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Eixo temático: Permanência e Fidelização na Educação Superior  

 

Resumo: O processo de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica resultou na criação de um novo modelo de instituição de educação profissional e 

tecnológica: os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - instituições de 

educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializadas na 

oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. A rápida 

expansão dos Institutos Federais pelo território brasileiro, e a natureza singular destas 

instituições, impõem vários desafios a serem enfrentados por seus dirigentes, sendo a evasão 

de alunos um dos maiores. Considerando a necessidade de investigações mais profundas a 

respeito dos determinantes do fenômeno e de implementação de ações que contribuam para a 

diminuição da evasão nos Institutos Federais, o presente estudo voltou-se para a análise das 

dificuldades enfrentadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (IFSP) na identificação das variáveis associadas à evasão de seus estudantes, visando a 

proposta de ações que possam auxiliar a instituição de ensino pesquisada a superar estas 

dificuldades. A coleta de dados da pesquisa foi realizada em um dos campi do IFSP e o 

instrumento utilizado para a coleta foi a entrevista semiestruturada e recorrente, realizada com 

um grupo de 15 servidores da instituição. As transcrições das entrevistas foram submetidas à 

Análise de Conteúdo. As causas que têm dificultado a identificação das variáveis associadas à 

evasão de estudantes no IFSP, apontadas pelos sujeitos entrevistados na pesquisa, foram 

agrupadas em três grandes categorias: 1) Baixo comprometimento com a evasão; 2) 

Deficiências estruturais; e 3) Deficiências no relacionamento entre setores. A ausência de uma 

política institucional de combate à evasão e o baixo envolvimento dos servidores têm levado a 

um baixo comprometimento da instituição com a evasão. As limitações no sistema de gestão 

acadêmica da instituição e a inexistência de procedimentos operacionais padrão para coleta e 

análise de dados sobre evasão foram identificadas como deficiências estruturais que têm 

levado a instituição de ensino pesquisada a não possuir informações sobre os motivos da 

evasão de seus estudantes. As dificuldades de atuação conjunta e de comunicação - 

principalmente entre aqueles setores que têm uma atuação mais direta com os estudantes – 

têm levado às deficiências no relacionamento entre setores. Os resultados da pesquisa 

apontaram as necessidades de se tratar a evasão como um problema de gestão institucional e 

das lideranças do IFSP estabelecerem políticas que guiem as ações de enfrentamento à 

evasão. 
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Introdução 

 

O estudo da evasão e seus determinantes em instituições de ensino superior brasileiras 

- públicas e privadas - tem sido, já há algum tempo, o foco de uma quantidade significativa de 

pesquisas. Mais recentemente, parte das pesquisas sobre determinantes da evasão tem buscado 

compreender como o fenômeno vem se manifestando nos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia distribuídos pelos estados brasileiros (SILVA, 2011; AMARAL, 2013; 

SOUZA, 2014). O surgimento dessas pesquisas é justificado pelos altos índices de evasão 

registrados nos Institutos Federais (IFs) e escassez de estudos em relação a seus determinantes 

(TCU, 2012), como também pela natureza singular destas instituições. 

Os IFs, além de possuírem uma estrutura organizacional diferenciada em relação às 

instituições de ensino superior, também ofertam outros níveis de ensino, demandando uma 

compreensão a respeito do como a evasão vem se manifestando nos diferentes grupos de 

estudantes atendidos por essas instituições. As inúmeras pesquisas que investigaram os 

determinantes da evasão em cursos de instituições de ensino superior, nacionais e 

estrangeiras, podem ajudar a compreender o fenômeno nos institutos federais, mas faz-se 

necessário investigações específicas para o conhecimento dos fatores associados à evasão nos 

IFs visando as ações de prevenção e de controle do fenômeno. 

 

Marco Teórico  

 

No período de agosto de 2011 a maio de 2012, o Tribunal de Contas da União (TCU) 

auditou todos os Institutos Federais, integrantes da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica. De acordo com o relatório de auditoria do TCU (2012), a evasão está presente 

em todos os IFs dos estados brasileiros e demais instituições que ofertam o ensino 

profissionalizante, e em números preocupantes.    

No que se refere especificamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP), apesar de altos índices de evasão escolar serem detectados, o 

TCU não encontrou estudos ou registros sistematizados sobre sua ocorrência. De acordo com 

o relatório de auditoria do TCU (2012, p.107), “o IFSP não possui sistema de dados que possa 

verificar a quantidade e o perfil dos estudantes que evadem”.  

Com mais de 100 anos de existência, o IFSP passou por diversas transformações, 

sendo a mais relevante a ocorrida em 2008, com a transformação de Centro Federal de 

Educação Tecnológica em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, ampliando a 

sua atuação, quantidade de campi e oferta de vagas. O notável crescimento que levou a 



 

instituição para outro patamar no oferecimento de ensino profissionalizante no estado de São 

Paulo, tornando a instituição uma das maiores do país, também levou a um crescimento na 

quantidade de problemas a serem superados.  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 

2014-2018, a evasão é um dos maiores desafios para a gestão do IFSP nos dias atuais. Pieroni 

(2016), após realizar uma análise exploratória de dados comparando índices de evasão, 

conclusão, reprovação e rendimento acadêmico em um dos campi do IFSP, destacou a 

necessidade da implementação de ações que visem contribuir para diminuir a evasão e 

melhorar o rendimento acadêmico. De acordo com a autora, a evasão seria o “tema principal 

que necessita de investigações mais profundas e ações imediatas” (PIERONI, 2016, p.67), 

atualmente, nos campi do IFSP. 

A evasão é um processo complexo e suas causas estão relacionadas a uma diversidade 

de variáveis (pessoais, acadêmicas, socioeconômicas, institucionais) que devem ser 

compreendidas sob diferentes perspectivas teóricas, sejam elas psicológicas, sociológicas, 

pedagógicas, econômicas ou organizacionais.   

A abrangência e complexidade dos fatores que atuam sobre a evasão no ensino 

superior podem ser claramente verificadas nos modelos teóricos mais recentes que buscam 

explicar o impacto do ensino superior sobre o estudante. Entre esses modelos pode-se destacar 

o de Terenzini e Reason (2005), que formularam uma estrutura conceitual com base em 

modelos clássicos anteriormente elaborados por Astin, Tinto, Pascarella, Berger e Milem, o 

que veio a congregar, em um único modelo conceitual, fundamentos de natureza sociológica, 

da psicologia social e de pesquisas a respeito do impacto organizacional sobre os estudantes.  

O modelo proposto por Terenzini e Reason (2005) incorpora a ampla gama de 

influências sobre esses estudantes, indicada na literatura sobre o assunto: características e 

experiências pré-universitárias dos estudantes; experiências na instituição, que inclui o 

contexto organizacional, o ambiente estudantil, a interação entre pares e, finalmente, a 

experiência individual do aluno.  

No que se refere às características e experiências pré-universitárias, de acordo com 

Terenzini e Reason (2005), os estudantes do ensino superior variam não apenas em relação às 

características sociodemográficas, mas também em relação à preparação acadêmica e às 

experiências pessoais/sociais e disposições (metas pessoais, acadêmicas e profissionais, 

motivação e prontidão para mudança). Essas diferenças, segundo os autores, afetam a 

probabilidade de um aluno abandonar ou permanecer e concluir o ensino superior.  

O contexto organizacional (padrões diários de funcionamento e as crenças, atitudes, 

ideologias e valores da instituição), por sua vez, também têm o poder de moldar o 



 

comportamento do estudante e influenciar seu sucesso ou fracasso. O estudo de Berger e 

Milem (2000) buscou explorar como as dimensões do comportamento organizacional das 

instituições de ensino superior se combinam para formar vários tipos de ambientes 

organizacionais que afetam os resultados acadêmicos dos alunos.  

Os autores apontam cinco dimensões do comportamento organizacional: burocrática, 

colegial, política, simbólica e sistêmica. Para Terenzini e Reason (2005), organizações que 

funcionam de forma sistêmica - que reconhecem que o comportamento é influenciado por 

outros de dentro e de fora da organização - influenciam positivamente a permanência dos 

estudantes, pois reforçam as interrelações entre os subsistemas dentro de organizações 

maiores. Assim, as políticas e práticas atuam de forma integrada, em prol do sucesso desses 

estudantes, que se tornam mais propensos a continuarem com os estudos à medida que 

acreditam que a instituição está comprometida com o bem-estar dos seus alunos. Braxton et 

al. (2014) apontam que tanto a percepção do estudante com relação ao compromisso 

institucional com o bem-estar dos estudantes, quanto a percepção da integridade institucional, 

entendida como o grau de congruência entre a missão e objetivos divulgados pela instituição e 

as ações de seus administradores, corpo docente e quadro de funcionários, constituem-se em 

fatores fortemente associados com a permanência dos estudantes no ensino superior. 

De acordo com Terenzini e Reason (2005), qualquer esforço para compreender as 

múltiplas influências que afetam a permanência dos estudantes no ensino superior também 

deve levar em consideração as influências exercidas pelo grupo de  pares, o que incorpora o 

impacto do sistema de valores dominantes e normativos, crenças, atitudes e expectativas que 

caracterizam o corpo estudantil. Astin (1993), baseado em amplo estudo sobre as mudanças 

que ocorrem com os estudantes durante os anos de ensino superior, concluiu que o grupo de 

pares é a fonte mais potente de influências sobre o crescimento e desenvolvimento durante os 

anos de graduação e, como consequência, sobre o processo de evasão/permanência. 

Finalmente, as próprias experiências dos alunos em diversas áreas de suas vidas 

acadêmicas e não acadêmicas - experiências curriculares, experiências em sala de aula e fora 

da sala de aula - também acabam sendo determinantes para a permanência no ensino superior. 

De modo geral, quanto maior for o envolvimento do aluno com as atividades educacionais 

propostas, quanto maior o número de interações positivas com os professores e colegas, 

quanto maior o envolvimento em diversas atividades extracurriculares, maior a probabilidade 

dos alunos permanecerem na instituição.  

Vincent Tinto (2012), que se tornou referência para estudos internacionais e nacionais 

sobre evasão no ensino superior, afirma que muitas instituições de ensino superior investem 

em ações de intervenção desconectadas umas das outras, e o resultado é uma mistura de ações 



 

descoordenadas cuja soma impacta menos do que poderia ou deveria impactar. Para Tinto 

(2012), o sucesso institucional não é meramente um somatório de vários programas, mas a 

reflexão da natureza sistemática desses programas e a capacidade de uma instituição de 

alinhar as ações, de suas várias partes e membros, a um objetivo único: o sucesso de todos os 

alunos.  

O IFSP tem desenvolvido iniciativas direcionadas ao combate à evasão em seus 

campi, entre elas aquelas voltadas à identificação dos motivos que têm levado seus alunos a 

evadirem. Ainda assim, documentos produzidos pela instituição - como os relatórios de gestão 

– e documentos produzidos sobre a instituição – como o relatório de auditoria do TCU – 

indicam a necessidade do IFSP produzir um conhecimento efetivo a respeito das variáveis 

associadas à evasão na instituição, a fim de que seja possível direcionar as ações de 

intervenção visando a diminuição dos índices de evasão registrados nos diferentes campi do 

IFSP. 

As dificuldades enfrentadas pelo IFSP para identificar as variáveis associadas à evasão 

de seus estudantes foram uma forte motivação para a realização do presente estudo
3
, que se 

voltou para a análise das causas que dificultam que a instituição de ensino tenha informações 

sobre os motivos da evasão de seus estudantes, visando uma proposta de ações que possa 

auxiliar a instituição a superar estas dificuldades.  

 

Metodologia 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa e de 

natureza descritiva. A coleta de dados da pesquisa foi feita em um dos campi do IFSP. Dentre 

os mais de trinta campi existentes, optou-se por aquele de maior facilidade de acesso e 

proximidade geográfica da pesquisadora, constituindo-se assim uma amostra por 

conveniência. A escolha também se justifica pelas semelhanças que o campus eleito possui 

em relação a uma quantidade significativa de outros campi do IFSP: características 

demográficas da cidade onde o campus está localizado; modalidades de cursos ofertadas; 

quantidade de alunos matriculados; e altos índices de evasão, principalmente nos cursos 

técnicos concomitantes e nos cursos superiores de tecnologia.  

Em função dos objetivos do trabalho, a fonte de dados foi constituída por um grupo de 

servidores da instituição de ensino pesquisada – 15 participantes no total, sendo 4 servidores 
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técnicos administrativos e 11 servidores docentes. Todos os servidores que participaram dessa 

pesquisa o fizeram voluntariamente e a cada um deles foi solicitado, antes do início das 

entrevistas, que preenchessem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturada e 

recorrente. As entrevistas foram realizadas em duas sessões e, para cada sessão, foi elaborado 

um roteiro norteador contendo os tópicos a serem abordados. Esses tópicos tiveram sua 

origem nos objetivos da pesquisa. Os dois roteiros tinham como ponto de partida a seguinte 

situação problema: falta de informações, por parte da instituição de ensino pesquisada, a 

respeito das variáveis associadas à evasão de seus estudantes.  

Considerando a abordagem, natureza e objetivos desta pesquisa, as transcrições das 

entrevistas foram submetidas à Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). As etapas de análise 

do material, em relação a cada um dos tópicos, possibilitaram a identificação de núcleos 

temáticos, que levaram à criação de categorias e subcategorias para os tópicos investigados. 

As categorias e subcategorias criadas para os tópicos investigados, particularmente no que diz 

respeito às causas da situação problema, serviram de base para a indicação de áreas de ações 

que possam vir auxiliar a instituição de ensino a superar as dificuldades na obtenção de 

informações sobre as variáveis associadas à evasão de seus estudantes.  

 

Resultados 

 

As causas que têm dificultado a identificação das variáveis associadas à evasão de 

estudantes no IFSP, apontadas pelos sujeitos entrevistados na pesquisa, foram agrupadas em 

três grandes categorias: 1) Baixo comprometimento com a evasão; 2) Deficiências estruturais; 

e 3) Deficiências no relacionamento entre setores, conforme apresentado na Figura 1, e 

discutidas a seguir. 

 

FIGURA 1 – causas que têm dificultado a identificação das variáveis associadas à evasão na instituição de 

ensino pesquisada 

 

Fonte: Elaboração da autora 



 

 

1) Baixo comprometimento com a evasão  

A ausência de uma política institucional de combate à evasão e o baixo envolvimento 

dos servidores com as questões relacionadas ao fenômeno têm levado a um baixo 

comprometimento da instituição com a evasão.  

A falta de sistematização e regularidade para conhecer como a evasão de alunos vem 

se manifestando na instituição evidencia a ausência de uma política institucional de combate 

ao fenômeno. Ambas – falta de sistematização e de regularidade - leva a um conhecimento 

limitado (e limitante) em relação às variáveis associadas à evasão na instituição de ensino 

pesquisada, particularmente no que diz respeito à utilização deste conhecimento para planejar 

e implementar ações que objetivem a permanência do estudante. Para Tinto (2012), o sucesso 

do aluno – entendido como a permanência e consequente conclusão dos estudos – é resultado 

de uma série de ações intencionais, estruturadas e pró ativas, aplicadas a longo prazo. Se no 

IFSP tem predominado ações não intencionais, pouco estruturadas e sem uma periodicidade 

para o conhecimento dos motivos da evasão, é bastante provável que as ações de mensuração 

e intervenção sobre o fenômeno também venham ocorrendo dentro dessa mesma dinâmica, 

visto que as três dimensões do fenômeno estão interligadas.  

Os cinco critérios de excelência para o sucesso de programas definidos por Barefoot et 

al. (2005) - Intencionalidade, Avaliação, Impacto, Apoio Administrativo e Envolvimento 

Institucional - ainda que tenham sido pensados especificamente para programas de 

intervenção, podem ser aplicados também aos programas ou ações para o conhecimento dos 

determinantes da evasão. Assim como Tinto (2012), Barefoot et al. (2005) reforçam a 

importância da intencionalidade – o primeiro critério de excelência – para alcançar o sucesso 

em termos de controle da evasão. O estudo da evasão e de todas as dimensões nele 

implicadas, como mensuração, conhecimento das causas, ações de intervenção, têm que ser 

feito de forma intencional pelas instituições de ensino, enquanto uma política de combate à 

evasão. E assumir o combate à evasão como uma política institucional exige disposição e 

comprometimento da instituição para realizar os investimentos de recursos necessários – 

físicos ou materiais, financeiros, humanos e administrativos.  

O quinto critério de excelência de Barefoot et al. (2005) corresponde ao envolvimento 

institucional. Todos os setores da instituição - docentes, profissionais e setores voltados para 

as questões estudantis, administradores acadêmicos e outros grupos constituintes – devem ser 

envolvidos nos programas de combate à evasão. E as entrevistas realizadas com os servidores 

do campus do IFSP pesquisado, mostraram uma realidade oposta: baixo envolvimento dos 

servidores da instituição no que diz respeito às questões relacionadas à evasão. Os relatos 



 

apontaram para a necessidade de se pensar em ações que mudem a percepção dos indivíduos 

em relação ao seu envolvimento e suas responsabilidades diante do problema. É necessário 

que as pessoas compreendam que elas fazem parte do problema, assim como da solução, e a 

instituição tem papel fundamental na promoção dessa conscientização.  

Para Fialho, Vieira e Prestes (2013, p.5), as instituições de ensino superior, além de se 

constituírem por pessoas e equipamentos, também se constituem por “valores, normas, regras 

e princípios que são internalizados com o passar do tempo de colaborador para colaborador”. 

Valores, normas, regras e princípios correspondem à cultura organizacional, algo intrínseco a 

qualquer instituição que influencia “os processos de trabalho, as pessoas e os estudantes” 

(FIALHO; VIEIRA; PRESTES, 2013, p.5). De acordo com Berger e Milem (2000), a cultura 

organizacional vai moldando as pessoas que nela trabalham, e as crenças, atitudes, ideologias 

e valores da organização influenciam o comportamento organizacional desse grupo de 

indivíduos. O comportamento organizacional pode e deve ser um meio das instituições de 

ensino superior funcionarem de modo a promoverem o desenvolvimento de resultados 

educacionais positivos em relação aos seus alunos (BERGER; MILEM, 2000).  

Segundo Amaral (2013, p.84), as instituições de ensino superior precisam se sentir 

responsáveis pela permanência e sucesso de seus estudantes, pois só assim elas 

“desenvolverão estratégias que permitam identificar problemas acadêmicos com maior 

precocidade e oferecer intervenção preventiva”. Se os servidores do IFSP não identificam um 

comprometimento e uma preocupação real da instituição com o problema da evasão – 

situação evidenciada em muitas das falas dos participantes da pesquisa – é esperado que haja 

um baixo envolvimento desses indivíduos com todos os aspectos que dizem respeito ao 

problema – não só com o conhecimento das causas da evasão, mas também com os índices e 

ações de intervenção. E a gestão tem papel fundamental nesse trabalho de envolvimento dos 

servidores: uma vez que ela assuma essa tarefa enquanto uma de suas responsabilidades 

administrativas, que demonstre por meio de valores e atitudes o seu compromisso com o 

combate à evasão, torna-se possível envolver toda a comunidade acadêmica em iniciativas 

dessa natureza. Além disso, a gestão também tem que assumir o compromisso de promover e 

divulgar dentre seus colaboradores – seja em reuniões de planejamento, por meio de palestras 

com especialistas ou cursos de capacitação - o conhecimento em relação à evasão.  

 

2) Deficiências estruturais   

As limitações no sistema de gestão acadêmica da instituição e a inexistência de 

procedimentos operacionais padrão para coleta e análise de dados sobre evasão foram 



 

identificadas como deficiências estruturais que têm levado a instituição de ensino pesquisada 

a não possuir informações sobre os motivos da evasão de seus estudantes.  

No Relatório de Gestão do IFSP do ano de 2013 já era apontada a necessidade de 

implantação de um novo sistema de gestão acadêmica, visto que o sistema utilizado pela 

instituição é “muito limitado, não permitindo manipulação de dados on-line (...) dificultando 

muito o trabalho dos professores, da secretaria, do setor sociopedagógico, uma vez que o risco 

de inconsistência dos dados é muito grande” (p.302). A instituição ainda reconhecia que o 

sistema de gestão acadêmica tem importância fundamental, “não apenas como instrumento de 

redução da carga de trabalho burocrático das diversas áreas acadêmicas, mas como uma 

ferramenta a mais no diagnóstico e prevenção da evasão” (p.302). Para os servidores 

entrevistados durante a realização desta pesquisa, porém, o sistema de gestão acadêmica da 

instituição é considerado um dificultador para o conhecimento dos motivos que têm levado os 

estudantes a evadirem.  

Uma das recomendações de Dynarski et al. (2008) para que as instituições de ensino 

consigam reduzir as taxas de evasão refere-se à utilização de sistemas que ofereçam uma base 

de dados confiável, permitindo identificar e monitorar estudantes com problemas acadêmicos 

- como ausências, repetências e baixo desempenho. Identificação e monitoramento que, de 

acordo com os relatos de alguns dos participantes, não vem acontecendo na inst ituição de 

ensino pesquisada devido às limitações no sistema de gestão acadêmica.   

Se o diagnóstico é essencial para definir as estratégias de combate à evasão, o IFSP 

precisa assumir o compromisso de melhorar seu sistema de gestão acadêmica atual, ou 

desenvolver um novo sistema capaz de fornecer diagnóstico confiável para as tomadas de 

decisão da instituição no que se refere às ações de enfrentamento da evasão, além de 

assegurar que esse sistema seja alimentado e atualizado regularmente.   

Em relação às percepções dos entrevistados no que se refere à inexistência de 

procedimentos operacionais padrão para coleta e análise de dados sobre os motivos da evasão 

na instituição de ensino pesquisada, os olhares voltam-se particularmente para as ações 

desenvolvidas pela Comissão Interna de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito 

dos Estudantes (CIPEE) - instância que hoje no IFSP está mais diretamente ligada à tarefa de 

conhecer e combater a evasão.  

Os servidores do campus do IFSP que foram entrevistados durante a pesquisa não 

souberem informar se a CIPEE era uma comissão provisória ou permanente na instituição, 

pois desconheciam a existência de um cronograma de trabalho definido, com previsão de 

início, meio e fim (ou continuidade) das atividades. Alguns dos participantes também não 

foram capazes de afirmar se os diagnósticos quantitativo e qualitativo já haviam sido 



 

finalizados e se um plano de intervenção já havia sido formulado - resultados esperados do 

trabalho feito pela CIPEE. Os trabalhos da CIPEE foram temporariamente suspensos no final 

de 2016. 

A descontinuidade de ações representa uma ameaça à própria existência e manutenção 

de comissões criadas em instituições de ensino para atuarem em problemas ou temáticas 

específicas. De acordo com Tinto (2012), um programa que começa, interrompe suas 

atividades, recomeça, para novamente, em um ciclo de ações esporádicas, gera um descrédito 

a respeito do comprometimento da instituição para com essa iniciativa, o que pode dificultar o 

envolvimento dos indivíduos em novos esforços.   

Para Tinto (2012), saber em “quais” ações e programas investir não é o mesmo que 

saber “como” implementar de forma bem-sucedida essas ações e programas. É necessário que 

a instituição promova a continuidade e busque caminhos que possibilitem melhorias com o 

passar do tempo. Se a perspectiva do IFSP é a de que o estudo da evasão fique sob a 

responsabilidade de uma comissão, é necessário que aja um investimento institucional nesse 

sentido, pois segundo Tinto (2012), programas levam de três a quatro anos para se tornarem 

efetivos. A implementação de um programa deve resistir não só à fase inicial, mas também às 

mudanças que ocasionalmente irão ocorrer ao longo de seu funcionamento, como por 

exemplo, a saída daqueles que iniciaram o programa. 

É necessário que as instituições de ensino compreendam que, independentemente de 

quem irá assumir a tarefa de conhecer e combater a evasão – se um grupo de indivíduos, um 

setor ou uma comissão – o apoio da gestão é fundamental. Como afirmam Barefoot et al. 

(2005), o forte apoio administrativo – o quarto critério de excelência – é condição para o 

sucesso de um programa institucional. É o apoio administrativo que garante as condições para 

institucionalização e durabilidade dos programas e o alcance dos resultados esperados.  

 

3) Deficiências no relacionamento entre setores  

As dificuldades de atuação conjunta e de comunicação - principalmente entre aqueles 

setores que têm uma atuação mais direta com os estudantes - também foram apontadas como 

causas que têm levado a instituição de ensino pesquisada a não possuir um conhecimento 

efetivo a respeito das variáveis associadas à evasão de seus estudantes.  

Souza (2014), ao estudar a evasão no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, identificou a necessidade de uma maior integração e 

permanente diálogo entre os profissionais e setores que estavam mais diretamente atuando 

junto aos alunos – docentes e coordenadores de curso, assistentes sociais, pedagogos e 



 

psicólogos, funcionários da secretaria acadêmica. Essa falta de integração e diálogo, segundo 

a autora, vinha dificultando o sucesso das ações voltadas à permanência discente.  

No campus de ensino do IFSP pesquisado, alguns participantes referiram-se à falta de 

integração entre os setores como um dificultador para o conhecimento dos motivos que têm 

levado os estudantes a abandonarem a instituição. Souza (2014) percebeu que muitas ações 

eram realizadas para o enfrentamento da evasão na instituição de ensino por ela pesquisada, 

porém de forma pontual, muitas vezes isoladas, originárias da iniciativa de determinados 

setores ou pessoas. Ao constatar a necessidade institucional de um planejamento sistêmico 

para enfrentamento da evasão, a autora propôs a implementação de um plano de intervenção, 

que tinha dentre suas etapas a promoção do planejamento de forma intersetorial.  

O que caracteriza a intersetorialidade é a possibilidade de síntese de práticas, e sua 

viabilidade está no reconhecimento dos limites de poder e de atuação das pessoas e dos 

setores envolvidos. A ideia de síntese não desconsidera as tarefas e atribuições de cada setor 

em questão, mas a partir do respeito à individualidade de atuação de cada um, deve-se buscar 

a construção de objetivos comuns.  

De acordo com Souza (2014), o trabalho intersetorial romperia com esses obstáculos 

comunicacionais que dificultam o diálogo entre os diferentes setores. Atuar em parceria, 

adotar uma nova dinâmica de trabalho ao qual as instâncias parecem não estar habituadas, 

acaba alterando o status quo vigente na instituição, o que pode não ser confortável para todos. 

Para Souza (2014, p.124), é um desafio “romper com práticas já cristalizadas, que operam 

com uma lógica parcializada de organização e produção do saber”, resultando em práticas 

institucionais fragmentadas.  

Diante desse cenário, é necessário criar condições que favoreçam e facilitem as 

mudanças, para que as parcerias de trabalho sejam efetivadas. Esse também é um dos desafios 

a ser enfrentado pelo IFSP para construir um conhecimento que possibilite o planejamento de 

ações efetivas de combate à evasão. 

A existência de informações a respeito das variáveis associadas à evasão de estudantes 

da instituição de ensino, fundamentando-se na resposta dos participantes desta pesquisa, teria 

melhores condições de ocorrência com ações voltadas a três grandes objetivos: aumentar o 

comprometimento da instituição com a evasão; reduzir as deficiências estruturais existentes e 

melhorar o relacionamento entre setores.  

Para aumentar ou fortalecer o comprometimento com a evasão, é necessário fomentar 

a criação de uma política institucional de combate à evasão e melhorar o envolvimento dos 

servidores da instituição com as questões relacionadas ao fenômeno. Para aumentar o 

envolvimento dos servidores, a instituição tem que atuar no sentido de modificar a visão sobre 



 

o papel do servidor público, aumentar o conhecimento acerca do fenômeno da evasão, e 

adotar padronização e rotinas de trabalho para os servidores. 

Com a finalidade de reduzir as deficiências estruturais, a instituição deve promover 

melhorias no sistema de gestão acadêmica institucional, de modo a reduzir as deficiências 

relacionadas tanto à funcionalidade quanto à utilização do sistema. Também é necessário 

implantar procedimentos operacionais padrão para coleta e análise de dados sobre evasão, 

aprimorando a atuação da CIPEE. 

E, para melhorar o relacionamento entre setores, a instituição deve favorecer a atuação 

conjunta e a comunicação entre os setores que compõem sua estrutura organizacional. 

 

Considerações Finais 

 

A análise de documentos institucionais e as entrevistas realizadas com servidores da 

instituição mostraram que, apesar de algumas iniciativas voltadas para o acompanhamento e 

combate à evasão, o IFSP ainda não possuía um conhecimento sistematizado sobre os motivos 

da evasão de seus estudantes. As falas dos entrevistados também indicaram que o combate à 

evasão, bem como a produção de informações a respeito das variáveis associadas ao 

fenômeno, ainda não tinham sido assumidos como uma das prioridades para a administração 

da instituição. 

Se o contexto organizacional – estrutura, políticas e práticas – exerce influência sobre 

a persistência do estudante em relação à continuidade e conclusão de seus estudos (BERGER; 

MILEM, 2000; TERENZINI; REASON, 2005; REASON, 2009), é realmente necessário que 

sejam desenvolvidas pesquisas para o conhecimento dos determinantes da evasão nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, pois a própria estrutura dos IFs – 

instituição pluricurricular e multicampi, que oferta diversas modalidades de ensino – pode 

estar dificultando o conhecimento dos motivos da evasão dos seus estudantes. 

Os resultados da pesquisa apontaram as necessidades de se tratar a evasão como um 

problema de gestão institucional e as lideranças do IFSP estabelecerem políticas que guiem as 

ações de enfrentamento à evasão – não só a identificação das variáveis associadas à evasão, 

mas também mensuração e propostas de intervenção - apoiando aqueles que serão os 

responsáveis por implementar essas ações (TINTO, 2012). Além disso, a instituição precisa 

sensibilizar os servidores para que haja um maior envolvimento destes com as questões 

relacionadas à evasão; superar suas deficiências estruturais; e promover um trabalho conjunto 

entre setores.  
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