar ao objetivo geral da pesquisa, foram elaborados três objetivos 

específicos, são eles:  

 identificar o perfil dos alunos evadidos;  

 identificar os tipos de contrato e os índices de evasão por área de 

atuação; 

 identificar os principais motivos da evasão. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A evasão de alunos nas escolas, universidades e institutos é um problema 

enfrentado pelo Brasil em todos os níveis do ensino, do fundamental à graduação. O 

reflexo social dessa evasão é sentido tanto no ambiente escolar, quanto no mercado 

de trabalho. A desistência desses alunos causa prejuízos tanto para o indivíduo 

quanto para a sociedade, reduzindo a taxa de formação e qualificação de 

profissionais, resultando em déficits em todos os setores da economia. 

Do ponto de vista empresarial, o abandono do aluno antes da conclusão do 

curso reflete negativamente em diversas áreas da empresa. O setor financeiro deixa 

de contabilizar a mensalidade daquele aluno, o setor pedagógico é prejudicado pela 

falta de um dos alunos em sala de aula, alterando a execução dos planos de aula 

para a turma, uma desistência inesperada de um aluno afeta inclusive seus colegas 

de classe.  

Ademais, o tema evasão escolar no Brasil é pouco explorado e carece de 

conteúdo científico publicado, retardando o avanço de pesquisas neste sentido. 

Segundo DORE, LÜSCHER, BONFIM (2008) apud DORE & LÜSCHER (2011), o 

déficit de informações compreende não só o referencial teórico, mas também o 

empírico. 
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O estudo, portanto, traz uma nova percepção sobre o tema, e serve de base 

bibliográfica tanto para tomadas de decisões, quanto para futuras pesquisas 

científicas acerca do problema. 

 

1.3 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

Esta monografia está estruturada em cinco seções. A primeira delas é esta 

introdução, que é seguida do Referencial Teórico, onde são apresentadas as 

referências e conceitos utilizados na pesquisa, abrangendo a Evasão Escolar, o 

Ensino Profissionalizante no Brasil e a Teoria da Contingência. A terceira seção da 

pesquisa traz os procedimentos metodológicos utilizados na coleta e análise dos 

dados utilizados, seguida da quarta parte que trata sobre as análises e discussões 

acerca dos resultados da pesquisa. Por fim, a quinta seção conclui a monografia, 

tecendo as considerações finais sobre a pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico que segue norteou a pesquisa, trazendo conteúdo 

científico já publicado sobre o tema e fazendo uma analogia entre os pensamentos 

dos principais autores que tratam do assunto. O embasamento teórico acerca do 

ensino profissionalizante no Brasil, evasão escolar e motivos para evasão escolar 

possibilitaram a execução da pesquisa. 

 

2.1 A EVASÃO ESCOLAR 

 

Evasão escolar, segundo DORE e LÜSCHER (2011), vem sendo associada a 

casos como os de repetência e retenção do aluno na escola, os de saída do aluno 

da instituição e/ou do sistema de ensino como um todo, os de não conclusão de 

determinado nível do ensino e até os de abandono da escola. Remete também ao 

aluno que concluiu determinado nível de ensino, entretanto, comporta-se como um 

evadido. 

JOHANN (2012), traz que o que caracteriza a evasão escolar é o abandono 

do curso, sendo rompido o vínculo jurídico com o a instituição de ensino, sem a 

renovação de compromisso ou manifestação de intenção de continuar a frequentar o 

local. 

Em outubro de 1996, a Comissão Especial de Estudos Sobre a Evasão nas 

Universidades Públicas Brasileiras, designada pelo MEC, publicou um estudo onde 

foram descritos três tipos de evasão: 

 Evasão de curso: quando o estudante se desliga do curso superior em 

situações diversas tais como: abandono (deixa de matricular-se), desistência 

(oficial), transferência ou reopção (mudança de curso), exclusão por norma 

institucional;  

 Evasão da instituição: quando o estudante se desliga da instituição na qual 

está matriculado;  
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 Evasão do sistema: quando o estudante abandona de forma definitiva ou 

temporária o ensino superior (ANDIFES, 1996, p. 16). 

Posto isso, é importante considerar que a evasão é um acontecimento 

abstruso, para GAIOSO (2005) apud BAGGI; LOPES (2011), a evasão escolar é “um 

fenômeno social complexo, definido como interrupção no ciclo de estudos”. De 

encontro a isso, SALES; CASTRO e DORE (2013), entendem que a evasão se trata 

de um “[...] fenômeno complexo, multifacetado e multicausal, atrelado a fatores 

pessoais, sociais e institucionais [...]”.  

Na visão de CERATTI (2008) apud BRASIL (2006); OLIVEIRA (2001); 

AQUINO (1997), a evasão resulta da intercepção de fatores Psicológicos, 

Socioculturais, Institucionais, além de fatores ligados à política e economia. Aliado a 

esses fatores, a perspectiva pela qual se observa o problema também influência no 

resultado da pesquisa. Conforme DORE; LÜSCHER (2011) existem três dimensões 

envolvidas na questão da evasão, a dimensão do indivíduo evadido, a dimensão da 

escola e a dimensão do sistema de ensino. Um mesmo evento pode ser interpretado 

de três maneiras extremamente distintas entre si, a considerar sob qual dimensão 

está se observando o fato. 

Por fim, RUMBERGUER (2001), que é autor de grande parte das pesquisas 

sobre o tema nos Estados Unidos, entende que compreender o motivo pelo qual os 

alunos abandonam as escolas é fator decisivo para a abordagem desse importante 

problema educacional. 

 

2.2 O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO BRASIL 

 

Fazendo uma contextualização histórica do ensino profissionalizante no 

Brasil, temos que os primeiros grupos de pessoas a serem habilitadas ao trabalho 

especializado em grande escala foram os negros e os índios escravizados, que 

foram instruídos a executar todos os trabalhos manuais e de esforço físico dos 

engenhos no período da colonização.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362017000200356&lang=pt#B12
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Conforme traz Fonseca (1961) apud Garcia (2000), a sociedade passou a ver 

o trabalho profissional, assim como o ensino profissionalizante, como algo destinado 

a pessoas das mais baixas classes sociais. Antes da escravidão, o ensino dos 

ofícios era passado com certo prestígio aos mais jovens pelos trabalhadores mais 

antigos, contudo, uma vez que os ofícios passaram a ser ensinados e executados 

pelos escravos, os homens brancos passaram a desprezar tais atividades. O 

preconceito com os trabalhos profissionais era de tal forma que chegou ao ponto em 

que, para um homem exercer um cargo público, uma das condições era de que o 

candidato não poderia nunca ter trabalhado manualmente. 

De acordo com Fonseca (1961) apud Rodrigues (2012), a descoberta de ouro 

em Minas Gerais e, por consequência, a implantação de Casas de Fundição e da 

Moeda, trouxe a necessidade de especialização para os operários dessas 

organizações. Entretanto, diferente do que acontecia nos engenhos, o ensino 

profissionalizante que acontecia nesses locais era destinado aos brancos, filhos dos 

próprios empregados das casas. O ensino se dava ao longo de 5 a 6 anos e ao final 

do curso, o aluno era submetido a uma banca examinadora que avaliaria suas 

habilidades, uma vez apto, o estudante recebia uma certidão de aprovação, coisa 

que não se fazia necessária nos engenhos de açúcar. 

 Em 1808, houve a abertura dos portos ao comércio estrangeiro e a permissão 

para instalação de fábricas internacionais no país. Com isso, D. João VI fundou o 

Colégio de Fábricas, que tinha por objetivo educar aprendizes e artistas nos ofícios 

nas fábricas, tornando o Colégio o primeiro estabelecimento implantado pelo poder 

público para atender a essas classes de estudantes. 

 Somente em 1827, 5 anos após a fundação do império em 1822, foi aprovado 

o projeto da Comissão de Instrução, que organizava o ensino público no Brasil em 

quatro graus, sendo eles (1) Pedagogias; (2) Liceus; (3) Ginásios e (4) Academias, 

conforme trazem os anais do Parlamento Brasileiro da Câmara dos Deputados, 

Seção de 1826, Tomo Segundo: 

PROJECTO DE LEI SOBRE A INSTRUCCÃO PUBLICA no IMPERIO DO 

BRAZIL  

A assembléa geral legislativa decreta:  

TITULO 1  

Divisão da instrucção publica 
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 Art. 1.º A instrucção, publica do Imperio do Brazil, será dividida em quatro 

gráos distinctos, que se denominarão: Pedagogias, Lyceus, Gymuasios, 

Academias.  

Art. 2.º No primeiro gráo ou pedagogias, se comprehenderão aquelles 

conhecimentos que a todos são necessários, qualquer que seja o seu 

estado ou profissão.  

Art. 3.º No segundo gráo ou lyceu, se comprehenderão os conhecimentos 

essenciaes aos agricultores, artistas, e negociantes.  

Art. 4.º No terceiro gráo ou gymnasios, se darão os conhecimentos 

scientificos que devem servir de introducção aos estudos profundos das 

sciencias, e de todo o genero de erudição. 

Art. 5.º No quarto gráo ou academias, se ensinarão as sciencias abstractas 

e as de observação, consideradas na sua maior extensão e em todas as 

mais diversas relacões com a ordem social, comprehendendo-se além disto 

o estudo das sciencias moraes e políticas, contempladas debaixo do 

mesmo ponto de vista. (ANNAES, 1826, tomo II, p.153). 

 

 Assim sendo, podemos encaixar o ensino profissionalizante como parte do 

Segundo Grau, os Lyceus, uma vez que eram ensinados ofícios específicos de cada 

área, no caso, agricultura, artes e negócios. 

Em 1834, por meio de ato adicional, houve a descentralização do ensino, 

ficando a cargo de cada província o ensino primário e secundário, e o ensino 

superior como responsabilidade do Governo Central. Ainda de acordo com Fonseca 

(1961) apud Garcia (2000), essa descentralização poderia ter sido motivo de uma 

fragmentação do país, uma vez que não havia orientação única para o ensino 

básico, pois se trata de um elemento fundamental na formação da unidade espiritual 

de um povo, e que ditam também as tendências e aspirações de cada região do 

país. 

Com o passar dos anos, a necessidade de aperfeiçoamento no ensino dos 

ofícios foi ficando cada vez mais necessária, sendo proposto em 1852, pelo 

vereador Manoel Araújo Porto Alegre, a fundação de instituições de ensino de 

ofícios que não considerassem o estado social dos alunos, porém, não obteve 

sucesso. Foi somente em 24 de janeiro de 1874, através do decreto n. 5.532 que 

foram fundadas dez escolas com este intuito. SCHUELER (1999) apud Pessoa 

(2015), ressalta que o atraso na criação dessas instituições, cerca de vinte anos, 
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somou-se a conjuntura da discussão da reorganização das relações de trabalho, 

tendo em vista a emancipação dos escravos e a Lei do Ventre Livre (1871) 

Com o fim da escravidão no Brasil (1888), e com a Proclamação da República 

(1889), notou-se uma perspectiva de mudança no panorama do ensino profissional. 

Romanelli (1980) apud Garcia (2000), afirma que a Constituição da República 

(1891), instituindo o sistema federativo de governo, culminou também na 

descentralização do ensino, assim como na dualidade de sistemas, delegando à 

União a criação, assim como o controle dos ensinos superior e secundário, deixando 

aos Estados a incumbência de criar e controlar os ensinos primário e profissional. 

Em apoio a esta medida, em 1906, fora aprovado um crédito do Governo Federal 

aos Estados para a criação de escolas técnicas profissionalizante. 

De acordo com a linha do tempo do ensino profissional do país, 

disponibilizada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, em 1909, o 

então presidente Nilo Peçanha, em 23 de setembro, assina o decreto 7.566, criando 

19 escolas de aprendizes artífices, que eram subordinadas ao Ministério dos 

Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. 

Já em 1927, é sancionado no Congresso Nacional o Projeto de Fidélis Reis, 

que torna obrigatório o oferecimento do ensino profissional no país. Dez anos 

depois, em 1937 é promulgada a nova Constituição Brasileira, que pela primeira vez 

trata sobre ensino profissional, técnico e industrial. Também nesse ano, é assinada 

a Lei 378, transformando as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais. 

Ainda de acordo com a linha do tempo do ensino profissional no país, no 

período do governo de Juscelino Kubitschek (1956 a 1961) é importante para o 

ensino profissional no país, uma vez que as escolas passam a formar profissionais 

voltados para as metas de desenvolvimento do Brasil. Em 1959, ainda durante o 

governo de JK, as Escolas Industriais e Técnicas tornam-se autarquias, chamadas 

de Escolas Técnicas Federais, com autonomia didática e de gestão.  

Deste período em diante o ensino profissional e técnico no país aos poucos 

foi evoluindo tanto em estrutura das escolas quanto em variedade de cursos. De 

acordo com o portal da Rede Federal de Educação Profissional, científica e 
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Tecnológica, em 2017 o país conta com 39 Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia. 

 

2.3 A TEORIA DA CONTINGÊNCIA 

 

 A teoria da contingência, ou teoria contingencial, ressalta que não existe uma 

estrutura organizacional ideal, que possa ser aplicada a todas as empresas. De 

acordo com DONALDSON (1999), ao contrário do que diz a escola clássica da 

administração, que trazia uma única estrutura de organização, independentemente 

das dimensões da empresa, de acordo com a teoria da contingência, não há um 

modelo de estrutura que seja aplicável a todas as organizações. 

Os primeiros estudos acerca da teoria da contingência datam da década de 

1960, e são atribuídos aos pesquisadores Woodward (1958), Burns & Stalker (1960) 

e Lawrence & Lorsch (1967). Os trabalhos desses autores demonstraram que o 

desempenho econômico de uma organização depende não somente da estrutura 

organizacional, mas também da tecnologia nela empregada e no ambiente em que 

está inserida (FAGUNDES, 2010). 

Segundo FAGUNDES (2010) apud MORGAN (1996), a teoria da contingência 

também pode ser definida como a forma com que uma empresa se adapta ao 

ambiente em que está inserida.  

Em discordância com a teoria clássica da administração, a teoria 

contingencial traz que o ambiente é que determina a estrutura organizacional ideal, 

somente a partir das interações com o ambiente em que está inserida é que a 

empresa perceberá as exigências do mercado. 

Já de acordo com MOLINARI e GUERREIRO (2004) apud COVALESKI, 

DIRSMITH e SAMUEL (1996), a teria da contingência pode ser definida como sendo 

uma visão teórica acerca da maneira com que as mudanças e exigências do 

ambiente influenciam e moldam as organizações, tanto em questões tecnológicas 

quanto em pressões ambientais.  
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Ademais, as organizações sofrem influência em suas estruturas em diversos 

níveis, conforme as contingências vão surgindo. Ainda de acordo com MOLINARI e 

GUERREIRO (2004), o trabalho dos autores  COVALESKI, DIRSMITH e SAMUEL 

(1996), verificaram também o uso da teoria contingencial na gestão de empresas.  
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3 METODOLOGIA 

 

 Nesta seção, descrevem-se os procedimentos seguidos para a realização da 

pesquisa. É apresentado o tipo de pesquisa, população e amostra, os 

procedimentos de coleta de dados, assim como análise desses dados. 

 Nesta seção, é apresentado também o Instituto Mix de Profissões, instituição 

nacional que teve sua franquia de Porto Velho – RO como objeto deste estudo. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 De acordo com Prodanov e Freitas (2013), para que a Pesquisa Científica 

possa alcançar seu objetivo de conhecer cientificamente um ou mais aspectos de 

determinados assuntos, ela deve ser metódica, sistemática e também crítica.  

 Köche (2007), entende que as variáveis q como problema a ser estudado, 

natureza da pesquisa e situação espaço-temporal em que a pesquisa se encontra, 

influenciam tanto o planejamento da pesquisa, quanto a natureza e o nível de 

conhecimento do pesquisador.  

 Ainda de acordo com Prodanov e Freitas (2013), existem diversas formas de 

classificar uma Pesquisa Científica, o QUADRO 1 apresenta de forma dinâmica os 

principais aspectos metodológicos adotados neste estudo. 

QUADRO 1 – Estrutura metodológica da pesquisa. 

Aspectos Classificação Descrição 

1.Natureza 1.1 Básica 

Tem por objetivo a geração de conhecimento 

novo útil ao avanço da ciência, sem prever 

aplicação prática.  

2. Objetivo do 

Estudo 
2.1 Descritiva 

Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena 

dados. Procura descobrir a frequência com que um 

fato ocorre, sua natureza, suas características, 

causas, relações com outros fatos. 
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3. Procedimentos 

3.1 Pesquisa 

Bibliográfica 

Elaborada a partir de material publicado, com o 

objetivo de familiarizar o pesquisador ao tema 

abordado. São utilizados livros, revistas, publicações 

em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, 

monografias, dissertações, teses etc. 

3.2 Levantamento 
Pesquisa que envolve questionamento direto das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 

3.3 Estudo de 

Caso 

Investigação, que tem como objeto o estudo de uma 

unidade de forma aprofundada. 

4. Abordagem do 

problema 
4.1 Quantitativa 

Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, 

para traduzir em números as informações coletadas, 

além de classificá-las e analisá-las. 

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013). 

Uma vez que o objetivo da pesquisa foi compreender a evasão escolar em 

cursos profissionalizantes, foi gerado a partir dela um conhecimento útil ao avanço 

da ciência nesta área. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa é 

caracterizada do ponto de vista de sua natureza como básica. 

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa é classificada como 

descritiva, considerando que o pesquisador apenas registrou e descreveu os fatos, 

sem que houvesse nenhuma interferência nos mesmos (Prodanov e Freitas, 2013).  

Em relação aos procedimentos técnicos, foram utilizados três nesta pesquisa: 

(1) Pesquisa Bibliográfica, (2) Estudo de Caso e (3) Levantamento. A pesquisa 

bibliográfica é o procedimento técnico fundamental a qualquer trabalho científico. É 

elaborada a partir do estudo do pesquisador sobre o material já publicado acerca do 

tema, no caso desta pesquisa foram utilizados livros, artigos científicos, 

monografias, publicação em periódicos e até os anais do parlamento brasileiro. 

Conforme apontam Prodanov e Freitas (2013), o procedimento técnico 

Levantamento ou survey ocorre quando a pesquisa envolve a interrogação direta 

das pessoas cujo comportamento desejamos conhecer. Uma vez que a coleta de 

dados se deu diretamente a partir das informações registradas pelos alunos 

evadidos no Sistema de Gerenciamento de Franquias, o levantamento encaixa-se 

como um procedimento técnico utilizado na pesquisa.  
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O Estudo de Caso, ainda de acordo com Prodanov e Freitas (2013), consiste 

em coletar e analisar informações sobre um indivíduo, família, grupo ou comunidade 

específico, afim de estudar aspectos específicos de seus comportamentos. No caso 

desta pesquisa, foi observado o comportamento especificamente dos alunos 

evadidos do Instituto Mix de Profissões – unidade Porto Velho/RO. 

Considerando que a pesquisa se utilizou de métodos estatísticos para 

quantificar em números o comportamento dos alunos evadidos, afim de poder 

classifica-los e analisa-los, a classificação da pesquisa do ponto de vista da forma 

de abordagem do problema é pesquisa quantitativa (Prodanov e Freitas, 2013). 

 

3.2 AMOSTRAGEM E POPULAÇÃO DA PESQUISA 

 

O universo desta pesquisa corresponde a 67 alunos evadidos do Instituto Mix 

de Profissões no período de janeiro de 2015 a abril de 2017. Deste universo, a 

amostra estudada corresponde a 100% da população, uma vez que foram coletados 

dados de todos os alunos que possuíam evasão em seu registro no Sistema de 

Gerenciamento de Franquias, utilizado na coleta dos dados. 

 

3.3 INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES 

 

 O Instituto Mix de Profissões é uma franquia de cursos profissionalizantes 

reconhecida nacionalmente, atendendo mais de 400 cidades em todos os estados 

brasileiros. Com mais de 170 mil alunos formados, o Instituto Mix de Profissões atua 

nas áreas da beleza, saúde, administração, tecnologia, idiomas, construção civil e 

Gastronomia. 

O Instituto Mix chegou a porto velho em dezembro de 2014, e fica localizado 

na Rua Duque de Caxias, 2305, bairro São Cristóvão, Porto Velho – RO 

 A franquia tem Missão, Visão e Valores bem definidos, que norteiam a 

organização e seus colaboradores, sendo: 
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Missão 

Realizar os sonhos de nossos alunos através da qualificação profissional oferecida 

por meio de uma grande variedade de cursos. 

 

Visão 

Destacar-se no ramo profissionalizante como a escola que mais satisfaz as 

necessidades de seus alunos, colaboradores, franqueados, másters e sócios, dando 

a todos condições de crescimento profissional e pessoal. 

 

Valores 

Qualidade, confiança, comprometimento, profissionalismo, integridade e sinergia. 

 

O Instituto conta com uma infraestrutura de três salas de aula, um laboratório 

de informática, um salão de beleza, uma sala equipada com macas e equipamentos 

para a prática das aulas de massoterapia, duas salas administrativas, uma 

secretaria, uma gerência de vendas e uma agência de empregos. O instituto 

funciona por meio de seus 12 colaboradores, incluindo os professores. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados no Sistema de 

Gerenciamento de Franquias (SGF), sistema utilizado pelo instituto para a gestão de 

seus contratos com alunos, funcionários, fornecedores e franqueados. 

 O sistema é alimentado diariamente pelos colaboradores do setor 

administrativo e da secretaria, e gera resultados e relatórios cujo os quais foram 

utilizados nesta pesquisa. A Figura 1 traz a área de trabalho do SGF. 
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 Figura 1: Sistema de Gerenciamento de Franquias 

 

Fonte: Página Inicial do SGF (2017).  

 

Foram levantados os dados de 642 alunos no período de janeiro de 2015 a 

abril de 2017. Destes, 67 foram identificados como evadidos, o que corresponde a 

10,43% do total de alunos matriculados neste período. 

O QUADRO 2 demonstra as informações coletadas no Sistema de 

Gerenciamento de Franquias, fonte de dados da pesquisa, relacionadas com os 

objetivos específicos da pesquisa, e onde cada dado se encaixa na resolução do 

problema de pesquisa. 

 

QUADRO 2 – Estrutura do instrumento de pesquisa.  

 

INFORMAÇÕES COLETADAS NO SGF 
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Informações do aluno 

 

 Idade; 

 Sexo; 

 Escolaridade; 

 Estado Civil. 
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Informações dos Cursos 

 

 Área de conhecimento; 

 Porcentagem de alunos evadidos por área de 

conhecimento; 

 Área de conhecimento por Motivo da Evasão. 
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Cruzamento de dados  

 

 Motivos para evasão; 

 Sexo X Motivo da evasão; 

 Idade X Motivo da evasão; 

 Área de Conhecimento X Motivo da evasão; 

 Forma de entrada no instituto; 

 Forma de entrada no instituto X Motivo da evasão; 

 Colaborador que efetuou a matrícula; 

 Período do curso em que houve a evasão; 

 Período X Motivo da evasão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Pantoja (2004) e Isidro Filho (2006). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, são apresentados os dados coletados na pesquisa e suas 

análises. Conforme é observado no QUADRO 2 – Estrutura do instrumento de 

pesquisa, cada dado foi coletado com o intuito de atender aos objetivos específicos. 

Portanto, cada subitem que segue, trata da análise de um dado e/ou o cruzamento 

de dados, sempre objetivando o alcance dos objetivos específicos.  

 

4.1 MOTIVO DA EVASÃO 

 

Com base nos dados coletados, estão listados abaixo os motivos pelos quais 

os alunos classificados como evadidos deixaram de frequentar a instituição de 

ensino. 

Tabela I – Motivo da Evasão 

 

Motivo da Evasão 

 

Nº de Alunos 

 

Percentual 

Não foi possível contato com o 

aluno 

29 43,28% 

Aluno alegou problemas financeiros 16 23,88% 

Aluno desistiu do curso 9 13,43% 

Aluno começou a trabalhar 8 11,94% 

Outros 5 7,46% 

Total 67 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 

 Observa-se uma predominância de 43,28% no motivo “Não foi possível 

contato com o aluno”, o motivo da evasão é classificado dessa forma quando o 

aluno deixa de frequentar às aulas, não atende às ligações realizadas pela 

secretaria da escola, não responde a mensagens de texto SMS ou mensagens 

enviadas através do aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas 

WhatsApp. Além do registro extraído do SGF, uma nova tentativa de contato com 
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esses alunos foi realizada pelo autor desta pesquisa, entretanto, com esses vinte e 

nove alunos não foi possível estabelecer nenhum tipo de contato. 

 Logo em seguida, com o segundo maior número de alunos evadidos, está o 

motivo de problemas financeiro. De acordo com a pesquisa, 23,88% dos alunos 

evadiram-se do curso profissionalizante por não conseguir manter o compromisso 

financeiro estabelecido com a instituição. Dentre os problemas financeiros 

apresentados por estes dezesseis alunos, os principais envolvem desemprego e 

despesas extras que não haviam sido previstas. 

 O terceiro maior motivo da evasão dos alunos, representado por nove alunos, 

ou 13,43% do total, é a desistência do aluno ao curso. Diferente do primeiro motivo, 

nestes casos o contato com o aluno evadido foi feito, e ao ser questionado o motivo 

da ausência nas aulas, o aluno informou que havia perdido o interesse em continuar 

com o curso, sem um motivo específico.  

 Oito dos sessenta e sete alunos pesquisados alegaram que não puderam 

continuar frequentando o curso por terem retornado ao mercado de trabalho. Cinco 

desses oito, começaram a trabalhar no horário das aulas, os outros três não 

trabalhavam no horarío das aulas, contudo, não tiverem interesse em continuar com 

o curso uma vez que já se encontravam empregados. 

 A linha Outros, que abrange os demais motivos para a evasão, não tiveram 

um número significativo de registros, sendo dois alunos pelo motivo de ter iniciado 

uma graduação de nível superior, um aluno por motivo de saúde, um aluno alegou 

falta de tempo para continuar cursando e um aluno migrou para outra instituição de 

ensino. 

 

4.2 SEXO 

 

Não houve diferença significativa no sexo dos alunos evadidos. Trinta e seis 

alunos (54%) são do sexo feminino, enquanto que trinta e um alunos (46%) são do 

sexo masculino. O Gráfico 1 traz a relação entre alunos evadidos do sexo masculino 

e alunos evadidos do sexo feminino. 
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Gráfico 1 Sexo dos alunos evadidos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 

4.2.1 Sexo x Motivo da evasão 

 Com base no cruzamento dos dados levantados sobre o sexo dos alunos 

evadidos e sobre os motivos da evasão, pode-se obter alguns dados relevantes no 

que se refere aos motivos apresentados pelos homens e pelas mulheres. O Gráfico 

2 representa esse cruzamento de dados obtido.  

Gráfico 2 Sexo X Motivo da evasão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 
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Tem-se que o principal motivo pelo qual as mulheres deixam de frequentar o 

curso é a impossibilidade de entrar em contato com as alunas, com quinze registros, 

seguido de problemas financeiros com treze ocorrências. 

 Enquanto que no caso dos homens, o principal motivo também é a 

impossibilidade de contato, com catorze casos, porém, o segundo maior motivo é a 

desistência do curso, com cinco casos. 

 A evasão escolar por motivo de começar a trabalhar é mais comum entre os 

homens, com cinco registros, enquanto que nas mulheres aparece apenas três 

vezes. 

 

4.3 IDADE 

 

A idade dos alunos que foram objeto desse estudo variam de 13 a 68 anos. A 

Tabela II traz a quantidade de alunos registradas em seis faixas de idade, contendo 

cinco anos cada faixa, e a última sendo composta pelos alunos com mais de 38 

anos de idade. 

Tabela II – Idade dos alunos evadidos 

 

Idade 

 

Nº de Alunos 

 

Percentual 

De 13 a 17 anos 5 7,46% 

De 18 a 22 anos 15 22,39% 

De 23 a 27 anos 13 19,40% 

De 28 a 32 anos 15 22,39% 

De 33 a 37 anos 13 19,40% 

Mais que 38 anos 6 8,96% 

Total 67 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 

Observou-se que não há predominância de uma faixa de idade específica, 

onde os extremos “13 a 17 anos” e “Mais que 38 anos”, são as menores faixas, com 

7,46% e 8,96% do total de alunos, respectivamente. Já as faixas com maiores 
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números de alunos evadidos são as de “18 a 22 anos” e “28 a 32 anos”, ambas com 

22,39%. 

4.3.1 Idade x Motivo da evasão 

 Quando cruzados os dados de Idade dos alunos evadidos com os de Motivo 

da Evasão, observou-se que a faixa dos mais jovens, de 13 a 17 anos, 

apresentaram apenas um motivo para evasão, a impossibilidade de contato com o 

aluno, enquanto que a faixa dos mais velhos, acima dos 38 anos, não apresentaram 

problemas financeiros como motivo para a evasão. O Gráfico 3 ilustra esta relação 

entre idade dos alunos evadidos e os motivos para a evasão. 

Gráfico 3 Idade X Motivo da evasão. 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

A faixa de idade com maior número de alunos que apresentaram evasão por 

motivo de retorno ao mercado de trabalho é a faixa de 23 a 27 anos, com três 

alunos. As faixas com maiores índices de problemas financeiros foram as de 18 a 22 

anos e 28 a 32 anos, com cinco alunos cada. 

 A faixa com o número mais expressivo de alunos que se evadiram e não 

possibilitaram contato posterior, foi a faixa de 33 a 37 anos, com nove alunos 

evadidos.  
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4.4 ESCOLARIDADE 

 

 O estudo deparou-se com alunos evadidos de todos os níveis de ensino, do 

fundamental ao superior, completos e incompletos. O Gráfico 4 apresenta os níveis 

de escolaridade encontrados dos alunos evadidos. 

Gráfico 4 Escolaridade dos alunos evadidos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 Dezessete dos alunos evadidos possuíam nível fundamental, sendo 09 

completos e 08 incompletos. 12 alunos possuíam nível superior, sendo 04 completos 

e 08 incompletos. A grande maioria dos alunos evadidos apresentam nível de 

escolaridade como ensino médio, sendo 35 com o nível médio completo e apenas 

03 com médio incompleto. 

 

4.5 ESTADO CIVÍL  

 

 Conforme traz o Gráfico 5, o estado civíl dos alunos evadidos foi 

predominantemente Solteiro, com 40 dos 67 alunos pesquisados. O estado civíl 
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Divorciado apresentaram 03 resultados cada, compondo a linha Outros com 06 

resultados. 

Gráfico 5 Estado Civil. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 

4.6 ÁREA DE CONHECIMENTO. 

 

 A instituição em que a pesquisa foi aplicada trabalha com seis tipos de 

contratos, cada um segmentado a uma área específica de atuação do futuro 

profissional. Os tipos de contratos são: Administração e Atendimento; Beleza; 

Construção Civill; Idiomas; Interativos e; Saúde. A Tabela III traz o total de alunos de 

acordo com a área de conhecimento, no período de janeiro de 2015 a abril de 2017. 

Tabela III – Área de conhecimento - geral 

Área de Conhecimento Nº de Alunos Percentual 

Administração e 

Atendimento 

18 3% 

Beleza 222 34% 

Construção Civil 43 7% 

Idiomas 4 1% 
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Interativos 287 45% 

Saúde 68 10% 

Total 642 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Observou-se uma predominância de 45% nos cursos interativos, enquanto 

que a segunda área com mais contratos, a área da beleza, aparece com 34%. Os 

cursos da área da saúde aparecem com 10% do total de contratos no período, 

enquanto que os da construção civil trazem 7%. 

 Os contratos do tipo idiomas e administração e atendimento são os com 

menos registros, tendo, somados, 4% do total de contratos no período. 

 Em contraponto a isso, a Tabela IV também traz o número de alunos de 

acordo com a área de conhecimento, entretanto, somente entre os alunos evadidos.  

 

Tabela IV – Área de conhecimento - alunos evadidos 

 

Área de Conhecimento 

 

Nº de Alunos 

 

Percentual 

Administração e 

Atendimento 

2 2,99% 

Beleza 39 58,21% 

Construção Civil 8 11,94% 

Idiomas 1 1,49% 

Interativos 10 14,93% 

Saúde 7 10,45% 

Total 67 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 

 A grande maioria dos alunos evadidos (58,21%) são alunos oriundos dos 

cursos da área de Beleza. Apesar de ser a segunda área com mais alunos 

matriculados no período, a área da beleza aparece com o maior índice de alunos 

evadidos. 

 Os cursos na área da Construção Civil, Interativos e da Saúde representam a 

segunda parcela com maior número de alunos evadidos, com 11,94%, 14,93% e 

10,45%, respectivamente. Os cursos das áreas de Administração e Atendimento e 
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Idiomas são os menos expressivos, com representatividade de 2,99% e 1,49%, 

respectivamente. 

 A partir dessas informações pôde-se concluir que o número total de alunos 

matriculados em cada área não é proporcional ao número de alunos evadidos em 

cada área. A área de conhecimento com mais alunos matriculados, com 287 alunos 

(45%), foi a de cursos interativos, enquanto que a área de conhecimento com mais 

alunos evadidos, com 39 alunos (58,21%), foi a da beleza. 

 O gráfico 6, apresenta uma demonstração gráfica da Tabela IV, mostrando a 

distribuição dos alunos evadidos de acordo com os tipos de contrato. 

Gráfico 6 Porcentagem de alunos evadidos por área de conhecimento. 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 

4.6.1 Área de Conhecimento x Motivo da evasão 

 A partir do cruzamento de dados sobre área de conhecimento e o motivo da 

evasão do aluno, é possível identificar que os motivos para a evasão do acadêmico 

podem variar de acordo com a área de atuação do curso profissionalizante. 

 O Gráfico 7 traz as informações sobre o Tipo do Contrato em relação ao 

Motivo da Evasão. É possível observar que, nos cursos da área da Beleza, a 

impossibilidade de contato com o aluno aparece como principal motivo da evasão, 
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seguido de problemas financeiros. Já nos cursos da área da Construção Civil, 

Problemas Financeiros aparece como o principal motivo para a evasão, seguido de 

Outros. 

Gráfico 7 Área de conhecimento X Motivo da evasão. 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 

4.7 FORMA DE ENTRADA NO INSTITUTO 

 

 Buscando identificar se a forma de entrada do aluno no instituto tem relação 

com sua permanência ou evasão, coletou-se os dados sobre a forma de entrada dos 

67 alunos evadidos no período, confrome Gráfico 8, para posteriormente esse dado 

ser cruzado com os motivos para evasão do aluno, conforme Gráfico 9. 
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Gráfico 8 Forma de entrada no Instituto. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 O principal meio de entrada encontrado após o levantamento dos dados foi 

através da rede social Facebook (21%), onde o Instituto possui uma Página 

Nacional, e a franquia de Porto Velho possui outra local, onde são divulgados os 

cursos, promoções e demais conteúdos relacionados ao instituto e ao ensino 

profissionalizante. 

 As campanhas de indicação e as indicações espontâneas foram o segundo 

meio de entrada com mais ocorrências entre os alunos evadidos (19%). Estas 

campanhas acontecem com os alunos que já estudam no instituto e que ganham 

descontos e benefícios ao indicarem outras pessoas a conhecerem o instituto e os 

cursos. As indicações espontâneas são aquelas em que alunos ou ex-alunos 

recomendam os cursos do instituto para pessoas em seu ciclo de relacionamento. 

Com 15% do total de alunos evadidos, a forma de entrada “Site” aparece 

como terceira maior. A entrada pelo site corresponde àqueles alunos que 

pesquisaram por “cursos profissionalizantes”, “ensino profissionalizante”, e itens 

similares em sites de buscas como o Google.  

As parcerias com escolas de níveis médio e outras instituições representam 

14% das formas de entrada no instituto, essas parcerias preveem descontos para 

alunos ou funcionários das organizações parceiras. 
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As outras formas de entrada, que somadas representam 31% do total, são: 

Assistente; Concurso de Bolsas; Orientador Externo; Panfletagem; TV; Visita 

Espontânea e Whatsapp. 

 

4.7.1 Forma de entrada x Motivo da evasão 

 A partir do cruzamento das informações sobre a forma de entrada no instituto 

com os motivos da evasão, pôde-se observar que os motivos para a evasão variam 

de acordo com a forma com que o aluno chegou até o instituto. 

Gráfico 9 Forma de entrada X Motivo da evasão. 

.

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

Os alunos que efetuaram matrícula no instituto a partir de conteúdo que viram 

no Facebook têm como principal motivo da evasão a impossibilidade de contato com 

o aluno, seguido de problemas financeiros. Os alunos oriundos das campanhas de 

indicação e das indicações expontâneas compartilham da mesma ordem. 

Já os alunos que chegaram ao Instituto Mix a partir do Site e das Parcerias, 

apresentam como segundo maior motivo para a evasão o retorno ao mercado de 

trabalho.  
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4.8 COLABORADOR QUE EFETUOU A MATRÍCULA 

 

 Foi levantado também os dados sobre os colaboradores que efetuaram a 

matrícula desses alunos que vieram a se tornar alunos evadidos. O objetivo desta 

coleta foi identificar padrões de evasão em relação aos colaboradores que 

efetivamente venderam os cursos aos alunos. O Gráfico 10 demonstra a quantidade 

de matrículas de alunos evadidos efetivada por cada colaborador do Instituto. 

Gráfico 10 Colaborador responsável pela matrícula. 

.

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 Como a pesquisa possue fins acadêmicos, o nome dos quatro principais 

colaboradores responsáveis pela matrícula foram suprimidos, sendo substituidos por 

IM 01, IM 02, IM 03 e IM 04. 

 Considerando o período de tempo em que cada colaborador esteve no 

instituto, não houve variação significativa no número de alunos evadidos, uma vez 

que o colaborador IM 04 possuia, a época da pesquisa, o dobro de tempo de 

empresa dos outros 03 colaboradores. Portanto, observou-se um padrão no número 

de alunos evadidos por colaborador, não sendo possível mensurar se a abordagem 

do colaborador influenciou diretamente na evasão do aluno. 
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4.9 PERÍODO DO CURSO EM QUE HOUVE A EVASÃO 

 

Outro dado importante coletado foi o período do curso em que houve a 

evasão, ou seja, quanto tempo o aluno frequentou a escola antes de evadir. 

Considerando que os cursos têm durações diferentes, a unidade de medida utilizada 

foi porcentagem, e não meses, semanas ou dias. O Gráfico 11 aponta a 

porcentagem de alunos evadidos por período do curso. 

Gráfico 11 Período do curso em que houve a evasão. 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 Foi observado que a maior parte dos alunos evadem nos primeiros 20% do 

curso, com 33% das ocorrências. O segundo período em que mais ocorre a evasão 

é por volta da metade do curso, entre 40 e 60%, esta parcela é representada por 

28% dos registros. Com 22%, o período de 20 a 40% do curso aparece com o 

terceiro maior índice de evasão. 

 Após os alunos terem cursado 60% ou mais do curso, observa-se uma queda 

no número de evasões, tendo 12% entre 60 e 80% do curso, e apenas 5% acima 

dos 80%.   
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4.9.1 Período do curso em que houve a evasão x Motivo da evasão  

 Os motivos para a evasão dos alunos variam de acordo com o quanto o aluno 

cursou antes de evadir. Foi o que se observou ao cruzar os dados do período do 

curso em que houve a evasão com os dados dos motivos da evasão. 

Gráfico 12 Período X Motivo da evasão. 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 O principal motivo para a evasão dos alunos que cursaram até 20% do curso 

é a impossibilidade de contato, com 12 registros, seguido de problemas financeiros 

com 04 e o retorno ao mercado trabalho com 03 ocorrências. A desistência do curso 

neste período apresenta um registro. 

 Nos alunos que cursaram de 20 a 40% de seus cursos antes de evadir, o 

principal motivo da evasão não é mais a impossibilidade de contato, e sim, 

problemas financeiros, com 5 ocorrências. Impossibilidade de contato e retorno ao 

mercado de trabalho aparecem juntos na segunda colocação, ambos com 04 

ocorrências, e a desistência do curso apresenta também um registro. 

 Já nos alunos que evadiram após cursar de 40 a 50% do curso, não há 

registro de evasão por motivo de retorno ao mercado de trabalho, enquanto que o 

número de desistência do curso é de 05 registros. Problemas financeiros aparecem 

com 06 registros e impossibilidade de contato com o aluno, sendo o principal motivo, 

09 registros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo geral desta pesquisa foi compreender a evasão escolar em cursos 

profissionalizantes. Considerando as informações analisadas dos alunos evadidos 

do Instituto Mix de Profissões, e tomando-os como base, pode-se afirmar que este 

objetivo foi alcançado. As conclusões deste trabalho de pesquisa podem ser 

apontadas de acordo com os resultados encontrados em relação a este objetivo 

geral, e em relação aos objetivos específicos. 

 O primeiro objetivo específico, identificar o perfil dos alunos evadidos, foi 

alcançado através da coleta dos dados acerca da idade, sexo, escolaridade e estado 

civil dos alunos evadidos. Observou-se uma distribuição uniforme entre 18 e 37 

anos, com poucos alunos evadindo abaixo dos 17 ou acima dos 38 anos. O sexo 

entre os alunos evadidos foi em sua maioria feminino, entretanto, a diferença não foi 

tão significativa.  

Houveram registros de evasão em todos os níveis de escolaridade, do 

fundamental ao superior, completo e incompleto, mas a grande maioria dos alunos 

evadidos apresentam nível médio completo como escolaridade. Já no estado civil 

dos alunos, houve predominância de solteiros, seguido de casados. Com esses 

dados, foi possível identificar o perfil dos alunos evadidos, alcançando o primeiro 

objetivo específico.  

 O segundo objetivo específico trazido pela pesquisa foi identificar os tipos de 

contrato e os índices de evasão por área de atuação. Este objetivo pôde ser 

alcançado através da coleta dos dados sobre a área de conhecimento, a 

porcentagem de alunos evadidos de acordo com a área de conhecimento, e o 

motivo registrado para a evasão de acordo com cada área de conhecimento.  

 Observou-se que a área com mais alunos matriculados é a área de cursos 

interativos, seguida da área da beleza, saúde, construção civil, administração e 

idiomas. Já no percentual de alunos evadidos, esta sequência é alterada, sendo os 

cursos da beleza os que mais apresentam registros de evasão, seguido dos 

interativos, construção civil, saúde, administração e por fim idiomas. Conforme 

mostra o Gráfico 7 (fls 36), o motivo para a evasão dos alunos varia de acordo com 

a área de atuação, onde cada área de conhecimento tem uma sequência de 
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principais motivos diferente das outras. Com isso, o segundo objetivo específico foi 

alcançado. 

 O terceiro objetivo específico da pesquisa foi identificar os principais motivos 

para a evasão. Conforme a Tabela I (fls 27), os principais motivos para a evasão 

foram a impossibilidade de contato com o aluno, problemas financeiros, desistência 

do curso e retorno do aluno ao mercado de trabalho. 

 Com os três objetivos específicos alcançados, o objetivo geral pôde também 

ser obtido, através desta pesquisa, pôde-se compreender a evasão escolar em 

cursos profissionalizantes. 

 Ante o exposto, observou-se que diversos fatores influenciam na evasão, tais 

como idade do aluno, sexo, a área de conhecimento do curso, a forma de entrada na 

instituição, e também o quanto do curso o aluno cursou. Os principais motivos, 

apontados na Tabela I (fls 27), variam de acordo com os fatores supracitados, 

portanto, entretanto, em suma, refletem o resultado efetivo desta pesquisa. 
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