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RESUMO 

 

 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada a respeito do fenômeno  

da reprovação escolar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia/IFBA – Campus de Barreiras, no período de 2010 a 2014, com o objetivo de 

verificar a eficácia do ensino ofertado como um dos indicadores de uma educação de 

qualidade que possa promover a equidade. A questão que pautou a investigação foi: 

Como se apresenta o desempenho acadêmico dos estudantes cotistas na Instituição em 

comparação com os estudantes não cotistas? No primeiro momento, aborda a questão da 

exclusão escolar; no segundo, a importância das políticas de ações afirmativas e, por 

fim, apresenta os resultados da pesquisa sobre o desempenho acadêmico dos alunos 

cotistas. O estudo compreendeu uma pesquisa empírica que utilizou o método 

quantitativo. Os resultados da pesquisa apontaram que os índices de reprovação dos 

estudantes cotistas são elevados, especialmente na primeira série, quando comparados 

ao desempenho dos demais estudantes. Foi constatado, ainda, o alto índice de 

reprovação escolar, quando se compara o percentual dos estudantes que conseguem 

concluir o curso no período regular da oferta, ou seja, em quatro anos. Assim, 

consideramos que o elevado percentual encontrado, compromete a perspectiva de uma 

escola eficaz e promotora da equidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Compreendemos que a educação não pode ser pensada sem relacioná-la com o 

contexto maior da sociedade, em seus aspectos político, econômico e cultural, porque o 

real é relacional. No IFBA - Campus de Barreiras, não poderia ser diferente. As 

contradições da sociedade são refletidas na dinâmica do processo educacional, e mais 
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especificamente no processo de exclusão escolar que se expressa por meio dos índices 

de reprovação e evasão escolar, especialmente dos estudantes cotistas, e são exemplos 

de que a educação está diretamente relacionada com a política e a estrutura de uma 

determinada sociedade (BOURDIEU, 2010).  

Uma escola eficaz é aquela em que o maior número possível de estudantes 

consegue obter um bom desempenho acadêmico, ou seja, é aquela que demonstra a 

capacidade de influenciar no desenvolvimento dos estudantes mais do que seria 

esperado, levando em consideração a realidade social, cultural e econômica. Esse 

conceito diz respeito a uma escola de qualidade promotora da equidade, que tem como 

foco a educação como direito público subjetivo e como um direito humano. Ela é 

inclusiva quando considera as subjetividades dos seus estudantes e consegue atender às 

suas necessidades.  

A polêmica com relação à escola eficaz surge a partir do Relatório Coleman 

(1960), em uma pesquisa realizada para saber o efeito da escola na distribuição das 

diferentes oportunidades educacionais nos Estados Unidos (COLEMAN, et al., 1966). 

Segundo Soares e Brooke (2008) o relatório provocou uma surpresa por 

contrariar a visão liberal, até então dominante, e sinalizar as limitações do sistema 

educacional na sua capacidade de promover a igualdade. Nesse período, a visão 

sistêmica destacava a importância dos “inputs ou insumos” escolares, em termos de 

equipamentos e outras condições de funcionamento da escola, que determinavam seus 

outputs ou resultados. 

Por discordarem do resultado da pesquisa com relação à importância da escola 

na aprendizagem dos estudantes, os autores afirmam: 

 

A conclusão se torna evidentemente absurda quando se leva em conta o 

quanto cada estudante pode, individualmente, aprender na escola. A 

capacidade do estudante de ler, de escrever e de adquirir todos os outros 

conhecimentos, atitudes e valores ao longo da sua experiência escolar se 

deve, em grande medida, àquilo que a escola consegue realizar. Portanto, a 

escola faz muita diferença para o estudante (BROOKE; SOARES, 2008, p. 

16). 

 

O conceito de eficácia refere-se às características associadas à qualidade da 

educação. Por sua vez, a equidade corresponde à capacidade das escolas de 

proporcionar aquilo que a comunidade espera delas, ou seja, se estão cumprindo sua 

função de reduzir as diferenças e promover a igualdade. “Uma escola eficaz é aquela 

onde os estudantes progridem mais do que se poderia esperar, dadas as suas 
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características ao serem admitidos.” (MORTIMORE apud SOARES; BROOKE, 2008, 

p. 221). Assim, a escola faz a diferença acrescentando um valor adicional ao 

desempenho dos seus estudantes, comparando-se com outras escolas e estudantes que 

apresentam as mesmas características.  

Uma escola pode ser considerada eficaz quando atinge um desenvolvimento 

integral da totalidade dos estudantes, em grupo e individualmente, superior ao que seria 

esperado, observando seu rendimento prévio, além da situação social, econômica e 

cultural das famílias (TORRECILLA, 2008, p. 468). 

Isso posto, ela precisa ser equânime e proporcionar o desenvolvimento 

intelectual e integral do estudante, contribuindo para a sua felicidade, sua autoestima ou 

sua atitude criativa e crítica. Nesse sentido, a equidade seria um conceito fundamental 

de eficácia que está relacionada à qualidade da educação. 

Com base no exposto, este artigo buscou responder a seguinte indagação: Como 

se apresenta o desempenho acadêmico dos estudantes cotistas na Instituição em 

comparação com os estudantes não cotistas? 

A pesquisa foi desenvolvida a partir do método quantitativo. O banco de dados 

utilizado correspondeu ao mapa de desempenho dos Conselhos de Classe e a listagem 

dos estudantes cotistas ingressos no período de 2010 a 2104 no IFBA - Campus de 

Barreiras. 

O artigo discute, portanto, a importância da eficácia e da equidade para uma 

educação de qualidade. Para tanto, no primeiro momento aborda a questão da exclusão 

escolar; no segundo momento a importância das políticas de ações afirmativas e, por 

fim, o resultado da pesquisa sobre o desempenho dos alunos cotistas. 

 

Exclusão Escolar 

 

Os fenômenos da evasão e da reprovação escolar não podem ser estudados sem 

considerar o contexto geral da educação no nosso país e suas contradições, 

especialmente o desempenho acadêmico dos estudantes da rede pública, o que pode ser 

evidenciado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que nos anos 

finais do Ensino Fundamental, em 2011, foi de 3,9, enquanto na rede privada alcançou 

6.0, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP).  
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A reprovação e a evasão escolar excluem uma parcela considerável de jovens do 

Ensino Médio Técnico, tendo seus fundamentos em um amplo conjunto de fatores, que 

merecem ser pesquisados de uma maneira mais sistematizada para uma melhor 

compreensão da problemática. 

Para Ferraro (2004) o conceito de exclusão escolar refere-se a duas categorias 

analíticas: a exclusão da escola e a exclusão na escola. A primeira representa o não 

acesso à escola e a evasão escolar; e a segunda refere-se aos fenômenos da repetência e 

da reprovação escolar.  

Ainda conforme o autor, o problema mais grave da educação brasileira diz 

respeito ao fenômeno da exclusão na escola, tornando necessária a realização de estudos 

a respeito do cotidiano da escola, das turmas, “com atenção especial à fala dos próprios 

excluídos” que “poderão contribuir para melhor compreensão do fenômeno.” 

(FERRARO, 2004, p.48). 

Concordamos com Santos (1992, p.18) quando afirma que “não é suficiente 

simplesmente garantir o acesso à escola, tornando-se necessário, também, garantir a 

permanência dos estudantes na escola com sucesso.” 

Quando questionamos a necessidade da garantia de uma escola de qualidade não 

excludente e não seletiva, colocamos em pauta o direito ao exercício da cidadania plena. 

Cidadão, para Bordignon e Gracindo (2008, p. 158), “é aquele que faz história, portanto, 

é governante, não apenas de si mesmo, mas do caminhar da humanidade.” Sendo 

Assim, a reflexão acerca do perfil dos estudantes reprovados e evadidos, a partir de uma 

perspectiva em que se comparam os estudantes cotistas e não cotistas  tem relevância na 

elaboração das estratégias de mudança, o que coloca em discussão a importância da 

avaliação do processo educacional, de seus indicadores de qualidade, bem como de sua 

gestão na perspectiva de uma escola cidadã. 

Uma sociedade que tem uma concentração de renda elevada, como é o caso da 

brasileira, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2014), tende a promover a desigualdade social e a exclusão. “Em 2013, as pessoas com 

os 10% menores rendimentos concentravam apenas 1,2% da renda total.” Dessa forma, 

o grau de desigualdade se eleva, quando comparado com outros países no mundo e na 

América Latina. O reflexo disso na educação formal diz respeito aos índices elevados de 

abandono, evasão e repetência dos estudantes, ou seja, grande exclusão escolar. 

Não podemos pensar a educação e as políticas públicas de forma desarticulada 

com a sociedade politicamente organizada, pois é necessário questionar a influência do 
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Estado com relação ao atendimento das suas necessidades.  

No que diz respeito a essa temática, Arroyo (2010) coloca a necessidade dessa 

relação entre educação e sociedade, considerando a chegada ao sistema escolar dos mais 

desiguais. As relações entre educação-política-desigualdades não podem ser 

menosprezadas, tornando-se relevante pensar políticas de inclusão, de qualidade, e de 

padrões mínimos de resultados. 

As desigualdades sociais aliadas ao crescimento histórico das injustiças têm seus 

impactos na educação quando verificamos o fenômeno da exclusão escolar, sendo 

necessário fazer essa articulação entre escola e sociedade para uma melhor compreensão 

dessa problemática (ARROYO, 2010). 

Outro autor que discute a questão das desigualdades sociais e seu reflexo na 

educação, em uma perspectiva de crítica ao modelo capitalista é Freitas (2002) que, no 

seu artigo a respeito da internalização da exclusão, pontua a dificuldade de tornar o 

sistema educacional justo em uma sociedade marcada por profundas injustiças sociais. 

O autor defende a necessidade da luta coletiva e articulada com os movimentos sociais 

emancipatórios, questionadores das bases das atuais relações de exploração e integradas 

à defesa da educação e da equidade. Essa é a luta, inclusive, de muitos educadores há 

décadas no país. Fala ainda, que esse movimento precisaria ser único criticando também 

a lógica da educação centrada na qualidade, em uma visão mercadológica, e 

desarticulada da real qualidade de vida.  

Na visão do autor, as políticas públicas neoliberais objetivam o lado econômico 

e sistêmico, ou seja, o custo/benefício dentro de uma perspectiva de qualidade. Assim, a 

repetência e evasão geram custo para o Estado e precisam ser combatidas diminuindo os 

investimentos, em sintonia com a política de Estado mínimo, consolidando, na escola, a 

exclusão que já ocorre na sociedade. Menciona, que a escola precisa ser o lócus da 

tomada de consciência e batalha contra as desigualdades sociais articulada com os 

movimentos sociais emancipatórios, “quando então a escola encontrará seu lugar 

formativo instrutivo no nosso tempo.” (FREITAS, 2002, p. 320). 

 Destaca-se, portanto, a importância de estudarmos os fenômenos da evasão e 

repetência que estão diretamente vinculados à necessidade que a escola tem de avaliar e 

refletir a respeito da sua função e da sua prática acerca de seu fazer pedagógico, com 

vistas à busca da eficácia e da equidade, cumprindo o papel social e histórico que a 

comunidade lhe confiou.  Especialmente em um contexto em que a escola precisa estar 

sintonizada com os avanços tecnológicos e que novas estratégias se fazem necessárias 
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para que venha a se tornar um objeto de desejo dos estudantes, inclusive com a urgência 

da inclusão das novas tecnologias da informação e comunicação, a partir da construção 

da infraestrutura necessária para esse processo.  

Analisar uma Instituição sem relacioná-la com a estrutura da sociedade seria 

promover uma análise superficial e, possivelmente, haveria muitos equívocos, o que nos 

levou às inquietações com relação à nova dinâmica da sociedade e suas relações com o 

desempenho da educação formal no nosso país. Mas, acima de tudo, nos levou a desejar 

contribuir para a construção de um mundo melhor. 

Nesse contexto dinâmico e contraditório no qual novos valores são construídos 

de forma muito mais rápida, surge a nossa inquietação com as situações de injustiças 

sociais e seus reflexos na educação. Além disso, as políticas públicas sistematizadas, o 

seu efetivo fazer e suas contradições, nos sensibilizaram a indagar a respeito dos índices 

elevados de repetência e evasão escolar nesta pesquisa. Tudo isso até mesmo como 

forma de indignação com relação às injustiças cometidas contra segmentos que 

historicamente são excluídos na sociedade, com referência à possibilidade de aquisição 

de bens econômicos e culturais, e também no acesso à educação com sucesso em função 

da sua situação de classe.  

 

Políticas de ações afirmativas 

 

Em um país marcado por profundas desigualdades sociais e uma velada 

discriminação racial, como o Brasil, necessária se faz uma discriminação positiva 

buscando igualdade de oportunidades, no sentido de proporcionar a inclusão social de 

segmentos que foram historicamente excluídos com relação ao acesso à educação, em 

função de um modelo concentrador de renda. Assim, as políticas de ação afirmativa têm 

como objetivo proporcionar aos grupos ou segmentos discriminados ou excluídos um 

tratamento distinto para compensar as desvantagens devido à sua situação de vítimas de 

racismo e de outras modalidades de discriminação (MUNANGA, 2003). 

Com esse pensamento as políticas de ações afirmativas emergem como uma 

discussão atual e pertinente, especialmente quando a sociedade avança no processo 

democrático e dá voz a todos os atores políticos que lutam por uma sociedade mais 

justa, como, por exemplo, o Movimento Negro Unificado (MNU), que discute a questão 

do negro e do processo de exclusão econômica e cultural na sociedade brasileira, além 
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do mito da “democracia racial” que pressupõe a existência de uma convivência 

igualitária entre brancos e negros. 

A respeito desse tema, Guimarães (2003) afirma que: 

 

Quando Florestan Fernandes (1965) fala em mito da democracia racial, ele 

estava querendo dizer o seguinte: essa democracia racial seria apenas um 

discurso de dominação política, não expressava mais nem um ideal, nem algo 

que existisse efetivamente, seria usado apenas para desmobilizar a 

comunidade negra: como um discurso de dominação, seria puramente 

simbólico, sua outra face seria justamente o preconceito racial e a 

discriminação sistemática dos negros (GUIMARÃES, 2003, p. 102). 

 

 A ideia de democracia racial nega a existência da raça e trata a cor como 

acidente natural, além de considerar que o processo de miscigenação da sociedade 

brasileira proporcionaria a convivência democrática entre os diversos segmentos sociais. 

O MNU, enquanto ator político, retoma a crítica ao mito da democracia racial, e a 

discussão da ideia de raça a respeito da nacionalidade brasileira. Assim, as 

desigualdades econômicas e sociais entre brancos e negros seriam explicadas a partir de 

diferenças de oportunidade de vida e nas formas de tratamento específicos a esses 

grupos raciais (GUIMARÃES, 2003). 

Com relação a esse tema, Gomes (2011) afirma que o Brasil é formado por uma 

história multirracial, constituindo-se como uma sociedade que tem um significativo 

contingente de descendentes de africanos, um dos maiores do mundo. Com relação à 

raça, afirma que: 

 

De acordo com a interpretação do Movimento Negro e de vários estudiosos 

do campo das relações raciais no Brasil, raça é entendida, aqui, como uma 

construção social e histórica. Ela é compreendida também no seu sentido 

político como uma ressignificação do termo construída na luta política pela 

superação do racismo na sociedade brasileira. Nesse sentido, refere-se ao 

reconhecimento de uma diferença que nos remete a uma ancestralidade negra 

e africana.  Trata-se, portanto, de uma forma de classificação social 

constituída nas relações sociais, culturais e políticas brasileiras (GOMES, 

2011, p.2). 

 

Segundo essa autora a identidade negra é constituída historicamente e do ponto 

de vista social, “no caso brasileiro, essa tarefa torna-se ainda mais complexa, pois se 

realiza em articulação entre classe, gênero e raça no contexto da ambiguidade do 

racismo brasileiro e da crescente desigualdade social.” (GOMES, 2011, p. 2). 

Assim, relativamente ao acesso à educação não seria diferente, uma vez que a 

participação dos negros e negras brasileiros é inferior à dos brancos em termos de anos 
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de escolarização. O Movimento Negro afirma que a questão racial é uma forma de 

opressão e exploração ligada ao modo de produção capitalista que gera a desigualdade 

na escala social.  

Na década de 1990, as reivindicações por acesso à Educação Básica e superior 

aparecem como um direito social e direito à diversidade étnico-racial. Assim: 

 

Todo esse processo resultou em um amadurecimento e mudança de rumo do 

Movimento Negro no terceiro milênio. A partir desse momento, as suas 

reivindicações passam a focar uma outra intervenção política: a denúncia da 

postura de neutralidade do Estado frente à desigualdade racial reivindicando 

do mesmo a adoção de políticas de ação afirmativa e a intervenção no interior 

do próprio Estado mediante inserção de ativistas e intelectuais do Movimento 

Negro nas administrações municipais e estaduais de caráter progressista e no 

próprio governo federal (GOMES, 2011, p. 2). 

 

Nesse contexto, no campo do debate sobre a equidade emerge a perspectiva do 

reconhecimento de que a diversidade étnico-racial e o direito à educação exigem a 

urgente intervenção do Estado. Nesse sentido, vejamos: 

 

[...]o Movimento Negro indaga a implementação das políticas públicas de 

caráter universalista e traz o debate sobre a dimensão ética da aplicação 

destas políticas, a urgência de programas voltados para a efetivação da justiça 

social e a necessidade de políticas de ações afirmativas que possibilitem 

tratamento apropriadamente desigual a indivíduos em situações sociais, 

étnico-raciais, de gênero, geracionais, educacionais, de  saúde moradia e 

emprego historicamente marcados pela exclusão, desigualdades e 

discriminação (GOMES, 2011, p.7). 

 

A história de uma nação se faz com lutas e conquistas às vezes lentas, às vezes 

de forma mais rápida, mas sempre expressando contradições estruturais da sociedade. 

Segundo Silva Filho (2008b), a implementação das políticas de ações afirmativas é 

consequência das lutas e conquistas dos diversos segmentos sociais, bem como de 

acordos internacionais firmados pelo Brasil, quando diz que: 

Podemos afirmar que o reconhecimento por parte do Estado brasileiro dessa 

nova geração ou dimensão de direitos e das ações afirmativas já está presente 

nas iniciativas do Poder Executivo, e é o resultado de acordos e pactos 

internacionais assinados pelo Brasil especialmente na Organização das 

Nações unidas (ONU), e resulta de pressões e movimentos internos, que já 

vinham se expressando também no âmbito do Congresso Nacional desde a 

década de 1980 (SILVA FILHO, 2008b, p. 24). 

 

No contexto da educação, a reserva de vagas nas universidades representa 

efetivamente uma modalidade de ação afirmativa, considerando que existem várias 

outras na Saúde, na Educação, no mercado de trabalho e na ocupação de cargos públicos 
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(SILVA FILHO, 2008b). 

Com referência às políticas de ações afirmativas é importante destacar que o 

IFBA, Campus de Barreiras, vem adotando o sistema de cotas desde 2006. No que diz 

respeito ao perfil e ao desempenho dos estudantes cotistas que ingressaram na 

Instituição, no período de 2010 a 2014, nos cursos de Alimentos, Informática e 

Edificações, apresentaremos o resultado da pesquisa no próximo item. 

                                  

  Resultados da pesquisa  

 

A construção do diagnóstico dos índices de evasão e reprovação, nos cursos 

técnicos profissionalizantes na modalidade integrada no IFBA - Campus de Barreiras, 

foi uma experiência que nos tocou profunda e significativamente para uma reflexão da 

realidade do Instituto; e, ao mesmo tempo, de tristeza, por nos possibilitar a constatação 

de que somente o ingresso dos sujeitos em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

na Educação Profissionalizante não é garantia de equidade,  nem de possibilidade de  

mudança de uma situação de exclusão. 

 

Curso de Edificações 

 

No Curso Técnico Profissionalizante de Edificações, na Modalidade Integrada 

ao Ensino Médio, com relação à questão gênero, apresenta a participação do sexo 

feminino (59,0%) superior à do masculino (41,0%), ao longo de 2010 a 2014. 

Esse dado é interessante porque, segundo Lombardi (2006), a engenharia é 

caracterizada como um espaço profissional eminentemente masculino no Brasil e em 

vários países ocidentais. Assim, os resultados encontrados na pesquisa revelam uma 

nova configuração que vai se construindo no país, com relação à participação e inclusão 

das mulheres nessa área no ensino técnico profissionalizante. No que se refere aos 

formandos desse curso, 58,4% dos que concluíram com êxito o quarto ano 

correspondem ao sexo feminino. 

O desempenho acadêmico do conjunto dos estudantes do curso de Edificações, 

no período de 2010 a 2014, revelou um percentual de aprovação de 63,1% e o de 

reprovação de 30,4%. Entre os estudantes cotistas, o percentual foi de 59% de 

reprovados e 30,4% aprovados. No entanto, no primeiro ano do curso o índice de 
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reprovação entre os estudantes cotistas é maior comparado aos demais. Sendo Assim, 

evidenciamos as seguintes médias de reprovação dos estudantes cotistas, por série, nos 

diversos anos aqui analisados: primeiro ano, 44,2%; segundo, 26,1%; terceiro, 22,5% e 

no quarto ano 1,1%.  

No que diz respeito aos estudantes que concluíram o curso, no ano letivo de 

2013, em um total de 39 estudantes, 17 eram cotistas (43,6%) e 22 não cotistas (56,4%). 

Já no ano letivo de 2014, em um total de 40 estudantes concluintes apenas 11 eram 

cotistas (27,5%) e 29 não cotistas (72,5%). Assim, o desempenho acadêmico dos 

estudantes cotistas é pior em relação aos não cotistas. 

No que diz respeito aos percentuais do conjunto de todos de estudantes que 

conseguiram concluir o curso no período de quatro anos, conforme a organização 

didática do curso recomenda, verificamos que em 2010 ingressaram no Instituto, no 

primeiro ano, um total de 79 estudantes, desses apenas 39 concluíram com êxito o curso 

no ano letivo de 2013, o que representa um percentual de 49,3%. Do total de 80 alunos 

que ingressaram no curso em 2011, 40 concluíram em 2014, o que corresponde a 50%, 

conforme evidencia Gráfico 1. 

 

Gráfico 1- Desempenho dos estudantes matriculados em 2010 e 2011 e concluintes em 

2013 e 2014, no curso de Edificações 
 

  Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos da Coordenação de Registros Escolares -

CORES. 

                                                   

       Curso de Alimentos 

 

No que se refere ao curso de Alimentos, esse é constituído majoritariamente de 
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estudantes do sexo feminino cujo percentual dos estudantes matriculados, no período de 

2010 a 2014, correspondeu a 87,4%.  Este foi o maior percentual encontrado dentre os 

cursos pesquisados. Assim, no curso de Informática o percentual encontrado foi de   

52,7% e no curso de Edificação de 59,0%. Portanto, percebe-se uma participação 

majoritária do sexo feminino em todos os cursos pesquisados. 

Com relação à análise dos dados  sobre o desempenho acadêmico dos estudantes 

ficou evidenciado que o índice de reprovação dos cotistas, no período de 2010 a 2014, 

foi de 50,2%,  e dos estudantes no geral o percentual foi de 26,7% .  

Já no ano letivo de 2010, o índice de reprovação foi de 60,0% versus 24,5%; em 

2011 de 12,8%  versus 17%; em 2012 , 60,0%  versus 27,3%; em 2013, 66,6% versus 

32,0% e em 2014 foi de 50,0% e 32,0%, respectivamente para alunos cotistas e para o 

conjunto do total dos estudantes, o que demonstra uma diferença significativa quanto 

aos índices de reprovação é  entre os estudantes cotistas, quando comparados à soma 

geral de todos os estudantes independentes de serem cotistas ou não. 

Outro aspecto que merece destaque, diz respeito ao fato de que os índices de 

reprovações são maiores nas séries iniciais, destacando-se o primeiro ano quando o 

índice é mais elevado. Já nos últimos anos, esses percentuais diminuem de forma 

significativa. No quarto, apresenta-se o menor percentual de reprovação. Este fenômeno 

na realidade reflete o processo de exclusão dos estudantes que ocorreu durante os quatro 

anos de curso com relação à reprovação e saída dos estudantes do Instituto. 

 Assim, temos que no primeiro ano a média de reprovação foi de 44,2%, e que 

esse percentual cai à medida que os estudantes vão avançando para as séries seguintes, 

correspondendo, respectivamente: no primeiro ano, a 44,2%; no segundo, a 26,2%; no 

terceiro, a 8,1%; e no quarto, a 7,4%.   

No que diz respeito à quantidade de matrículas efetuadas no primeiro ano e aos 

estudantes que efetivamente concluíram o curso de Alimentos, após quatro anos, 

conforme a organização didática do curso, foi possível identificar que:  no ano letivo de 

2010, ingressaram no Instituto 81 estudantes, desses apenas 32 concluíram o quarto ano 

com sucesso acadêmico em 2013. Desse modo, esse fato corresponde a um percentual 

de 39,5%, dos estudantes que efetivaram suas matrículas e concluíram em quatro anos o 

curso técnico. 

Dos estudantes que ingressaram no Instituto, no ano letivo de 2011, em um total 

de 79 estudantes, apenas 33 concluíram o curso Técnico de Alimentos, o que 

corresponde a um percentual de 41,7% de acordo com o Gráfico 2.  
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No que diz respeito aos estudantes que concluíram o curso, no ano letivo de 

2013, de um total de 32 estudantes, 8 eram cotistas (22,8%) e 24 não cotistas (68,6%). 

Já no ano letivo de 2014, em total de 33 estudantes concluintes apenas 14 eram cotistas 

(29,8%) e 19 não cotistas (40,4%).  Assim, o desempenho dos estudantes cotistas é pior  

comparado aos não cotistas. 

 

Gráfico 2 - Desempenho dos estudantes, no curso de Alimentos, matriculados em 2010 

e 2011 e concluintes em 2013 e 2014 
 

 

   Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos da Coordenação de Registros Escolares -

CORES.  
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No que diz respeito ao curso de Informática, uma análise dos dados permite 

constatar que a taxa de aprovação do conjunto dos estudantes, no período letivo de 2010 

a 2014, foi de 60,4%, versus 32,8% de reprovação. Ao observarmos o desempenho dos 

estudantes cotistas no mesmo período, a situação se agrava, pois o resultado se inverte, 

com um número maior de reprovados (50,8%) em relação aos aprovados (38,9).  

Quanto ao gênero, 52,7% corresponde ao percentual de estudantes do sexo 

feminino. Entre os cotistas este percentual é de 52,%, no período de 2010 a 2014. Este 

dado é significativo porque as mulheres vêm participando cada vez mais de áreas em 

que antes predominava o sexo masculino, como é o caso da ciência e tecnologia. 

Foi constatado, ainda, que existe uma diferença no desempenho dos estudantes 

relacionado à série. Assim, a média das reprovações dos estudantes do primeiro ano é de 

44%; no segundo 26,4; no terceiro, 29,8% e, no quarto ano, 9,0%. 

No que diz respeito aos estudantes que concluíram o curso, no ano letivo de 
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2013, de um total de 34 estudantes, 12 eram cotistas (35,0%) e 18 não cotistas (52,9%). 

Já no ano letivo de 2014, em total de 25 estudantes concluintes apenas 9 eram cotistas 

(32,0%) e 16 não cotistas (52,0%).  

No ano letivo de 2010, foram matriculados, no primeiro ano, 84 estudantes. 

Entretanto, no ano de 2013, a quantidade dos que concluíram com êxito, independente 

de serem cotistas ou não, foi de apenas 30 estudantes ou 35,7%. Desses, 76,7% 

correspondem ao sexo feminino, versus 23,3% do masculino. No ano letivo de 2011, 

ingressaram no curso Técnico de Informática 83 estudantes. Após quatro anos, em 

2014, apenas 22 estudantes conseguiram concluir, com êxito, o quarto ano, o que 

corresponde a uma taxa de desempenho de 26,5%, conforme Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 - Desempenho dos estudantes, no curso de Informática, matriculados em 

2010 e 2011 e concluintes em 2013 e 2014 

 

     

   Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos da Coordenação de Registros Escolares -

CORES.  

Portanto, considerando as análises dos dados acima, dos cursos pesquisados, 

consideramos os índices de reprovação elevados, especialmente se pensarmos a partir da 

necessidade de construir uma escola inclusiva, promotora da equidade e de uma 

educação pública de qualidade, como um direito público subjetivo e que tenha a eficácia 

como indicador de qualidade. 

Esse fato sinaliza para um processo de exclusão que ocorre na Instituição, logo, 

a equidade não é promovida de forma eficiente, considerando perspectiva de uma 

educação de qualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação à questão de gênero, destacamos a participação do sexo feminino 

nos cursos de Alimentos, Edificações e Informática, caracterizando uma nova 

configuração do papel das mulheres na sociedade, especialmente como técnicas de nível 

médio. 

No que diz respeito ao desempenho dos estudantes cotistas com relação aos três 

cursos analisados evidenciamos uma diferença quanto aos percentuais de reprovação 

nos diversos anos, em 2010 o percentual de reprovação foi de 48,6%; em 2011 foi de 

35,6%; em 2012 foi de 61,8%; em 2013 foi de 61,6%; e em 2014  foi de 55,1% . 

Assim, é possível inferir que os cotistas apresentam um percentual maior de 

reprovação quando comparados aos demais estudantes. A partir dos dados apresentados, 

é preciso um olhar diferenciado para o desenvolvimento de políticas e ações, no sentido 

de garantir não só o acesso, mas o sucesso dos estudantes cotistas, consolidando a 

equidade e tornando a escola eficaz, garantindo, Assim, uma educação pública de 

qualidade indistintamente.  

Acreditamos que a partir do momento em que o estudante entra na Instituição, o 

seu desempenho diz respeito, também, a toda a estrutura educacional, mesmo 

considerando a sua vinculação à realidade social econômica e política do país, 

especialmente no que se refere aos processos de exclusão econômica e cultural de 

parcelas significativas da sociedade. Aqueles que mais precisam da escola são os que 

mais sofrem o fenômeno da retenção escolar. 

Outra questão está relacionada aos estudantes do primeiro ano e aos elevados 

índices de reprovação escolar, quando comparados aos demais anos. É possível 

identificar uma média de reprovação ao longo do período de 2010 a 2014, a saber: no 

primeiro ano, a média corresponde a 44,3%; no segundo, a 26,2%; no terceiro, a 20,1% 

e no quarto, a 5,8%, no que diz respeito a todos os estudantes matriculados 

independentes de serem cotistas ou não.  

Quanto ao desempenho geral dos estudantes, observamos que o índice de 

reprovação é elevado nos diversos cursos. Concluímos, por meio desta pesquisa e seus 

indicadores, que o Instituto precisa aprimorar a promoção da efetiva equidade e 

constituir-se enquanto Instituição eficaz, para atingir o objetivo de uma educação de 

qualidade, considerando toda complexidade do fenômeno da reprovação e da exclusão. 
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