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RESUMO 

 

A universidade, frente às transformações econômicas, políticas e culturais recentes que 

influenciam a educação, é convocada a repensar e transformar seus vínculos com a sociedade. 

Diversos fatores precisam ser corrigidos e outros eliminados para que os estudantes possam 

ter, além do acesso à universidade, a garantia da conclusão do curso. O presente estudo teve 

como objetivo identificar e analisar as causas da evasão discente nos cursos superiores de 

graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus de 

Sobral, na visão dos alunos evadidos, considerando os anos de 2010 e 2011, com vistas a 

propor ações que minimizem esse fenômeno. Para a realização da presente pesquisa, optou-se 

pelo estudo de caso por meio das pesquisas de campo, documental e bibliográfica. Um 

questionário foi enviado por email aos 140 alunos evadidos dos cinco cursos de graduação da 

instituição, que seriam a população alvo da pesquisa. No entanto, somente 35 responderam a 

ele, os quais constituíram a amostra probabilística simples analisada nesta pesquisa. A 

pesquisa apontou seis fatores de ordem interna e externa motivadores da evasão. Como 

fatores internos, o estudo revelou a compatibilização do curso com a necessidade de trabalhar, 

as condições socioeconômicas enfrentadas pelos alunos, a descoberta de novos interesses e 

ingresso/opção por novo curso e insatisfação com o curso comprometendo o desempenho nas 

disciplinas. Na dimensão externa, a pesquisa revelou a falta de ações institucionais para evitar 

a evasão e a dificuldade de acesso aos benefícios do Programa de Assistência ao Educando. 

Os resultados obtidos possibilitaram uma compreensão de que a evasão nos cursos de 

graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus de 

Sobral não é um processo dependente só do aluno, sendo também um fenômeno institucional, 

reflexo da ausência de uma política de permanência do aluno no curso de sua opção. 

Percebeu-se um encontro de vários fatores que podem influenciar ou determinar a evasão 

discente em uma IES, dentre estes, os psicológicos, sociais, econômicos, pedagógicos, 

políticos, administrativos entre outros. 

 

Palavras-chave: Educação.  Evasão Discente. Ensino Superior. 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The university, in face of economic, political and cultural recent changes that influence 

education, is invited to rethink and transform its ties with society. Several factors need to be 

corrected and others, eliminated, so that students can have not only access to the university, 

but also a guarantee of graduation. This study aimed at identifying and analyzing the causes 

of students’ dropout from higher education at Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Ceará State, Sobral Campus, in the point of view of the dropped out students, 

during the years of 2010 and 2011, intending to propose actions to minimize this 

phenomenon. To conduct this work, the case study was chosen as a method along with field, 

documental and literature researches. A questionnaire was sent by email to 140 dropout 

students from the five undergraduate courses of the institution, which formed the target 

population of the survey. However, only 35 answered it, and those constituted the simple 

random sample analyzed in this study. The research showed six internals and externals factors 

that motivated the evasion. As internal factors, it indicated the compatibility of the course 

with the need to work, the socioeconomic conditions faced by the students, the discovering of 

new interests related to the option for a new course, and the dissatisfaction with the course, 

that undermines the students’ achievement in the disciplines. In the external dimension, the 

survey revealed a lack of institutional actions to prevent evasion of students, as well as the 

difficulty of access to the benefits of the Student Assistance Program. The results led to the 

understanding that the evasion in the undergraduate courses at Federal Institute of Education, 

Science and Technology of the Ceará State, Sobral Campus, is not a process that depends 

only on the student, but it is also an institutional phenomenon, reflecting the absence of a 

strategy to keep students in the course of their choice. It was noticed that several factors that 

can influence or determine the dropout of students in a Higher Education Institution, as 

psychological, social, economic, educational, political and administrative ones, among others. 

 

Keywords: Education. Students’ Dropout. Higher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, devido ao fenômeno da globalização, ocorreram profundas 

transformações mundiais, tanto no âmbito da economia, da política, da cultura, como no da 

educação.  O desenvolvimento científico e tecnológico passou a ter um papel fundamental 

na formação do cidadão para a vida e para o trabalho, colocando em discussão os fins da 

educação e a formação dos futuros profissionais. 

 A educação tornou-se uma atividade estratégica para a promoção do 

desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, de forma sustentável e equitativa. O 

grau de escolaridade passou a constituir um dos principais fatores que determinam o nível de 

empregabilidade dos indivíduos. 

Dessa forma, novas propostas para a educação fazem-se necessárias. A 

universidade, formadora da mão de obra qualificada, está sendo convocada a repensar e a 

transformar seus vínculos com a sociedade. Diversos fatores precisam ser corrigidos e outros 

eliminados para que as pessoas possam ter, além do acesso à universidade, a garantia da 

conclusão de curso.  

As deficiências no ensino em todos os níveis manifestam-se, entre outras formas, 

na evasão discente, no alto índice de repetência e no fraco desempenho dos alunos quando 

colocados diante de situações em que são solicitados a explicitar seu aprendizado. No que 

tange superior, a evasão tornou-se um problema maior à medida que esse tipo de ensino se 

expandiu. 

 No Brasil e em outros países como França, Reino Unido e Suécia, a 

preocupação com o fenômeno da evasão discente começou na década de setenta. Braga 

(1996) e Andriola (2003) afirmam que, a partir de 1972, o Ministério da Educação (MEC) e 

as universidades públicas manifestaram preocupação com o assunto, o que ocasionou o 

surgimento de alguns estudos. 

 Segundo Adachi (2009), no caso brasileiro, toma-se como marco formal para o 

estudo da evasão discente no ensino superior o ano de 1995, quando foi instituída a 

Comissão Especial para Estudo da Evasão, pela Secretaria de Educação Superior/Ministério 

da Educação e do Desporto (SESu/MEC).  

Citando Peixoto, Braga e Bogutchi (2003), Adachi (2009, p.22) afirma que 

 
as pesquisas acerca da evasão, realizadas no Brasil, anteriores a este período, mais 
especificamente na segunda metade da década de 80, constituíram-se 
predominantemente de uma série de levantamentos estatísticos e estudos de casos, 
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realizados por iniciativa do Ministério da Educação e de universidades públicas, 
ou de análises localizadas de alguns cursos ou cidades.  

 
Desse modo, tais levantamentos não alcançaram um conhecimento do problema 

de tal forma que possibilitassem a instauração de atitudes e intervenções pedagógicas, bem 

como de políticas institucionais ou avaliações e acompanhamentos recorrentes para minorar 

seu impacto. 

Posteriormente, a temática retorna à pauta das políticas públicas através do 

Decreto Nº 7234, de 19 de julho de 2010, da Presidência da República, que dispõe sobre o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), responsável pelas condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal, tendo como objetivos 

(BRASIL, 2010): democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 

superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 

permanência e conclusão do curso superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

O Pnaes foi criado através da Portaria Normativa nº 39 de 12 de dezembro de 

2007 e oferece aos estudantes universitários, através das Instituições federais de ensino 

superior (Ifes): assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão 

digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico.  

O Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 

também mostra uma preocupação do governo em relação ao fenômeno da evasão discente, 

ao propor, como uma das metas até 2012, uma taxa de conclusão de 90%. Diante dessa 

meta, é dever da instituição propiciar a satisfação ao estudante, viabilizando apoio 

acadêmico e pedagógico, bem como o suporte estrutural no sentido de evitar o agravamento 

da situação. 

As exigências do MEC para a adesão das universidades ao REUNI ensejam 

mudanças de atitude, bem como a busca de soluções inteligentes para problemas que tendem 

a se agravar, caso não haja um engajamento de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica. 

A evasão discente no ensino superior brasileiro é um fenômeno grave e 

complexo, resultante de uma conjugação de vários fatores que influenciam na decisão do 

aluno de permanecer ou não no curso.  

Para Silva Filho (2009), as elevadas taxas de abandono nos cursos superiores, 

seja em instituições públicas, seja em instituições privadas, produzem discussões nos meios 

acadêmicos na busca de explicações para o fenômeno. Ainda segundo o autor, o 
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aprofundamento das pesquisas, no primeiro mundo principalmente, demonstra que há 

semelhanças de causas em algumas áreas de ensino, mesmo considerando instituições e 

países diferentes.  

De acordo com Leal Lobo e Silva Filho et al (2007), a evasão de estudantes  

ocasiona desperdício social, acadêmico e econômico. No setor público, isso equivale a 

recursos investidos sem o devido retorno; no setor privado, a uma importante perda de 

receitas. Em ambos os casos, a evasão é uma fonte de ociosidade de professores, 

funcionários, equipamentos e espaço físico. 

“O fato de não ter aluno é custo. A instituição está pronta para ele. Esse é um 

dos problemas mais graves da educação brasileira em todos os níveis”, afirma o professor 

Oscar Hipólito, pesquisador do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da 

Ciência e da Tecnologia, através de notícia veiculada no portal Globo.com em 07/02/2011. 

Para receber o aluno, as universidades têm de manter toda uma infraestrutura pronta, com 

prédios equipados, material de ensino e bibliotecas, além de pagar professores e 

funcionários. Segundo o professor Hipólito, com base nos números do Censo do Ensino 

Superior divulgados pelo Ministério de Educação, as perdas com a evasão no ensino 

superior em 2009 chegaram a cerca de R$ 9 bilhões de reais 

Apesar do entendimento de que a saída de um estudante do sistema, da 

instituição ou simplesmente do curso, enseja custos sociais e econômicos, 

independentemente da categoria administrativa em que se insere tal saída e da análise de 

seus motivos, não se observam programas garantidores da permanência do estudante nas 

instituições, salvo alguns procedimentos isolados. Ainda que o ato de evadir-se seja de 

responsabilidade do estudante, é possível que a instituição tenha se constituído em um fator 

motivador para a ocorrência do fenômeno, especialmente aquelas que não viabilizam meios 

que estimulem a permanência do aluno. 

Segundo Gaioso (2005, p.4),  

 
o mero ingresso na educação superior não garante o êxito educacional do 
estudante, pois as características desse nível de ensino diferem da educação 
fundamental e média. A expectativa em relação ao que o aluno vivenciara até 
então causa certa insegurança quanto à carreira e exige mudanças significativas de 
hábitos, utilização de novas estratégias de aprendizagem e capacidade de conviver 
com colegas que têm condições, habilidades e aspirações que não combinam com 
as suas. 

 
Corroborando as palavras de Gaioso (2005), entende-se que a entrada do aluno 

no ambiente acadêmico pode ocasionar decepções quanto às expectativas da vida 
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universitária, representadas pela integração com os colegas, pelas metodologias empregadas 

no ensino superior e pela ansiedade de se chegar às práticas da profissão escolhida. 

Alguns educadores explicam o fenômeno da evasão no ensino superior com base 

na falta de interesse por parte de alunos que não percebem a aplicabilidade dos conteúdos no 

seu cotidiano. Outros educadores o fazem questionando os aspectos pedagógicos e outros 

ainda explicam o fato colocando a culpa nos aspectos de infraestrutura e gestão.  

De um modo geral, as instituições públicas e privadas apontam como principal 

causa da evasão a falta de recursos financeiros para o estudante prosseguir em seus estudos. 

Esse é também o argumento utilizado pelo estudante para justificar a principal causa desse 

problema. 

Verifica-se nos estudos existentes que essa resposta é uma simplificação, uma 

vez que as questões de ordem acadêmica — as expectativas do aluno em relação à sua 

formação e à própria integração do estudante com a instituição — são, na maioria das vezes, 

os principais fatores que acabam por desestimular o estudante a priorizar o investimento de 

tempo ou de dinheiro para a conclusão do curso, significando dizer que, na sua visão, o 

custo-benefício do “sacrifício” para obter um diploma superior na carreira escolhida não 

vale mais a pena. 

Pode-se afirmar que a evasão discente, seja no ensino superior ou na educação 

básica, é um fenômeno que sempre existirá, mesmo que chegue a limites mínimos. É papel 

das instituições, pelo menos, garantir esse limite mínimo. 

Esse fato tem afetado o funcionamento do IFCE, no campus de Sobral, onde se 

verifica um elevado índice de evasão discente nos cursos superiores, o que se torna 

preocupação para professores e gestores. 

Devido a isso, este trabalho tem como foco de estudo os fatores que envolvem 

essa evasão. Dado o fato de existirem, em Sobral, duas instituições que oferecem o curso de 

licenciatura em física – o IFCE e a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) – e cursos 

superiores na área tecnológica (no caso do IFCE) e a constante oferta de vagas é intrigante o 

fato de faltarem professores licenciados em física na escolas públicas estaduais e de 

empresas como a fábrica de cimento do grupo Votorantin e a indústria de calçados 

Grendene, instaladas nessa cidade importarem profissionais nessas áreas de outras regiões 

por conta da carência local. Para onde estão indo os jovens ingressantes nos cursos 

tecnológicos e na licenciatura em física? As IES não estão conseguindo formar os alunos 

que ingressam nesses cursos? 
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O curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia é parte do esforço para amenizar a carência de professores nessa disciplina em 

todo território nacional, sendo as regiões Norte e Nordeste as mais afetadas por esse 

problema. Conforme compromisso do governo, serão implantadas outras unidades do 

Instituto Federal no país, totalizando 354. Com isso, serão 500 mil vagas a serem oferecidas, 

sendo 20% desse total destinadas aos cursos de licenciaturas. Todo esse esforço é altamente 

justificável, urgente e esperado, tendo em vista a crescente demanda por mão de obra 

qualificada, considerando a atual expansão do mercado de trabalho. 

No entanto, tais investimentos poderão ser inócuos, caso não sejam 

acompanhados por medidas reparadoras que venham minimizar a questão da evasão 

discente. Muitos dos ingressantes desistem no primeiro semestre, seja porque não têm 

motivação para fazer o esforço que sua formação deficiente exige para acompanhar o curso, 

seja porque, além disso, trabalham e não têm tempo para a dedicação mínima que o curso 

exige. Não se pode negar essa realidade. Por isso, para resolver essa incômoda e 

preocupante situação, faz-se necessário implantar políticas públicas de apoio ao estudante e 

de melhoria da qualidade do ensino. 

Assim, diante desse cenário, impõe-se a necessidade de averiguar as possíveis 

respostas para a seguinte indagação: quais as causas da evasão discente nos cursos 

superiores de graduação do IFCE, campus de Sobral, considerando os anos 2010 e 

2011? 

Como objetivo geral, pretende-se identificar e analisar as causas da evasão 

discente nos cursos superiores de graduação do campus do IFCE em Sobral, na visão dos 

alunos evadidos, considerando os anos de 2010 e 2011, com vistas a propor ações que 

minimizem o problema nesses cursos. 

Para levar a termo essa pretensão, estabeleceram-se os seguintes objetivos 

específicos: revisar a literatura existente sobre o tema; obter os dados estatísticos da evasão 

a partir da listagem dos discentes evadidos; obter dados dos discentes evadidos; analisar os 

resultados (dados empíricos) à luz da literatura sobre o tema. 

Para a realização da presente pesquisa, optou-se pelo estudo de caso, que foi 

realizado por meio do estudo de campo e da pesquisa documental e bibliográfica. Por se 

tratar de pesquisa qualiquantitativa de caráter explicativo, utilizou-se o método indutivo.  

Fundamentado nos referenciais teóricos e com base na experiência acumulada ao 

longo dos anos de trabalho na área da educação, formularam-se as questões abaixo como 

norteadoras da investigação desta pesquisa: 
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• Os alunos chegam ao ensino superior sem os pré-requisitos 

necessários para atender o nível de exigência do curso? 

• A distância entre o local de moradia dos alunos e o campus de Sobral 

do IFCE tem se constituído em motivo para a evasão? 

• As condições socioeconômicas têm motivado os alunos a abandonar o 

curso? 

• O não atendimento das expectativas nutridas pelo aluno na ocasião do 

ingresso tem se constituído em motivo de evasão do curso? 

• A infraestrutura oferecida pelo campus não tem atendido às 

expectativas do aluno, causando a sua evasão? 

• A falta de identificação do aluno com a proposta pedagógica do curso 

tem motivado a evasão do curso?  

•  A descoberta de novos interesses tem promovido a sua evasão?   

• Os critérios de acesso do acadêmico aos benefícios do programa de 

assistência ao educando têm se constituído em motivo de evasão? 

• A falta de informações sobre o curso escolhido pode constituir motivo 

evasão? 

• A dificuldade de conciliar a permanência no curso com a necessidade 

de trabalhar tem motivado a evasão? 

No desenvolvimento desses pontos norteadores optou-se pela seguinte 

organização da pesquisa. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sobre a evasão discente, faz um 

breve histórico da universidade brasileira, cita diversos conceitos e fatores atinentes à evasão 

discente e expõe as teorias e modelos explicativos. O Capítulo 3 descreve o método da 

pesquisa, com ênfase nos caminhos da pesquisa, na sua caracterização e nos procedimentos 

utilizados. O Capítulo 4 contém a análise dos dados e das informações obtidas na pesquisa 

por meio da aplicação de questionários junto aos alunos evadidos e do levantamento 

documental, e as recomendações, que propõem ações capazes de minimizar o fenômeno da 

evasão discente nos cursos de tecnologia e na Licenciatura em Física do campus do IFCE 

em Sobral. Finalmente, no Capítulo 5, são feitas as considerações finais, em que se 

estabelece a relação entre as questões investigadas e os dados e informações levantados na 

pesquisa. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Um breve histórico da Universidade no Brasil 

 

Segundo Ricardo Rossato da Universidade de Passo Fundo na sua obra intitulada 

Universidade: nove séculos de história, o contexto da colonização brasileira pelos 

portugueses fez com que o surgimento da Universidade no Brasil se desse de forma muito 

tardia. Após inúmeras tentativas fracassadas, a universidade brasileira surge na segunda 

década do século XX, com quase quatro séculos de atraso em relação aos países de 

colonização espanhola. As primeiras instituições de ensino superior na América Latina 

foram criadas em 1538 na cidade de Santo Domingo e em 1551 nas cidades do México e 

Lima. Tal atraso não ocorreu somente no Brasil, mas em todos os países de colonização 

portuguesa. Portugal, como relata Rossato, adotou uma política muito adversa, adiando a 

implantação de universidades nas suas colônias para o momento seguinte ao seu 

desligamento da metrópole. 

 Com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, foram criados 

cursos superiores, como Medicina, Direito e Engenharia destinados à elite. Eram cursos 

isolados que visavam assegurar um diploma profissional, com direito à ocupação dos postos 

privilegiados que garantiam prestígio social no restrito mercado de trabalho. Para manter o 

vínculo com a metrópole, foi elaborado um acordo que visava enviar jovens brasileiros para 

estudar na Universidade de Coimbra. Segundo Gaioso (2005), com a proclamação da 

República, em 1889, aumenta a procura pela educação secundária e superior. Os 

latifundiários da cafeicultura queriam seus filhos bacharéis para o exercício das atividades 

políticas, a fim de aumentar o prestígio familiar e oferecer garantia, caso houvesse alguma 

destituição social e econômica. Desse modo, se iniciou um processo de aceleração na 

criação de cursos e escolas de ensino superior. 

Sabe-se que, antes da criação da Universidade do Brasil, em 1920, no Rio de 

Janeiro, o ensino superior já era praticado nos colégios jesuítas e em outras instituições. No 

entanto, a criação da universidade acima citada marca oficialmente o nascimento da 

universidade brasileira, sendo seguida pela Universidade de Minas Gerais, Universidade 

Técnica do Rio Grande do Sul, Universidade de São Paulo e Universidade Rural do Rio de 

Janeiro. Segundo Michelotto (2006, apud Silva Filho, 2009), contudo, as primeiras 

universidades criadas no Brasil teriam surgido em Manaus–AM , em 1909, e em São Paulo, 

em 1911, sendo seguidas, em 1912, pela do Paraná. 
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Além de ter surgido tardiamente, a universidade brasileira experimentou uma 

expansão muita insignificante nas duas décadas subsequentes à criação da Universidade do 

Brasil. O processo de expansão da universidade no Brasil se dá somente a partir de 1945, 

quando se observa um crescimento significativo do número de instituições. Nesse mesmo 

período, surgem também as universidades particulares, sob responsabilidade da Igreja 

Católica. Na década de 50, de acordo com Gaioso (2005), há uma demanda sem precedentes 

de educação superior: os excluídos requerem o aumento do número de vagas e a abertura de 

novas universidades em todo território nacional. 

Ainda segundo Gaioso (2005), entre 1960 e 1985, houve grande crescimento do 

sistema universitário brasileiro, embora insuficiente para atender à demanda do período. 

Com a implantação do Projeto Nacional de Desenvolvimento Econômico, aumenta a 

procura por profissionais preparados para ocupar as novas vagas no mercado de trabalho, e 

multiplicam-se as instituições particulares de educação superior, sobretudo as voltadas para 

a profissionalização. 

Com a reforma universitária de 1968 e a promulgação da Lei 5692/71, amplia-se 

a oportunidade para a criação de instituições particulares de ensino superior, e o crescimento 

das matrículas passa a acontecer por essa via, chegando a atingir 62% do total de matrículas 

nesse nível de ensino, no ano de 1980. Além disso, Rossato ressalta a interiorização do 

ensino superior e a criação dos cursos de pós-graduação a partir de 1970. O Brasil, de 

acordo com ele, chega ao ano de 1980 com 1.377.286 estudantes universitários e 865 IES, 

das quais apenas 63 eram universidades.  

No final da década de 80 e início da década de 90, o ensino superior toma novos 

rumos em função de fatores conjunturais de ordem estrutural. A matrícula tende a uma 

estagnação, ocorrendo um tímido crescimento nas instituições particulares. Alguns autores 

denominam esse período de “década perdida” para a educação, devido aos pequenos 

avanços alcançados. 

Em 1996, a nova LDB, concebida dentro de um projeto neoliberal, abre cada vez 

mais espaço para o avanço das instituições particulares, promovendo um aumento 

significativo do número de instituições e cursos superiores, como se pode ver na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Distribuição Percentual do Número de Instituições de Educação   

 Superior, por Categoria Administrativa – Brasil 1997 – 2011. 

Ano Total Pública % Privada % 

1997 900 211 23,4 689 76,6 

1998 973 209 21,5 764 78,5 

1999 1097 

1180 

192 17,5 905 82,5 

2000 176 14,9 1004 85,1 

2001 1391 183 13,2 1208 86,8 

2002 1637 195 11,9 1442 88,1 

2003 1859 207 11,1 1652 88,9 

2004 2013 224 11,1 1789 88,9 

2005 2165 231 10,7 1934 89,3 

2006 2270 248 10,9 2022 89,1 

2007 2281 249 10,9 2032 89,1 

2008 2252 236 10,5 2016 89,5 

2009 2314 245 10,6 2069 89,4 

2010 2378 278 11,7 2100 88,3 

2011 2365 284 12,0 2081 88,0 
Fonte: Censo da Educação Superior/DEED/MEC/INEP. Org. AMARAL, J. B. do (2013) 

 

Como se pode observar, a contribuição do setor privado para o incremento do 

número de Instituições de Educação Superior no período apresentado na tabela acima é 

altamente significativo. Enquanto o maior percentual de instituições públicas foi de 23,4% 

no ano de 1997, o setor privado apresentou um percentual de 89,5% no ano de 2008. Como 

mostra a Tabela 1, a partir do ano de 1998 até o ano de 2008, a queda do crescimento do 

número de instituições públicas foi acompanhada pelo crescimento do número de 

instituições privadas. 

 

 

 

1.2 Contexto da evasão discente no ensino superior 

 

Com base nos estudos realizados por Cislaghi (2008) e com o intuito de 

possibilitar um melhor entendimento do contexto inicial do fenômeno da evasão discente e 
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dos esforços ensejados nos anos subsequentes no sentido de melhorar a compreensão desse 

fato e poder sugerir ações capazes de minimizá-lo, apresenta-se, a seguir, uma sequência 

histórica dos avanços alcançados nesse sentido. 

Segundo Berger e Lyon (2005 apud Cislaghi, 2008, p. 37), 

 
uma síntese da evolução dos estudos e desenvolvimentos científicos sobre a evasão 
e permanência de estudantes se iniciaria na década de 50 nos Estados Unidos 
quando ocorreu uma grande expansão no número de Instituições de ensino 
superior e consequentemente no contingente de estudantes universitários.  

 
Naquela época, final da Segunda Grande Guerra Mundial, segundo Cislaghi 

(2008), existia grande necessidade de recursos humanos com formação em nível superior 

para atender a demanda da sociedade que se industrializava e passava a acelerar uma busca 

permanente por avanços tecnológicos. 

Esta expansão do ensino superior ocasionou, na década de 60, problemas de 

convivência entre os estudantes, dada a grande diversidade étnica, cultural e 

socioeconômica. Além disso, as demandas do mercado exigiam mudanças curriculares e 

elevação do desempenho acadêmico. Em decorrência dessas exigências, passaram a ocorrer 

movimentos sociopolíticos provocando a realização de atos ativistas e rebeliões. Esse 

contexto favoreceu o crescimento da evasão e fez com que a comunidade educacional 

reconhecesse a complexidade do problema, passando, portanto, a ensejar esforços no sentido 

de solucioná-lo.    

Na década de 70 já se contava com um acervo teórico bem desenvolvido sobre 

evasão discente, especialmente devido aos estudos feitos por Vincent Tinto, Ernest 

Pascarella, entre outros. Em consequência desses estudos, foi possível estabelecer uma base 

de conhecimentos que possibilitou, nas décadas seguintes, a realização de mais estudos e um 

sistemático avanço na compreensão dos processos relacionados com o fenômeno da evasão. 

Os avanços de conhecimentos sobre a evasão discente e a integração das 

instituições na busca conjunta por aprimoramentos práticos consolidaram o tema como 

prioritário. 

Na década de 90, a realização de um grande número de estudos e diversas teorias 

desenvolvidas sobre a permanência do estudante no ensino superior, além da experiência 

adquirida pelas instituições e a existência de profissionais especializados, permitiu que o 

conhecimento sobre o fenômeno continuasse se desenvolvendo. 

Segundo Cislaghi (2008), com a virada do século XX para o XXI, um fato 

interessante veio reforçar a preocupação das instituições de ensino superior com a 
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permanência do estudante nesse nível de ensino: os indicadores de permanência passaram a 

ser determinantes na avaliação das instituições de ensino superior nos Estados Unidos, para 

o estabelecimento do ranking dessas instituições, bem como para a alocação de recursos 

entre elas. 

Renato Cislaghi, na sua tese de doutoramento apresenta um quadro no qual 

sistematiza a evolução dos esforços ensejados nas últimas décadas no sentido de possibilitar 

uma maior compreensão do fenômeno da evasão e do processo de permanência do 

estudante. 

Quadro 1 - Sistematização dos estudos sobre evasão 

Década Acontecimentos 

50 

(Expansão) 

Expansão do número de Instituições de Ensino Superior e do 

contingente de estudantes. 

60 

(Prevenção de 

evasão) 

Surgem situações problemáticas nas IES provocadas pelo grande 

contingente de estudantes, pela diversidade étnica, cultural e 

socioeconômica e pela inquietação social. 

Este contexto favoreceu o crescimento do índice de evasão e fez com 

que a comunidade educacional reconhecesse a complexidade do 

problema e daí ensejar esforços no sentido de solucioná-lo.    

 

70 

(Construção de 

teorias) 

É criada uma base de conhecimentos e propostas as primeiras estruturas 

teórico-conceituais que vão impulsionar o avanço sistemático da 

compreensão dos processos relacionados ao fenômeno da evasão. 

80 

(Administração 

de matrículas) 

Crescem os esforços das IES para atrair e manter os estudantes; 

O tema permanência se consolida no ensino superior. 

90 

(Abertura de 

horizontes) 

 

 Avançam muito os estudos empíricos para validação das teorias e 

modelos sobre permanência e evasão; 

Emerge com força a tendência de se considerar o processo de 

aprendizagem como importante para a permanência do estudante. 

2000 

(Tendências) 

Índices de permanência passam a ser considerados como indicadores 

importantes a serem utilizados por órgãos oficiais na alocação de 

recursos entre IES’s do setor público; 

 
Fonte: Cislaghi, 2008. Adaptado por AMARAL, J.B do. (2013) 
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 A Comissão Especial para o Estudo da Evasão pela Secretaria de Educação 

Superior/Ministério da Educação e do Desporto (SESu/MEC, 1997, p.18) afirma no seu 

relatório que: 

 
A evasão discente é um fenômeno complexo, comum às instituições universitárias 
no mundo contemporâneo. Exatamente por isso, sua complexidade e abrangência 
vêm sendo, nos últimos anos, objeto de estudos e análises, especialmente nos 
países do Primeiro Mundo.  

 
De acordo com Leal Lobo e Silva Filho et al (2007), do Instituto Lobo para o 

Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da Tecnologia, a evasão estudantil no ensino 

superior é um problema internacional que afeta o resultado dos sistemas educacionais. Para 

Gomes (1999), o fenômeno da evasão escolar no ensino superior diferencia-se em relação 

aos demais níveis de ensino, uma vez que existe a possibilidade de ex-alunos optarem por 

novas carreiras após abandonarem o primeiro curso no qual ingressaram. 

 

2.2.1 O conceito de evasão discente no ensino superior 

 

Embora considerando evasão como a saída definitiva do aluno de seu curso de 

origem, sem a devida conclusão (sendo resultante de uma decisão do estudante com base nas 

suas próprias motivações, nas dificuldades financeiras, nas decisões de ordem pessoal ou 

mesmo na combinação de fatores escolares, tais como estruturas curriculares e métodos 

pedagógicos que falharam em despertar seu interesse), a Comissão Especial para Estudo da 

Evasão pela Secretaria de Educação Superior/Ministério da Educação e do Desporto 

(SESu/MEC, 1997, p.20) conceituou a evasão da seguinte maneira:   

• Evasão de curso: quando o estudante desliga-se 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 desliga-se da instituição na qual 
está matriculado; 
• Evasão do sistema: quanto o estudante abandona de forma definitiva ou 
temporária o ensino superior. 

Silva Filho et al.  2007, p.642), no seu estudo “Evasão no Ensino Superior 

Brasileiro”, utilizam, por sua vez, os conceitos de evasão anual média e evasão total: 

 
1. A evasão anual média mede qual a percentagem de alunos matriculados em um 
sistema de ensino, em uma IES ou em um curso que não foi concluído, 
considerando também aqueles que não se matricularam no ano seguinte (ou no 
semestre seguinte, se o objetivo for acompanhar o que acontece em cursos 
semestrais). Por exemplo, se uma IES tivesse 100 alunos matriculados em certo 
curso que poderiam renovar suas matrículas no ano seguinte, mas somente 80 o 
fizessem, a evasão anual média no curso seria de 20%; 
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2. A evasão total mede o número de alunos que, tendo entrado num determinado 
curso, IES ou sistema de ensino, não obtiveram o diploma ao final de certo número 
de anos. É o complemento do que se chama índice de titulação.  

 
Para Andriola (2003), pode-se falar em evasão discente quando há o 

cancelamento da matrícula por opção própria do aluno ou por um ato administrativo. Já para 

Moraes (2005), a evasão é o desligamento da instituição de ensino, sem que esta tenha 

controle da situação. Teles (1995, apud Silva Filho, 2009, p.14) 

 
entende a evasão como toda e qualquer forma de saída do curso, considerando 
mudança de curso, abandono, transferência, desistência, falecimento, decurso de 
tempo máximo, reprovações e vagas canceladas por irregularidade de 
documentação em concurso vestibular. 

 
Pereira (1995) classifica os tipos de evasão ocorridos na UNICAMP, no período 

de 1970 a 1991, como evasão da universidade, evasão da área e evasão do curso. A evasão 

da universidade ocorre quando o aluno deixa a instituição sem concluir nenhum curso; 

divide-se nos seguintes tipos: abandono, cancelamento a pedido, cancelamento pela 

UNICAMP e transferência para outra instituição de ensino superior. Quando o aluno troca 

de curso ou de área, mas permanece na universidade, ocorre o que ele chamou de 

“flutuação” ou “mobilidade”. Nesse caso, classifica-se como evasão de curso quando ocorre 

dentro da mesma área e evasão de área e de curso quando o aluno migra para um curso 

dentro de outra área. 

Cislaghi (2008) afirma que o problema da evasão pode ser interpretado e 

conceituado por diferentes ângulos ou que podem ser adotadas conceituações distintas, 

resultando em avaliações diferentes quanto à sua dimensão. Sendo assim, faz-se necessária a 

adoção de expressões técnicas diferentes, como: 

Evasão da instituição – significa a transferência do estudante de uma instituição 

para outra, dando continuidade ao mesmo curso ou a outro.  

Evasão do sistema – é o afastamento definitivo do estudante de sua intenção 

original em obter uma formação superior.  

Evasão do curso – não significa necessariamente o abandono dos estudos ou 

transferência. Pode representar uma mudança efetiva na busca por uma formação em outra 

área, em nova perspectiva de qualificação para o desempenho de outra atividade 

profissional.  

Ristoff (1999, apud Almeida, 2009, p.61) 
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assegura que a evasão, como abandono dos estudos, é diferente de mobilidade, que 
consiste em uma migração temporária do estudante de um curso para outro, 
mantendo sua condição de aluno em busca de sua formação de nível superior de 
qualidade, mas com vínculo à instituição de origem.  

 
Para esse autor, parte significativa dos processos é tratada erroneamente como 

evasão, pois existem vários processos que produzem o afastamento do aluno do curso ou da 

instituição, sem caracterizar-se como abandono: a transferência oficial de um aluno para 

outra instituição; a mobilidade acadêmica que permite ao aluno conhecer outras áreas do 

conhecimento em outra instituição sem desligar-se da sua de origem; a mudança de curso, 

processo que permite o ingresso de um aluno em outro curso na mesma instituição, mas 

cancela a matrícula do curso anterior; a desistência da vaga, processo realizado de acordo 

com a solicitação do estudante e que produz cancelamento definitivo de sua matrícula na 

instituição.  

Costa (1991, apud Almeida, 2009), utilizando um estudo desenvolvido por ele 

sobre a evasão nos cursos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), explica a terminologia do fenômeno. Segundo o autor, a evasão da IES se 

caracteriza em três tipos: definitiva, temporária e de curso, de acordo com a seguinte 

definição dos termos técnicos:  

Evasão – saída do aluno da universidade ou de um dos seus cursos, definitiva ou 

temporariamente, por qualquer motivo, exceto a diplomação;  

Evasão definitiva – saída definitiva da universidade, ou seja, o aluno se afasta 

da instituição por abandono, desistência definitiva do curso ou transferência para outra 

universidade. Esse tipo compreende: 

• Abandono – o aluno não comparece à matrícula nem requer o trancamento 

nos prazos previstos no calendário escolar ou ainda não requer a readmissão ou 

renovação do trancamento; 

• Desistência definitiva - desligamento do curso em que está matriculado, 

mediante pedido formal do aluno à IES; 

• Transferência para outra IES – desligamento do aluno da instituição, 

mediante pedido formal, com a finalidade de ingressar em outra IES. 

Evasão temporária - toda e qualquer saída temporária da instituição, 

considerando-se todo tipo de trancamento, isto é, a interrupção do curso de um até dez 

semestres, compreendendo:  
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• Trancamento voluntário- afastamento temporário do curso, solicitado pelo 

aluno, deferido pelo curso, não podendo a soma dos períodos de afastamento 

ultrapassar quatro anos. O aluno com matrícula trancada poderá requerer renovação 

de trancamento desde que seja obedecido o limite máximo citado; 

• Evasão ex-officio - o aluno, já integrante do corpo discente de um dos cursos 

da IES, é aprovado em novo vestibular e não solicita o desligamento do curso em 

que estava matriculado no prazo estabelecido para a pré-matrícula. 

Evasão de curso - mudança de curso; passagem de um curso para outro da 

própria instituição.  

Embora não se tenha explicitado todos os conceitos e concepções do fenômeno 

da evasão discente presentes na literatura que trata do tema, já se pode perceber a 

inexistência de um consenso entre os autores. Ressalte-se, entretanto, a ocorrência de 

algumas interfaces nas concepções dos autores pesquisados. 

A questão que dificulta o estabelecimento de um consenso entre os autores 

quanto ao conceito de evasão discente diz respeito ao aspecto temporário ou definitivo da 

interrupção do vínculo estabelecido entre o estudante e o curso ou a instituição. Enquanto 

uns autores consideram que, para caracterizar a evasão, a interrupção do vínculo precisa ser 

definitiva, outros consideram que a interrupção temporária também caracteriza o fenômeno. 

A evasão discente nesta pesquisa é entendida como uma interrupção do ciclo de 

estudo, quer seja temporário, quer seja definitivo, por meio do abandono, trancamento ou 

cancelamento da matrícula ou transferência externa.  

 

2.2.2 Modelos e teorias explicativas 

 

Os estudos iniciais sobre evasão discente no ensino superior, segundo Cislaghi 

(2008), foram desenvolvidos por pesquisadores norte-americanos na década de setenta e 

resultaram em interessantes teorias sobre o fenômeno da evasão e permanência de 

estudantes nas universidades. Entre os precursores, o autor destaca Spady (1970, 1971), 

Tinto (1975), Bean (1980) e Pascarella (1980), cujos estudos contribuíram 

significativamente para os avanços na compreensão dos fatores que levam o estudante 

universitário a se evadir do curso no qual ingressou, explicitando as interações entre esses 

fatores. Nesse sentido, foram desenvolvidos vários modelos para prever e explicar o 

fenômeno da evasão discente, adotando abordagens sociológicas (SPADY, 1970, 1971; 

TINTO, 1975, 1993, 1997; BRAXTON, HIRSTCHY e McCLENDON, 2004); (NORA, 
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BARLOW e CRISP, 2005); psicológicas (BEAN, 1980; PASCARELLA, 1980; ASTIN, 

1985; MACKINNON-SLANEY, 1991) e econômicas (CABRERA, NORA, e 

CASTAÑEDA, 1992). Além dessas abordagens, afirma Cislaghi (2008) que alguns 

pesquisadores desenvolveram modelos incorporando características de outros, no intuito de 

contemplar todos os aspectos das interações entre o aluno e a instituição de ensino. 

  

2.2.2.1 Modelo do processo de abandono – Spady 

 

Segundo Cislaghi (2008), William G. Spady foi o primeiro pesquisador a propor 

um modelo de abandono escolar baseado em evidências empíricas para apoiar o 

desenvolvimento sistemático da compreensão do fenômeno da evasão discente. Seu ponto 

de partida foi a teoria do suicídio, desenvolvida pelo sociólogo francês Émile Durkheim, 

segundo a qual a possibilidade de um indivíduo cometer o suicídio é influenciada pelo seu 

nível de integração social. 

Assim, concebe-se esse modelo dentro de uma abordagem sociológica que tem 

como principais elementos de estudo para evitar a evasão discente, o contexto familiar, o 

apoio de amigos, o grau de integração social, o desempenho acadêmico e o entendimento 

entre as necessidades do estudante e as normas institucionais, uma combinação entre as 

expectativas e a satisfação do estudante. Em seu modelo, Spady enfatiza o processo de 

integração dos atributos, valores, interesses, habilidades e atitudes do estudante com as 

normas do ambiente universitário. Se houver uma harmonia entre o estudante e a instituição, 

ele assimilará o desafio social e acadêmico, e suas possibilidades de permanência serão 

maiores. Quanto mais satisfeito estiver o estudante, maior será o seu comprometimento com 

a instituição, pois, segundo Spady, é o nível de comprometimento que leva o estudante a 

permanecer frequentando o curso no qual ingressou. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma do modelo de permanência construído por 

William G. Spady (1970). 
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Fonte: Cislaghi, 2008. Figura  1 - Modelo de permanência (SPADY, 1970)  

 

2.2.2.2 Teoria do desgaste do estudante não tradicional – Bean 

 

Para Cislaghi (2008), John P. Bean propôs o modelo do desgaste do estudante 

(BEAN, 1980) com base no modelo comportamental desenvolvido por Price (1975 e 1977) e 

seu colega Müeller (PRICE e MÜELLER, 1981) para explicar a rotatividade de empregados 

nas organizações. Bean estabeleceu uma comparação entre a decisão que os trabalhadores 

tomam para definir a sua permanência no emprego e a decisão dos estudantes de 

permanecerem ou não na universidade. 

No entendimento de Bean, a decisão do estudante de abandonar os estudos 

universitários é influenciada por fatores não cognitivos, como atitudes e intenções 

comportamentais, e por fatores ambientais, como o apoio da família e de amigos. As suas 

crenças influenciam na formação de atitudes que levam à definição de intenções 

comportamentais. 

A teoria de desgaste do estudante não tradicional parte também do modelo de 

Tinto(1975) e do pressuposto de que o aluno não seja mais um estudante profissional. O 

estudante não tradicional, para Bean, é aquele que não só estuda, mas também trabalha. Esse 

tipo de estudante apresenta algumas características específicas, tais como a faixa etária e a 

condição socioeconômica.  Assim, ele acaba sendo influenciado pelo contexto do ambiente 

onde está inserido e pelas pressões da sociedade que o forçam a entrar em um curso superior 

no qual não se identifica com algumas disciplinas, o que o faz desistir e procurar outro 

curso. Ele promove-se, desse modo, uma rotatividade em busca da identificação. Outro 
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fator, e desta vez relacionado com a vida profissional, diz respeito a uma possível 

transferência de local de trabalho, influenciando negativamente na permanência no curso ou 

instituição. 

O autor chama a atenção também para os fatores organizacionais, pois, assim 

como o trabalhador pontua como relevante para a sua decisão de permanecer ou não na 

empresa a forma como é remunerado, o estudante também leva em conta o seu desempenho 

acadêmico nas avaliações. 

A Figura 2 apresenta o esquema do Modelo de desgaste do estudante proposto 

por Bean (1980): 

 
Fonte: Cislaghi, 2008. Figura 2 - Modelo de desgaste do estudante (BEAN, 1980)  

O modelo inicialmente proposto por Bean foi revisto com a colaboração de 

Metzner (BEAN, METZNER, 1985) e consolidou-se como um modelo de processos 

psicológicos que busca explicar os fatores que colaboram para o desgaste do estudante e 

levam-no a abandonar o curso que iniciou.  

Nessa versão, os autores enfatizam três variáveis: variáveis acadêmicas, 

variáveis ambientais e variáveis de integração social. Dentre as variáveis acadêmicas, eles 

destacam o tempo dedicado aos estudos, hábito de estudo, a assiduidade e a convicção de 

que a sua formação se constitui em fator importante para a empregabilidade. Em relação às 

variáveis ambientais, destacam-se a carga horária de trabalho profissional, as 

responsabilidades familiares e a questão financeira. A Figura 3 apresenta o modelo 

conceitual de desgaste do estudante não tradicional de Bean e Metzner com foco nas suas 

variáveis e seus inter-relacionamentos.  
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Fonte: Cislaghi, 2008. Figura 3 - Modelo conceitual de desgaste de estudantes não tradicionais (BEAN e 

METZNER, 1985)  
Para Andriola (2003), o modelo desenvolvido por Bean (1980, 1985) supõe que 

a decisão de evadir-se ou de persistir no curso é um processo psicossocial, no qual as 

opiniões influenciam as atitudes e estas, por seu turno, influenciam as decisões. 

  

2.2.2.3 Teoria de integração do estudante – Tinto 

 

O modelo teórico de Tinto (1975) foi concebido pelo norte-americano Vincent 

Tinto, professor de sociologia da Escola de Educação da Universidade de Syracuse,   

considerado um dos mais atuantes pesquisadores e influentes autores do tema da 

permanência. 

De acordo com Cislaghi (2008), o modelo de integração e desgaste do estudante 

(TINTO, 1975) constitui-se num modelo longitudinal que se propõe a explicar todos os 

aspectos e processos que influenciam a decisão de um estudante de abandonar a 

universidade.  

O Modelo de Integração de Tinto é composto por duas dimensões: uma interna, 

decorrente de fatores oriundos da experiência que antecede a entrada do aluno no curso e das 
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características individuais desse aluno; e outra de integração, voltada para as experiências 

vividas no decorrer do curso.  Esse modelo contribui para um melhor detalhamento do 

fenômeno da evasão, conhecido anteriormente apenas como “abandono”. No seu estudo, 

segundo Cislaghi (2008), Tinto identificou vários tipos de comportamento e os classificou 

nas seguintes categorias: fracasso acadêmico, desistência voluntária, abandono, afastamento 

temporário e transferência. 

Para desenvolver o seu pensamento, Tinto também se inspirou na teoria do 

suicídio de Durkheim, considerando que o ato de cometer suicídio é essencialmente uma 

desistência do indivíduo de existir, comportamento análogo ao do estudante que abandona a 

universidade, por não estar suficientemente integrado aos diferentes aspectos da vida 

universitária. 

Tinto (1975, 1987, apud ANDRIOLA, 2003) sugere que o estudante deixa a 

universidade por problemas causados pela falta de integração com o ambiente acadêmico e 

social da instituição.  Segundo Silva (2012), o Modelo de Tinto (1975, 1986, 1987, 1993) 

tem como base uma perspectiva psicológica de persistência educacional e enfatiza as 

habilidades individuais do aluno para com a evasão, assim como a perspectiva sociológica 

decorrente das ações do ambiente sobre o aluno. 

A Figura 4 representa a versão inicial apresentada por Tinto (1975): 

 
Fonte: Cislaghi, 2008. Figura 4 - Modelo de Integração do Estudante (TINTO, 1975) 

Na revisão da sua teoria, além da integração do estudante ao ambiente 

universitário, Tinto considerou relevantes as características pessoais que contribuem para o 
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estabelecimento do comprometimento do estudante com seus objetivos e com a instituição, 

enfatizando as experiências anteriores e o contexto familiar. Também vale ressaltar as 

expectativas educacionais do estudante, que podem ser traduzidas pelo tempo que ele está 

disposto a dedicar para a obtenção da sua graduação e pela importância que ele dá para a 

instituição quando comparando-a com outras. Além do mais, agregou ao seu modelo, 

componentes como: ajustamento, dificuldade, incongruência, isolamento, finanças, 

aprendizagem, obrigações e compromissos externos. 

A Figura 5 apresenta a versão revisada do modelo original de Tinto (1993): 

 
Fonte: Cislaghi, 2008. Figura 5 - Modelo longitudinal do abandono institucional (TINTO, 1993) 

Conclui-se que o modelo de integração de Tinto preconiza uma ação institucional 

que mantenha a integração social e institucional do aluno. 

 

2.2.2.4 Modelo de desgaste – Pascarella 

 

O modelo de desgaste de Ernest T. Pascarella foi publicado em 1980, com base 

em estudos realizados juntamente com seu colega Patrick T. Terenzini, utilizando o modelo 

de Tinto, ou seja, integração e desgaste do estudante. De acordo com esses estudos, existe 

uma relação entre a frequência com que os estudantes calouros têm contatos informais com 
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os professores, a qualidade desses contatos e a decisão de persistir nos seus respectivos 

cursos. 

A Figura 6 mostra o fluxograma do modelo elaborado por Pascarella (1980): 

 
Fonte: Cislaghi, 2008. Figura 6 - Modelo de desgaste (PASCARELLA, 1980) 

 Segundo Cislaghi (2008), para Pascarella, a integração entre estudantes e a 

instituição de ensino se dá por intermédio de três conjuntos de variáveis independentes que 

interagem entre si: 

1. o nível de contato informal entre estudantes e professores; 

2. outras experiências universitárias; 

3. resultados educacionais (desempenho em notas, crescimento intelectual e 

pessoal, integração, etc). 

Acrescenta ainda que, embora uma eventual deficiência em qualquer um 

desses três conjuntos de variáveis possa gerar consequências sobre os demais, apenas as 

variáveis referentes aos resultados educacionais têm efeito direto sobre a decisão de 

abandonar o curso.  

 

2.2.2.5 Teoria do envolvimento do estudante – Astin 

 

Segundo a teoria do envolvimento do estudante de Alexander Astin (1984), 

conforme Cislaghi (2008), a quantidade de energia física e psicológica investida por um 
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estudante em sua experiência acadêmica influencia diretamente na sua decisão de abandonar 

ou permanecer na instituição de ensino na qual ingressou. 

Astin (CISLAGHI, 2008) afirma que, ao longo do tempo, o estudante investe 

quantidades de energia em diferentes conteúdos e em momentos diferentes e que há relação 

direta entre o quanto o estudante aprende e se desenvolve intelectualmente e a quantidade e 

qualidade de seu envolvimento. 

A Figura 7 apresenta um desenho esquemático do Modelo Entradas-Ambiente-

Resultados construído por Astin: 

 
Fonte: Cislaghi, 2008. Figura 7 - Modelo I – E – O (Entradas – Ambientes - Resultados) (ASTIN, 1984).  

 

Para o entendimento e aplicabilidade da teoria do envolvimento do estudante, 

devem-se levar em consideração dois importantes elementos: a oportunidade para o 

envolvimento e o envolvimento do estudante. A oportunidade para o envolvimento é 

proporcionada pela universidade e pelo ambiente em que o estudante está inserido, 

considerando o tempo disponível, desejos e necessidades. O envolvimento é a ação do 

estudante de envolver-se, aproveitar as oportunidades oferecidas. 

Conclui-se que a importância das práticas educativas está em promover o 

envolvimento do estudante e que o tempo que o estudante disponibiliza para a universidade 

constitui um recurso valioso para a instituição. 

 

2.2.2.6 Modelo do comprometimento estudante-instituição depois do primeiro ano - Nora, 

Barlow e Crisp. 

 

Segundo Cislaghi (2008), em face da grande concentração de pesquisas sobre a 

evasão no primeiro ano do curso, fato que resultou na transferência dos problemas de 
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desgaste dos estudantes para os anos subsequentes, Amaury Nora, Elizabeth Barlow e Gloria 

Crisp desenvolveram uma estrutura teórica para apoiar os estudos nas relações entre os 

estudantes e as instituições após esse período. 

Segundo Silva (2012), os autores deste modelo entendem que o estudante passa 

por momentos distintos ao longo da sua vida acadêmica, e que o primeiro ano do curso é 

fundamental para sua decisão de permanecer ou abandonar o curso. 

Ainda de acordo com Silva (2012, p.83),  

 
o Modelo do comprometimento estudante-instituição após o primeiro ano busca 
identificar os fatores pré-universitários, as experiências acadêmicas e sociais, os 
resultados cognitivos e não cognitivos e os comprometimentos iniciais e finais, a 
fim de compreender o que diferencia o primeiro ano dos demais e como aumentar 
a permanência dos estudantes na primeira fase do curso. 

 
Para Silva (2012) a exemplo do modelo de desgaste de estudantes adultos, de 

MacKinnon-Slaney (1991), o modelo do comprometimento estudante-instituição depois do 

primeiro ano - Nora, Barlow e Crisp estuda uma variável específica: participação e 

alterações no primeiro ano do curso. 

Para Cislaghi (2008), apesar dos conhecimentos que possam ter sido gerados 

para entender e atuar nos fatores motivadores da evasão de estudantes no decorrer do 

período inicial de estudos de graduação, a evasão é um fenômeno que pode ocorrer em 

qualquer momento ao longo da duração do curso, até mesmo quando o estudante tiver tido 

sucesso no primeiro ano do curso. 

A Figura 8 sistematiza os elementos que constituem o Modelo do 

comprometimento estudante-instituição depois do primeiro ano - Nora, Barlow e Crisp, e os 

seus inter-relacionamentos: 
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2.2.2.7 Modelo integrado de permanência – Cabrera, Castaneda, Nora e Henstler (1992). 

 

Segundo Cislaghi (2008), Alberto F. Cabrera, Maria B. Castaneda, Amaury Nora 

e Dennis Henstler propuseram um modelo que não só era integrativo, ao considerar o 

conjunto das propostas até então existentes para explicar a permanência de estudantes, mas 

também inovador, ao incluir a variável econômica como elemento que, direta ou 

indiretamente, influencia nos processos que levam o estudante a permanecer no curso no 

qual ingressou até concluí-lo. 

O modelo integrador de permanência destaca quatro variáveis importantes na 

permanência do estudante no curso, tais como: capacidade financeira, desempenho de notas, 

compromisso com a instituição e compromisso com o objetivo. Assim, analisa a situação do 

aluno dando seu devido grau de importância na decisão de permanecer. O desempenho de 

notas também influência na relação antes e depois da admissão do aluno, ao considerar o 

desempenho acadêmico anterior e o desempenho acadêmico e intelectual no curso. 

Silva (2012, p.84) relaciona alguns elementos importantes na decisão do aluno 

em permanecer. Afirma ele: 

 
para entender o compromisso com a instituição, precisa-se identificar o grau de 
integração social do aluno e o encorajamento que ele recebe de pessoas próximas 
para continuar naquele contexto educacional. E, “por fim, o compromisso com o 
objetivo é que garante a intenção em persistir, e caminha para a decisão da 
permanência”. 
 

Cabrera et al. (1992, apud Cislaghi, 2008) concluíram que a ajuda financeira e 

as atitudes dela decorrentes refletem positivamente no equilíbrio das oportunidades de 

ingresso de estudantes financeiramente carentes, como também na facilidade de integração 

desse contingente de estudantes com os componentes acadêmicos e sociais da instituição. 

Além disso, evita que o estudante seja forçado a assumir uma carga de trabalho que venha a 

prejudicar o seu desempenho acadêmico ou mesmo interromper os seus estudos.  

Para Silva (2012), a capacidade financeira do estudante é dividida em: condição 

financeira, aquela de que ele já é detentor, e ajuda financeira, valor disponibilizado pela 

instituição. Desta forma, analisa-se a situação econômica do aluno, dando a ela seu devido 

grau de importância sobre a decisão de permanência. 



41 
 

 

A Figura 9 apresenta os elementos que compõem o modelo integrado de 

permanência – Cabrera, Castaneda, Nora e Henstler e os seus inter-relacionamentos. 

 
Fonte: Cislaghi, 2008. Figura 9 - Modelo Integrado de Permanência de Cabrera et al. (1992).  

 

2.2.2.8 Modelo conceitual da desistência de IES de tempo parcial (BRAXTON, HIRSTCHY 

e McCLENDON, 2004). 

 

Segundo Silva (2012), Braxton, Hirschy e McClenton construíram o modelo 

conceitual do abandono do estudante em IES de tempo parcial com base nas teorias e 

estudos já apresentados e nos conhecimentos de Psicologia, Sociologia, Economia e 

Administração. A Psicologia contribuiu com estudos sobre o indivíduo e suas percepções 

das relações; a Sociologia, com os fatores externos ao estudante, o convívio social; a 

Economia, em relação ao custo-benefício, questões financeiras de manutenção do estudante; 

e a Administração, em relação às formas de gestão e estruturação das instituições. 

As variáveis defendidas pelo modelo partem das características de entrada do 

estudante, passam pela definição de seu compromisso com a instituição, que depende das 

influências do ambiente externo e ambiente interno para propiciar uma integração acadêmica 

suficiente para garantir sua permanência no curso.  
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A Figura 10 mostra os elementos que compõem o modelo conceitual do 

abandono do estudante em IES de Tempo Parcial, de Braxton, Hirschy e McClenton (2004) 

e seus inter-relacionamentos. 
 

 
Fonte: Cislaghi, 2008. Figura 10 - Modelo conceitual da desistência de IES de tempo parcial (BRAXTON, 
HIRSTCHY e McCLENDON, 2004).  
 

2.2.2.9 Modelo de desgaste de estudantes adultos, de MacKinnon-Slaney (1991). 

 

De acordo com Silva (2012), MacKinnon-Slaney construiu o seu modelo com 

base nos seus próprios estudos sobre educação de adultos e processos de aprendizagem. Para 

ele, a clientela adulta se comporta e participa de maneira diferente em relação ao processo de 

aprendizagem e por isso precisa de proposições de forma a estimular sua permanência no 

curso. 

O modelo se baseia na inter-relação entre três elementos: questões pessoais, 

questões de aprendizado e questões ambientais. As questões pessoais dizem respeito ao 

autoconhecimento, senso de competência e disposição para aguardar recompensas. As 

questões de aprendizado compreendem as competências educacional, intelectual e política. 

As questões ambientais tratam de aspectos como a recuperação de informações, consciência 
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de oportunidade e dificuldade. Diz Silva (2012, p.82): “essas questões quando bem 

administradas, favorecem a permanência do estudante adulto”. 

A figura 11 mostra os elementos que constituem o Modelo de desgaste de 

estudantes adultos, de MacKinnon-Slaney (1991): 

  
Fonte: Cislaghi, 2008. Figura 11- Modelo de desgaste de estudantes adultos (MacKinnon-Slaney) 
 

A seguir, apresenta-se o Quadro 2, que sintetiza as teorias e modelos sobre a 

permanência e evasão, detalhando-se os autores, a denominação, a abordagem e os 

elementos constituintes. 

 

Quadro 2- Síntese de teorias e modelos sobre a permanência e evasão em IES 

 

Autores Denominação Abordagem Elementos 

 

Spady (1970, 

1971) 

Modelo do processo de 

abandono 

Sociológica Contexto familiar; Congruência 

normativa; Suporte de amigos; 

Integração social; Desempenho 

acadêmico. 

Bean (1960); Bean 

e Metzner (1985) 

Teoria do desgaste do 

estudante não 

tradicional 

Psicológica Fatores pré-ingresso; Fatores 

ambientais; Resultados acadêmicos; 

Resultados psicológicos. 

Tinto (1975, 1993, 

1997) 

Teoria de integração 

do estudante 

Sociológica Integração Social; Integração 

acadêmica; Compromisso com o 

objetivo; Compromisso com a 

instituição; Qualidade do esforço 

do estudante; Compromissos 
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externos. 

Pascarella (1980) Modelo de desgaste Psicológica Contato informal com professor; 

Outras experiências universitárias; 

Resultados educacionais. 

Astin (1985) Teoria do 

envolvimento do 

estudante 

Psicológica Oportunidades para envolvimento; 

Envolvimento do estudante. 

MacKinnon-Slaney 

(1991) 

Modelo de desgaste de 

estudantes adultos 

Psicológica Questões pessoais; Questões de 

aprendizagem; Questões 

ambientais. 

Cabrera, Nora e 

Castañeda (1992) 

Modelo integrado de 

permanência 

Sociológica Capacidade de pagamento; 

Desempenho de notas; 

Compromisso com a instituição; 

Compromisso com o objetivo 

Braxton, Hirschy e 

McClenton (2004) 

Modelo conceitual do 

abandono do estudante 

em IES de tempo 

parcial. 

Sociológica Características do estudante; 

Ambiente no campus; Integração 

acadêmica; Compromisso com a 

instituição. 

Fonte: Cislaghi (2008) 

 

 

2.2.3 Principais motivos da evasão no ensino superior encontrados na literatura 

 

Conforme Gaioso (2005, p.3), 

  
dois grandes desafios para quem pretende continuar seus estudos em nível 
acadêmico: superar a barreira do exame de entrada, o vestibular, e superar uma 
série de outros obstáculos, de natureza variada, que surgem ao longo do processo e 
que podem impedir que o objetivo proposto seja alcançado. 

 
Ainda segundo a autora, a evasão é um problema complexo, resultante de uma 

conjunção de vários fatores que pesam na decisão do aluno de permanecer ou não no curso. 

A seguir, ela estabelece uma relação entre o fenômeno da evasão e seus 

possíveis fatores. 

• Evasão e repetência - Há evidências de que, após a reprovação em uma ou mais 

disciplinas, os alunos são mais propensos a desistirem de seus cursos. 
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• Evasão e orientação vocacional/profissional – A falta de informações sobre a 

profissão e o curso em que os alunos ingressam leva muitos deles à evasão. Ao 

perceber que agiram movidos por expectativas infundadas a respeito da instituição 

ou da profissão escolhida, ele se decepcionam com o curso superior e com a 

universidade e passam a considerar a possibilidade de desistência. 

• Evasão e mudança de curso - Há estudos que chamam a atenção para o 

significativo número de alunos que mudam de curso na mesma IES ou cancelam a 

matrícula por terem sido aprovados em outra instituição pública ou privada. 

• Evasão e (des)prestígio da profissão - Outra razão, comumente evidenciada nas 

pesquisas sobre o abandono dos cursos, relaciona-se ao mercado de trabalho e ao 

prestígio da profissão escolhida no momento da inscrição no vestibular. 

• Evasão e horário de trabalho - A dificuldade de conciliar a jornada de trabalho e o 

horário escolar é fator de suma importância na decisão de abandonar a faculdade. 

• Evasão e (des)motivação - Ao ingressar na educação superior, o aluno é motivado, 

dentre outras razões, pela expectativa de melhores condições de vida e de realização 

profissional. Porém, a aprovação e a matricula em uma IES não garantem que a 

motivação permaneça e que o aluno continue no curso. 

De acordo com Morais (2005), a evasão pode ocorrer por vários motivos: 

trabalho, doença grave ou morte, transferência de domicílio, etc. Muitos alunos têm que 

dividir seu tempo entre a faculdade e o trabalho e são vencidos pelo cansaço, optando pelo 

dinheiro necessário à sobrevivência. Outros são afetados com o problema da moradia, tendo 

que arcar com o alto preço dos aluguéis ou das passagens, sem falar no tempo despendido 

por aqueles que moram longe da escola. Outros ainda evadem do curso por motivo de 

transferência para outra universidade, devido à mudança de domicílio. Ainda, segundo o 

autor, outro fator a ser considerado e que pode contribuir para a evasão, é o processo 

educacional. O aluno está acostumado a um processo bem diferente do adotado na 

universidade. O aprendizado adquirido anteriormente consiste em memorização, o que não 

contribui para a formação de um espírito investigador. Na universidade, o aluno tem que 

pesquisar para criar seus próprios textos em vez de copiá-los. Assim, o aluno sofre um 

impacto na forma como as disciplinas são ministradas, podendo perder o interesse pelo 

curso. 

Andriola (2003) aponta, na sua pesquisa, que os principais motivos da evasão 

discente na UFC foram: 
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• incompatibilidade entre horários de trabalho e de estudo (destacado por 39,4% ou 34 

evadidos); 

• aspectos familiares (p. ex.: necessidade de dedicar-se aos filhos menores) e 

desmotivação com os estudos (justificado por 20% ou 17 evadidos); 

• precariedade das condições físicas do curso ou inadequação curricular (mencionado 

por 10% ou nove evadidos). 

Cislaghi (2008) faz um detalhamento das causas da evasão discente em IES’s 

brasileiras apontadas na literatura revisada, agrupando-as em oito diferentes aspectos e 

mencionando as fontes, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Causas da evasão discente em IES’s brasileiras 

 

AGRUPAMENTO/CAUSAS FONTES 

DESEMPENHO ACADÊMICO  

Dificuldade para acompanhar o curso; 

desempenho insatisfatório; carga elevada de 

aulas, conteúdos e trabalhos; clima de pressão; 

repetência; baixa frequência às aulas. 

 Lins & Silva (2005); Gaioso (2005); Brasil (1996); 

Biazus (2004); Santos & Noronha (2001); Souza 

(1999);  

 Hotza (2000); Lotufo, Souza, Covacic & Brito 

(1998). 

Escassez de tempo para atender a todas as 

demandas. 

Lins & Silva (2005); Gaioso (2005). 

QUESTÕES DIDÁTICO–PEDAGÓGICAS  

Deficiência didática dos docentes.  Lins & Silva (2005); Gaioso (2005); Brasil 

(1996); Biazus (2004); Pereira (2003); 

 Gomes (1998); Souza (1999); Lotufo, Souza, 

Covacic & Brito (1998). 

Critérios de avaliação impróprios. Gaioso (2005); Brasil (1996); Biazus (2004); 

Pereira (2003); Souza (1999). 

Deficiência pedagógica dos docentes. Lins & Silva (2005); Gaioso (2005); Pereira 

(2003); Gomes (1998); Lotufo, Souza, Covacic 

& Brito (1998). 

Falta de associação entre teoria e prática. Lins & Silva (2005); Biazus (2004); Gomes 

(1998); 
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Falta de motivação dos docentes.  Brasil (1996); Biazus (2004); Souza (1999); 

Cunhas, Tunes & Silva (2001). 

Falta de clima de respeito e confiança entre 

docentes e estudantes. 

Biazus (2004); Souza (1999); Cunhas, Tunes & 

Silva (2001). 

Docentes inexperientes (provisórios, iniciantes) 

nos semestres iniciais. 

Lins & Silva (2005); Veloso & Almeida (2002). 

 

Alta cobrança em provas; pouca orientação 

sobre o que e como estudar. 

Lins & Silva (2005); Cunhas, Tunes & Silva 

(2001).  

AMBIENTE SOCIOACADÊMICO  

Falta de processos de adaptação do estudante ao 

sistema universitário. 

Lins & Silva (2005); Gaioso (2005); Brasil 

(1996); Gomes (1998). 

Pouco relacionamento entre estudantes e 

docentes; isolamento. 

Cunhas, Tunes & Silva (2001). Lins & Silva 

(2005); Santos & Noronha (2001); 

Dificuldade de adaptação à vida universitária.  Brasil (1996); Lotufo, Souza, Covacic & Brito 

(1998). 

Problemas enfrentados por estudantes de outras 

cidades com a instalação, adaptação. 

Lins & Silva (2005); Cunhas, Tunes & Silva 

(2001). 

Falta de sistema integrado de informações ao 

estudante (normas, órgãos, recursos, serviços, 

bolsas, estágios, cursos extracurriculares).  

Lins & Silva (2005); Cunhas, Tunes & Silva 

(2001). 

Ausência de integração profissional e apoio 

psicológico. 

Lins & Silva (2005). 

Ausência de preparação prévia dos ingressantes 

no 2º semestre.  

Lins & Silva (2005). 

 

CURRÍCULO 

 

Currículos longos ou desatualizados para o 

mercado. 

Gaioso (2005); Brasil (1996); Biazus (2004); 

Souza (1999); Cunhas, Tunes & Silva (2001). 

Ausência de integração entre disciplinas; 

desconhecimento pelos docentes dos conteúdos 

das demais disciplinas. 

Lins & Silva (2005); Biazus (2004); Souza 

(1999) 

Cadeia rígida de pré-requisitos. Brasil (1996); Biazus (2004); Souza (1999). 

Semestres iniciais (disciplinas básicas) sem foco Lins & Silva (2005). 
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na prática profissional. 

Pouca ênfase nas disciplinas profissionalizantes. Biazus (2004). 

CURSO  

Necessidade de dedicação integral; disciplinas 

em mais de um turno. 

Gaioso (2005); Biazus (2004); Souza (1999); 

Veloso & Almeida (2002); Cunhas, Tunes & 

Silva (2001) 

Deficiência na infraestrutura (salas, 

equipamentos, laboratórios, biblioteca). 

Brasil (1996); Biazus (2004); Souza (1999); 

Pereira (2004); Andriola, Andriola & Moura 

(2005) 

Orientações insuficientes por parte da 

coordenação do curso. 

Gaioso (2005); Biazus (2004); Lotufo, Souza, 

Covacic & Brito (1998). 

Falta de programas PET e de iniciação científica 

à pesquisa, empresa júnior e estágios para a 

prática do curso. 

Brasil (1996); Biazus (2004); Souza (1999). 

Ausência de boa formação prática oferecida pelo 

curso; pouca integração com empresas.  

Biazus (2004); Souza (1999); Cunhas, Tunes & 

Silva (2001). 

Disciplinas com alto grau de reprovação. Gaioso (2005); Brasil (1996). 

Transferência para outra instituição   Santos & Noronha (2001). 

INTERESSES PESSOAIS  

Frustração das expectativas com relação ao 

curso. 

Lins & Silva (2005); Gaioso (2005); Brasil 

(1996); Biazus (2004); Santos & Noronha 

(2001). 

Falta de orientação vocacional (“herança 

profissional”, influência dos pais e conhecidos, 

imaturidade para optar por curso/profissão). 

 Gaioso (2005); Brasil (1996); Biazus (2004); 

Santos & Noronha (2001); Pereira (2003) 

 Gomes (1998); Souza (1999); Veloso & 

Almeida (2002); Cunhas, Tunes & Silva (2001); 

 Pereira (2004); Machado, Melo Filho & Pinto 

(2005). 

Descoberta de novos interesses; ingresso em 

outro curso. 

 Gaioso (2005); Brasil (1996); Biazus (2004); 

Santos & Noronha (2001); Souza (1999); Hotza 

(2000). 

Transferência para outro curso. Biazus (2004); Santos & Noronha (2001); Souza 

(1999); Cunhas, Tunes & Silva (2001); 
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 Pereira (2004); Machado, Melo Filho & Pinto 

(2005). 

Perda do prestígio social da carreira. Gaioso (2005); Brasil (1996); Santos & Noronha 

(2001); Souza (1999); Veloso & Almeida 

(2002); 

Crise de adolescência; transição para a vida 

adulta; imaturidade. 

Lins & Silva (2005); Santos & Noronha (2001); 

Veloso & Almeida (2002); Cunhas, Tunes & 

Silva (2001). 

Falta de conhecimento prévio sobre o curso.  Brasil (1996); Biazus (2004); Santos & Noronha 

(2001); Gomes (1998); Souza (1999). 

Insatisfação com o curso, comprometendo o 

desempenho nas disciplinas. 

Brasil (1996); Cunhas, Tunes & Silva (2001). 

 

Desmotivação pelo curso ter sido sua 2ª ou 3ª 

opção. 

Brasil (1996); Hotza (2000). 

Ingresso por imposição; pressão familiar por 

graduação. 

Gaioso (2005); Gomes (1998). 

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAIS  

Prioridade da pesquisa em detrimento do ensino; 

cultura institucional de desvalorização da 

docência. 

Brasil (1996); Cunhas, Tunes & Silva (2001). 

 

 

Falta de ações institucionais para evitar a evasão 

(naturalidade à desistência e desligamento). 

Cunhas, Tunes & Silva (2001). 

 

Falta de um programa de apoio mais amplo aos 

estudantes carentes. 

Biazus (2004). 

Existência de greves com prejuízos no 

calendário escolar. 

Biazus (2004). 

CONDIÇÕES PESSOAIS (familiares, 

profissionais, financeiras) 

 

Necessidade de trabalhar; dificuldades 

financeiras. 

  Lins & Silva (2005); Gaioso (2005); 

 Brasil (1996); Biazus (2004); Pereira (2003); 

Souza (1999); Veloso & Almeida (2002);  

 Pereira (2004); Hotza (2000); Machado, Melo 

Filho & Pinto (2005). 
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Mudança no mercado (estímulos econômicos: 

espaço, remuneração). 

 Gaioso (2005); Brasil (1996); Santos & 

Noronha (2001); Gomes (1998); Souza (1999); 

 Veloso & Almeida (2002); Cunhas, Tunes & 

Silva (2001); Hotza (2000). 

Mudança de cidade, estado, país. Biazus (2004); Santos & Noronha (2001); 

Souza (1999); Pereira (2004); Hotza (2000). 

Casamento ou nascimento de filhos, quando se 

trata de estudante do sexo feminino. 

Gaioso (2005); Biazus (2004); Santos & 

Noronha (2001); Hotza (2000). 

Falta de apoio no emprego atual. Biazus (2004); Souza (1999). 

Problema de saúde ou falecimento. Biazus (2004); Souza (1999); Cunhas, Tunes & 

Silva (2001); Hotza (2000). 

Necessidade de atender a compromissos 

familiares. 

Gaioso (2005); Andriola, Andriola & Moura 

(2005). 

Transferência para instituição mais próxima da 

família. 

Gaioso (2005). 

Transferência para instituição mais barata ou de 

grade mais aberta. 

Gaioso (2005). 

Insegurança pessoal quanto a conseguir ser o 

profissional esperado. 

Cunhas, Tunes & Silva (2001). 

Fonte: Cislaghi (2008). Adaptado por AMARAL, J. B do. (2013) 

  

Moraes e Theóphilo (2005), no artigo “Evasão no Ensino Superior: Estudo dos 

fatores causadores da evasão no Curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de 

Montes Claros - UNIMONTES – MG”, classificam os fatores causadores da evasão em 

internos e externos. 

A. Fatores internos 

Corpo docente 
A má atuação do docente contribui para que o aluno desista do curso. 

Entendendo que os primeiros períodos do curso são os que exercem maior impacto sobre o 

universitário, os professores, principalmente desses períodos, deveriam desenvolver práticas 

metodológicas qualificadas, motivadoras e significativas para que o acadêmico interaja com 

professores e colegas, criando um vínculo com a instituição de ensino.  

 Infraestrutura 
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As deficiências nas estruturas físicas das universidades são apontadas como um 

dos fatores que interferem nos índices da evasão. Características como disponibilidade de 

equipamentos de informática, laboratórios de ensino, qualidade do espaço físico, bibliotecas 

e instalações são alguns dos fatores que influenciam no desempenho dos alunos no que 

tange ao interesse educacional e ao rendimento escolar (MEC/ SESU, 1997). 

  

Assistência socioeducacional 

 Assistência socioeducacional é aqui entendida como o conjunto de projetos 

e/ou ações que visam à integração do aluno com a universidade, sua permanência nela e seu 

bom desenvolvimento acadêmico, tais como atividades de pesquisa e extensão, grade 

curricular/ turno, monitorias e assistência aos alunos de baixa renda. 

• Atividades de pesquisa e extensão - Estas atividades permitem a interação entre 

teoria e prática, colocando o aluno em contato com a sociedade. 

• Grade curricular/turno - Quando desatualizada, a grade curricular de um curso 

fica incompatível com as demandas da sociedade, do mercado, e não se ajusta às 

exigências da profissão. 

• Monitorias - A falta de monitorias também influencia os índices de evasão. 

• Assistência aos alunos de baixa renda - Os alunos com mais necessidades 

socioeconômicas sentem dificuldades em permanecer na universidade quando 

não há programas de auxílio que dependem também de infraestrutura oferecida 

pela instituição, como moradia, restaurante universitário, salas de informática 

com acesso à internet, creche, etc. 

 

B. Fatores externos 

 Falha na tomada de decisão em relação ao curso  

• Falta de orientação profissional – São muitos os que entram no curso sem 

conhecer a profissão e acabam sendo desestimulados quando percebem que a 

futura carreira não lhe proporciona satisfação pessoal. 

• Imaturidade – A maioria dos alunos que se matricula no ensino superior realiza 

sua opção profissional numa faixa etária muito precoce. 

• Curso de segunda opção - O desencanto e a desmotivação em continuar o curso 

escolhido como segunda opção ocorre frequentemente em instituições que 

permitem que o candidato faça o vestibular para mais de um curso. 
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• Busca pela herança profissional - Muitos pais desejam que os filhos tentem 

vestibular para os cursos que queriam fazer e não conseguiram, outros desejam 

para os filhos o que irá render mais dinheiro e dar estabilidade em um futuro 

próximo. 

• Pressão familiar - A cobrança da família por entrar na faculdade logo que 

concluem o Ensino Médio e a própria pressão individual fazem com que os 

jovens, muitas vezes, escolham um curso pela facilidade de ingresso, sem ao 

menos conhecer a profissão. 

  

Dificuldades escolares 

• Deficiência da educação básica - A precária formação escolar de muitos 

acadêmicos, devido à deficiência do sistema de ensino básico do país, é fator 

determinante das dificuldades por eles enfrentadas. 

• Repetência – Alunos com maiores números de repetência têm grandes chances de 

desistir do curso superior em que estão matriculados. 

 

 Descontentamento com o curso e sua futura profissão 

• Desmotivação - Verifica-se que a desmotivação ocorre logo nos primeiros anos 

de curso, quando o vínculo do aluno com a instituição ainda é frágil. 

• Desprestígio da profissão - O aluno se sente desestimulado com as frustrações 

das expectativas em relação à sua formação. 

• Novo interesse - A descoberta de novos interesses ocorre principalmente com os 

que tomaram uma decisão precipitada. 

 

Razões socioeconômicas 

• Problemas financeiros / dificuldade em conciliar trabalho e academia – Dados 

oficiais do MEC/INEP (2009) mostram que, de modo geral, as IES consideram 

como principal razão da evasão a dificuldade dos acadêmicos em conciliar estudo 

e trabalho. Muitos acabam optando pelo trabalho que lhes garante sobrevivência. 

• Moradia – Muitos alunos têm que se mudar para residirem na cidade onde está 

situada a universidade. 

 Distância entre domicílio e universidade 
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• Difícil acesso à universidade - Alguns acadêmicos desistem por não terem 

condições de arcar com os gastos provenientes de transporte, outros por não ter 

tempo para as viagens rotineiras. 

• Transferência de domicílio - Pode ser motivo para a evasão o fato de o aluno 

transferir sua residência para uma cidade diferente de onde está situada a IES em 

que está matriculado. 

 

 Problemas pessoais 

• Nascimento de filhos / dedicação ao casamento - A evasão universitária de 

estudantes do sexo feminino muitas vezes está relacionada ao casamento não 

planejado, à gravidez ou ao nascimento de filhos. 

• Morte / doença grave - A evasão pode ter como causa um agravamento de 

problemas de saúde.  

  Gomes (1999), a partir das análises dos dados de pesquisa coletados para a sua tese 

de doutoramento, evidencia as seguintes características da evasão escolar no ensino 

superior: 

• as pressões sofridas pelo jovem universitário por parte da família para ingressar na 

universidade e as dificuldades de adaptação ao novo ambiente escolar causam grande 

insatisfação, frustração e, muitas vezes, o abandono da carreira escolhida; 

• há, por parte do jovem estudante, uma grande expectativa em relação ao ambiente 

universitário, frustrada pelas dificuldades de adaptação e pelas profundas diferenças 

em relação ao ambiente escolar de 2º grau; 

• o desejo de cursar a universidade está fortemente vinculado a projetos de ascensão 

social e econômica, ou seja, projeção social e bons empregos e salários; 

• a falta de opções para ingresso na universidade tem levado jovens a ingressarem em 

cursos noturnos, principalmente na área de Ciências Humanas; 

• a falta de informações sobre o curso em que ingressam leva muitos alunos a 

evadirem do curso; 

• uma das razões para o abandono do curso é a dificuldade de conciliar trabalho e 

escola; 

• a decepção com o curso superior e a universidade leva alguns alunos a 

desvalorizarem a carreira pela qual optaram inicialmente, levando-os a uma nova 

opção. 
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2.2.4 O referencial do estudante no ensino superior 

 

De acordo com Cardim (2011), o atendimento ao estudante, em qualquer 

instituição e nível de ensino, tem no professor o elemento fundamental. Ele é o contato mais 

significativo e duradouro com o educando ao longo do processo educacional. Com os 

demais agentes e setores da instituição, o contato do aluno é esporádico. Portanto, pode-se 

afirmar que a captação e manutenção do estudante na IES estão intimamente ligadas à 

qualidade da ação pedagógica do professor e de seu relacionamento dentro e fora da sala de 

aula. 

Na pedagogia tradicional, o professor foi formado para ser o centro do processo 

de ensino e aprendizagem. Ao final do século XX, essa postura começa a ser contestada pela 

pedagogia da escola nova. Os papéis se inverteram e o aluno passou a ser o ator principal do 

processo. O professor, antes o único responsável por transmitir o conhecimento, vê seu 

mundo cair e fica confuso quanto ao seu verdadeiro papel frente a essa nova realidade. 

O relacionamento inter e intrapessoal entre docente e discente parece ser um dos 

pontos mais importantes nessa fase de transição. Poucos professores abrem mão do seu 

papel de ator principal. No seu íntimo, o professor, de modo geral, se vê como a peça 

fundamental e vê o estudante como aprendiz dependente, incapaz de se conduzir com 

autonomia, tendo o professor como facilitador, orientador e estimulador de sua 

aprendizagem.  

Na comunicação com o discente, o professor ainda é distante, inacessível, 

autoritário na maioria dos casos, provedor de informações e conhecimento. A comunicação 

educador-educando tem sido difícil, talvez por ainda ser uma relação entre mestre e aluno e 

não entre educador e educando. 

A relação entre professor e aluno, como já foi dito anteriormente, é a mais 

intensa e duradoura durante todo o processo educacional, do ingresso à diplomação. Nessa 

trajetória, muitos estudantes ficam desestimulados ou abandonam os estudos, como 

resultados do mau relacionamento com o professor ou da incompetência gerencial docente 

nesse complexo processo. 

3 MÉTODO DA PESQUISA 
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A presente pesquisa, classificada como aplicada quanto a sua natureza, constitui-

se de um estudo de caso e foi realizada com base em estudo de campo, pesquisa documental 

e bibliográfica. A opção pelo estudo de caso fundamenta-se teoricamente nos objetivos 

explicitados por Lakatos (2010) para esse tipo de investigação, tais como visar à descoberta, 

enfatizar a interpretação do contexto, retratar a realidade de forma ampla e valer-se de fontes 

diversas de informações.  

Quanto à forma de abordagem, trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, e 

quanto ao seu objetivo classifica-se como explicativa. 

 

3.1 Os caminhos da pesquisa 

 

Para a realização dessa investigação sobre as causas da evasão discente nos 

cursos superiores de graduação do IFCE – campus de Sobral, vários passos foram dados, 

dentre os quais destacam-se a revisão bibliográfica, a análise documental, a determinação do 

locus da pesquisa e a definição dos procedimentos, tais como delimitação da população, tipo 

e tamanho da amostra, elaboração e testagem do instrumental, aplicação do instrumental, 

tabulação e análise dos dados. 

 

3.1.1 Locus da pesquisa – um breve histórico  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) é uma 

instituição tecnológica que tem como marco referencial de sua história a evolução contínua, 

com crescentes indicadores de qualidade. A sua trajetória corresponde ao processo histórico 

de desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil e, especificamente, da região 

Nordeste. 

A história da instituição se inicia no século XX, quando o então Presidente Nilo 

Peçanha cria, mediante o Decreto n° 7.566, de 23 de setembro de 1909, as Escolas de 

Aprendizes Artífices, sob a inspiração das escolas vocacionais francesas, destinadas a 

oferecer formação profissional aos pobres e desvalidos da sorte. O incipiente processo de 

industrialização passa a ganhar maior impulso durante os anos 40, em decorrência do 

ambiente gerado pela Segunda Guerra Mundial, levando à transformação da Escola de 

Aprendizes Artífices em Liceu Industrial de Fortaleza, no ano de 1941, que, no ano seguinte, 

passa a ser chamada de Escola Industrial de Fortaleza, ofertando formação profissional 
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diferenciada de artes e ofícios, orientada para atender às profissões básicas do ambiente 

industrial e ao processo de modernização do país. 

O crescente processo de industrialização, mantido por meio da importação de 

tecnologias que visava a substituir produtos importados gerou a necessidade de formar mão 

de obra técnica para operar nesses novos sistemas industriais e para atender às necessidades 

governamentais de investimento em infraestrutura. No ambiente desenvolvimentista da 

década de 50, a Escola Industrial de Fortaleza, mediante a Lei Federal n° 3.552, de 16 de 

fevereiro de 1959, ganhou a personalidade jurídica de autarquia federal, passando a gozar de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar, incorporando a 

missão de formar profissionais técnicos de nível médio. 

Em 1965, passa a se chamar Escola Industrial Federal do Ceará e, em 1968, 

recebe a denominação de Escola Técnica Federal do Ceará, demarcando o início de uma 

trajetória de consolidação de sua imagem como instituição de educação profissional de 

elevada qualidade. Passa a ofertar cursos técnicos de nível médio nas áreas de Edificações, 

Estradas, Eletrotécnica, Mecânica, Química Industrial, Telecomunicações e Turismo. 

O contínuo avanço do processo de industrialização, com crescente complexidade 

tecnológica, orientado para a exportação, gerou a necessidade de evolução da rede de 

Escolas Técnicas Federais. Por isso, já no final dos anos 70, foram criados os Centros 

Federais de Educação Tecnológica do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Escola 

Técnica Federal do Ceará, porém, só ganha esse status em 1994, quando é transformada, 

junto com as demais Escolas Técnicas da Rede Federal, em Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET), mediante a publicação da Lei Federal n° 8.948, de 08 de dezembro 

de 1994, a qual estabeleceu uma nova missão institucional, com ampliação das 

possibilidades de atuação no ensino, na pesquisa e na extensão tecnológica. A implantação 

efetiva do CEFETCE somente ocorreu em 1999. 

Com o objetivo de reorganizar e ampliar a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, é decretada a Lei 11.892, de 20 de dezembro de 2008, que cria 

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, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos, desde a educação de jovens e adultos até o 

doutorado. 

Dessa forma, o CEFETCE passa a ser Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará, juntamente com o conjunto de seus campi, composto pela atual 
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unidade sede e pelos campi da Aldeota, Cedro, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, 

Limoeiro do Norte, Quixadá, Canindé, Acaraú e Crateús, assim como também pelas Escolas 

Agrotécnicas Federais de Crato e Iguatu. 

O campus de Sobral está situado na região Norte, especificamente no município 

de Sobral, distante cerca de 220 km da capital cearense. Possui área total de 43.267,50m², 

sendo 5.125,87m² de área construída, com infraestrutura dotada de salas de aula, 

laboratórios básicos e específicos para os diversos cursos, sala de videoconferência e 

biblioteca com espaço para pesquisa e estudo. 

De acordo com o planejamento estratégico, a missão do campus de Sobral é 

produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico para formação 

cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o progresso 

socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e 

da integração com as demandas da sociedade e com o setor produtivo. 

 Atualmente o campus está ofertando os cursos superiores de Tecnologia em 

Alimentos, Irrigação e Drenagem, Mecatrônica Industrial, Saneamento Ambiental e 

Licenciatura em Física, além dos cursos técnicos de nível médio em Eletrotécnica, 

Fruticultura, Mecânica, Meio Ambiente e Panificação. 

No período que compreende o semestre 2012.2, o campus registrou uma 

matrícula de 1147 alunos, sendo 446 nos cursos técnicos, 686 nos cursos tecnológicos e 115 

no curso de licenciatura em Física. 

Nesta pesquisa estudou-se apenas os cursos superiores tecnológicos e o curso de 

Licenciatura em Física, conforme se descreve a seguir: 

• Curso Superior de Tecnologia em Alimentos  

O curso teve início no primeiro semestre de 2006 e tem duração de três anos e 

meio, com 2760 horas/aula, incluindo o estágio. Funciona no período diurno e oferta 90 

vagas anuais. Foi regulamentado através da Resolução Nº 016, de 03 de outubro de 2008, 

que aprova o regulamento da migração dos alunos do CENTEC.  

Tem como objetivo preparar, formar e qualificar profissionais com competência 

para desempenhar atividades voltadas para o planejamento, elaboração, gerenciamento e 

manutenção dos processos relacionados ao beneficiamento, industrialização e conservação 

de alimentos na perspectiva de viabilidade econômica e preservação ambiental. 

 

• Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental 
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 O curso faz parte do Eixo Tecnológico de Ambiente, Saúde e Segurança, tem 

duração de três anos e uma carga horário de 2600 horas/aula. Funciona no turno diurno e 

oferta 90 vagas anuais. Teve inicio no primeiro semestre de 2006, criado pela Portaria Nº 

472 de 09 de fevereiro de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 10 de fevereiro de 

2006.  

Tem como objetivo possibilitar a formação e a qualificação de profissionais com 

conhecimentos tecnológicos pertinentes ao saneamento ambiental, voltados ao 

planejamento, à gestão e à operacionalização de sistemas de saneamento ambiental, 

considerando os impactos sociais, econômicos e ambientais, com ações sustentáveis 

pautadas pela ética e pela cidadania consciente. 

• Curso Superior de Tecnologia em Irrigação e Drenagem 

Faz parte do Eixo Tecnológico Recursos Naturais. Teve início no primeiro 

semestre do ano de 2006 e tem duração de três anos e seis meses, com uma carga horária de 

2760 horas/aula. Funciona no turno diurno e oferta 90 vagas anuais. Foi criado através da 

Portaria Nº 470 de 09 de fevereiro de 2006 e regulamentado através da Resolução Nº 016, de 

03 de outubro de 2008, que aprova a migração dos alunos do CENTEC de Limoeiro do 

Norte e de Sobral para o CEFETCE. Recebeu o aditamento do curso de Recursos Hídricos 

em Irrigação e Drenagem pela Portaria Nº 349, de 23 de julho de 2008, publicada no Diário 

Oficial da União em 24 de Julho de 2008. 

O curso tem como objetivo possibilitar a formação e qualificação de 

profissionais com conhecimentos de tecnologias pertinentes à irrigação e drenagem agrícola, 

voltadas ao planejamento, à execução, à supervisão de projetos de irrigação e drenagem e à 

construção de uma postura crítica na organização da cadeia produtiva da agricultura irrigada, 

considerando seus impactos sociais, econômicos e ambientais. 

• Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial 

O curso faz parte do Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais. Foi 

autorizado pelo MEC, como Curso de Eletromecânica, através da Portaria Nº 471, de 09 de 

fevereiro de 2006. Recebeu o aditamento do Curso de Eletromecânica em Mecatrônica 

Industrial através da Portaria Nº 435, de 18 de setembro de 2008, publicada no Diário 

Oficial da União em 19 de setembro de 2008. Foi regulamentado através da Resolução Nº 

016, de 03 de novembro de 2008, que aprova a regulamentação da migração dos alunos do 

CENTEC de Limoeiro do Norte e Sobral para o CEFETCE. 

O curso teve o seu início no primeiro semestre de 2006 e tem duração de três 

anos e seis meses, com uma carga horária de 2980 horas/aula. Funciona no turno diurno e/ou 
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noturno e oferta 90 vagas anuais. Tem como objetivo preparar, formar e especializar 

profissionais habilitados a atuarem no desenvolvimento de atividades tecnológicas e 

gerenciais nos processos de manutenção industrial e setor de serviços. 

• Curso Superior de Licenciatura em Física 

O Curso Superior de Licenciatura em Física foi criado através da Portaria Nº. 

593/GDG, de 30 de outubro de 2008. Funciona nos turnos vespertino e noturno, ofertando 

40 vagas a cada semestre. Tem como objetivo formar profissionais com ampla e sólida base 

teórico-metodológica para o exercício crítico e competente da docência na área de Física, 

com domínio tanto dos seus aspectos conceituais quanto históricos, epistemológicos e 

educacionais, para atuar no Ensino Fundamental e Médio, assim como nas diversas 

modalidades da educação e em espaços não formais, de modo a contribuir para a melhoria e 

para o desenvolvimento da Educação Básica. 

  

3.1.2 Procedimentos  

 

A pesquisa teve como alvo uma população de 140 alunos evadidos nos anos de 

2010 e 2011 dos cursos superiores de graduação do IFCE – campus de Sobral. O 

instrumental foi elaborado com base na revisão da literatura sobre o tema, nos objetivos da 

pesquisa e nas questões a investigar. 

 A construção dos questionários para os alunos evadidos dos diferentes cursos no 

período de 2010.1 a 2011.2 constou de duas partes. A primeira parte constituiu-se de 14 

perguntas fechadas e buscou conhecer as seguintes variáveis: sexo, estado civil, faixa etária, 

situação de moradia (com quem mora), local de residência, distância entre o local de 

moradia e o campus do IFCE em Sobral, meio de transporte utilizado para o deslocamento, 

tipo de instituição em que cursou o Ensino Médio, nível de instrução dos pais, curso que 

frequentou no IFCE, motivo da escolha do curso, semestre em que abandonou o curso e o 

interesse em retornar.  

A Parte II objetivou identificar as causas da evasão na ótica dos discentes. 

Foram elencados 21 fatores motivadores de evasão, os quais os alunos teriam que graduar, 

numa escala de significância de 1 a 5 a influência de cada fator na sua decisão de deixar o 

curso. 

Nesta parte do questionário, utilizou-se a escala de avaliação por itens de Likert 

e optou-se por um escalonamento composto por cinco pontos. A escala Likert é uma escala 
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psicométrica das mais conhecidas e utilizadas em pesquisas quantitativas, já que pretende 

registrar o nível de concordância ou discordância com uma declaração dada.   

Para garantir a validade e a fidedignidade dos dados, foi realizado o pré-teste 

com um grupo de alunos do Curso de Licenciatura em Física. 

Este questionário foi enviado via email para os 140 alunos evadidos. Deste 

quantitativo, 35 questionários foram respondidos, sendo: 6 (22,2%) respondentes do curso 

de Tecnologia em Saneamento Ambiental, 7 (22,6%) do curso de Tecnologia em Alimentos, 

9 (26,5%) do curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial, 6 (23,07%) do curso de 

Tecnologia em Irrigação e Drenagem e 7 (33,3%) do curso de Licenciatura em Física. 

A coleta dos dados empíricos junto aos alunos foi feita utilizando-se o 

questionário acima referido. 

Foi feito, junto à Coordenadoria de Controle Acadêmico, o levantamento 

nominal de todos os alunos evadidos no período de 2010 a 2011, bem como de seus 

endereços eletrônicos e número de telefone. 

A análise documental foi utilizada para identificar dados estatísticos a partir da 

listagem dos discentes evadidos, bem como informações a respeito dos cursos. 

A revisão bibliográfica ofereceu as bases para comparar os resultados à luz da 

literatura que dispõe sobre os fatores apontados como motivadores da evasão. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo contém a tabulação e análise dos dados e informações levantados 

na pesquisa através da análise documental e da aplicação de questionários junto aos alunos 

evadidos. 

De acordo com o levantamento realizado junto a Coordenação de Controle 

Acadêmico, constatou-se, no período pesquisado, a evasão de 140 alunos, sendo 34 alunos 

do curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial, 31 alunos do curso de Tecnologia em 

Alimentos, 28 alunos do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental, 26 alunos do 

curso de Tecnologia em Irrigação e Drenagem e 21 alunos da Licenciatura em Física, 

conforme mostra Tabela 2. 

 
 

Tabela 2 - Percentual de alunos evadidos durante o período de 2010 a 2011 
 

Cursos Total de alunos 

matriculados 

Total de alunos 

evadidos 

% de alunos 

evadidos 

Tecnologia em Mecatrônica 

Industrial 

602 34 5,64 

Tecnologia de Alimentos 496 31 6,25 

Tecnologia de Irrigação e 

Drenagem 

418 26 6,22 

Tecnologia em Saneamento 

Ambiental 

587 28 4,79 

Licenciatura em Física 314 21 6,68 

Total 2417 140 5,79 
Fonte: Coordenadoria de Controle Acadêmico (2013). Org. AMARAL, J. B do. (2013) 
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Gráfico 1 - Número de alunos por curso evadidos a cada semestre no período 2010-2011 

    
Fonte: Coordenadoria de Controle Acadêmico (2013). Elab. AMARAL, J. B do. (2013) 

 

Como mostra o Gráfico1, o período letivo de 2011.1 apresentou o maior índice 

de evasão, com exceção do curso de irrigação e drenagem.  

Tentando explicar os fatores que ocasionaram essa elevação do índice de evasão 

no período letivo de 2011.1, faz-se uma relação desse fato com o movimento grevista que 

aconteceu nesse mesmo período. Devido ao seu prolongamento, é comum os estudantes 

assumirem compromissos profissionais, viajarem para visitar familiares ou transferirem-se 

para outras IES. No caso dos estudantes que se comprometem com uma atividade 

remunerada durante o período de greve, há,, quando do retorno às aulas, a tentativa por parte 

deles, de conciliar o trabalho e estudo. Quando o conflito entre as atividades se estabelece, 

no entanto, na maioria das vezes, é do estudo que o estudante abre mão  

. 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

  A análise dos dados coletados através da aplicação dos questionários com os 

alunos evadidos foi processada a partir da tabulação das informações fornecidas por esses 

sujeitos. No tratamento estatístico dos dados, utilizaram-se técnicas básicas de estatística, tal 

como o cálculo de porcentagem. 
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A Tabela 3 apresenta o resultado da tabulação da primeira parte do questionário, 

que explicita as principais características dos 35 alunos evadidos que responderam ao 

referido instrumento da pesquisa. 

 

Tabela 3 - Descrição da amostra estudada 

Sexo Frequência Porcentagem % acumulada 
F 10  28,6%  28,6%  
M 25  71,4%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0%  
Estado Civil Frequência Porcentagem % acumulada 
Casado 8 22,9%  22,9%  
Solteiro 25  71,4%  94,3%  
União estável 2 5,7%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0%  
Faixa Etária Frequência Porcentagem % acumulada 

18 a 22 19  54,3%  54,3%  
23 a 28 13  37,1%  91,4%  
28 a 33 1 2,9%  94,3%  
39 a 44 2 5,7%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0%  
Situação de Moradia Frequência Porcentagem % acumulada 

 
Mora com Amigos 3 8,6%  8,6%  
Mora com esposa e filhos 8 22,9%  31,4%  
Mora com os pais 23  65,7%  97,1%  
Mora sozinho 1 2,9%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0%  
            Município de Residência Frequência Porcentagem % acumulada 
Camocim 1 2,9%  2,9%  
Cruz 2 5,7%  8,6%  
Hidrolândia 1 2,9%  11,4%  
Massapê 1 2,9%  14,3%  
Moraújo 1 2,9%  17,1%  
Pacujá 1 2,9%  20,0%  
Santana 2 5,7%  25,7%  
Sobral 24  68,6%  94,3%  
Tianguá 2 5,7%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0%  
Distância Frequência Porcentagem % acumulada 
24 1 9,1%  9,1%  
45 2 18,2%  27,3%  
60 1 9,1%  36,4%  
68 1 9,1%  45,5%  
90 2 18,2%  63,6%  
100 2 18,2%  81,8%  
120 1 9,1%  90,9%  
130 1 9,1%  100,0%  
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Total 11  100,0%  100,0%  
 
 
 
Deslocamento 

 
 
 

Frequência 

 
 
 

Porcentagem 

 
 
 

% acumulada 
 A pé 9 25,7%  25,7%  
Ônibus 12  34,3%  60,0%  
Outros ( Táxi, Moto-Táxi 
ou veículo alugado) 

1 2,9%  62,9%  

 1 2,9%  65,7%  
Veículo Próprio 12  34,3%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0%  
Tipo de Ensino Médio Frequência Porcentagem % acumulada 
Outros 1 2,9%  2,9%  
Profissionalizante 1 2,9%  5,7%  
Regular 33  94,3%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0%  
Escola do Ensino Médio Frequência Porcentagem % acumulada 
Pública 24 78,6% 78,6% 
Privada 11 31,4% 100% 
Total 35 100% 100% 
Instrução dos pais Frequência Porcentagem % acumulada 
Fundamental Completo 1 2,9%  2,9%  
Fundamental Incompleto 9 25,7%  28,6%  
Médio Completo 11  31,4%  60,0%  
Médio Incompleto 7 20,0%  80,0%  
Não alfabetizado 1 2,9%  82,9%  
Superior Completo 3 8,6%  91,4%  
Superior Incompleto 3 8,6%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0% 
Curso que frequentou 

 
Frequência 

 
Porcentagem 

 
% acumulada 

Alimentos 7 20,0%  20,0%  
Física 7 20,0%  40,0%  
Irrigação e Drenagem 6 17,1%  57,1%  
Mecatrônica Industrial 9 25,7%  82,9%  
Saneamento Ambiental 6 17,1%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0%  
 Retorno ao curso Frequência Porcentagem % acumulada 
Não informou 2 5,7%  5,7%  
Não interessa 14  40,0%  45,7%  
Interessa retornar 19  54,3%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0%  
Motivo da Escolha Frequência Porcentagem % acumulada 
Aptidões, Habilidades e 
Interesse 

12  34,3%  34,3%  

Facilidade de Acesso 6 17,1%  51,4%  
Facilidade de Mercado 7 20,0%  71,4%  
Identificação com a 9 25,7%  97,1%  
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profissão 
Possibilidade de ganho 
financeiro 

1 2,9%  100,0%  

Total 35  100,0%  100,0%  
Semestre que abandonou Frequência Porcentagem % acumulada 
2010.1 2 5,7%  5,7%  
2010.2 4 11,4%  17,1%  
2011.1 6 17,1%  34,3%  
2011.2 23  65,7%  100,0%  
Total 35  100,0%  100,0%  
Fonte: Questionário aplicado com os alunos evadidos (2010-2011). Org. AMARAL, J. B do. (2013) 

1. Sexo - 71,4% dos alunos evadidos são do sexo masculino e 28,6% são do sexo 

feminino. 

 De acordo com levantamento feito junto à Coordenadoria de Controle 

Acadêmico, 54,5% dos alunos matriculado nos cursos superiores de graduação são 

do sexo masculino. Assim, o resultado da pesquisa contraria a literatura revisada, que 

aponta para um índice de evasão maior por parte de estudantes do sexo feminino. 

2.  Estado civil - 71,4% dos alunos que se evadiram dos cursos são solteiros, 22,9% 

são casados e 5,7% convivem em união estável. 

A literatura revisada apresenta uma maior possibilidade de evasão para 

estudantes casados, haja vista as responsabilidades que assumem com a manutenção 

da família. No caso dos cursos superiores do IFCE – Campus de Sobral, isso não foi 

constatado, uma vez que a maioria dos alunos evadidos era solteira. 

3. Idade - 54,3% dos alunos que se evadiram dos cursos são da faixa etária entre 18 e 

22 anos, 37,1% têm idade entre 23 e 28 anos, 2,9% estão na faixa etária entre 28 e 33 

anos e 5,7% na faixa etária entre 39 e 44 anos;  

De acordo com Almeida (2009), é possível afirmar que os estudantes na faixa 

etária de 18 e 21 anos são mais susceptíveis à evasão em face das diferenças entre o 

ambiente acadêmico e o Ensino Médio. 

4. Situação de moradia - 65,7% moram com os pais, 22,9% moram com esposas e 

filhos, 8,6% moram com amigos e 2,9% moram sozinhos;  

5. Município de Residência - 68,6% informaram que residiam na sede do Município 

de Sobral, 5,7% residiam em Tianguá, Santana do Acaraú ou no Município de Cruz e 

2,9% residiam em Camocim, Hidrolândia, Massapê, Moraujo ou Pacujá; 

6. Distância do local de moradia para o Campus do IFCE em Sobral – para 31,4% 

dos alunos que residiam fora do Município de Sobral, a distância para o Campus do 

IFCE variou entre 24 e 130 km; 
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A distância do local de moradia é apontada na literatura revisada como um 

fator que influencia na evasão, especialmente quando se trata de estudantes com 

nível socioeconômico baixo, como é o caso dos estudantes dos cursos ofertados pelo 

IFCE – Campus de Sobral, onde 52% dos alunos matriculados possuem renda 

familiar em torno de um a dois salários mínimos. Nesses casos, percebe-se 

claramente o esforço despendido pelos alunos para frequentarem as aulas, o que se 

torna um verdadeiro desafio, sobretudo quando, por algum motivo, as prefeituras não 

disponibilizam transporte. 

7.  Deslocamento para o Campus - 34,3% deslocavam-se para o campus utilizando 

veículos próprios ou ônibus, 25,7% e deslocavam-se a pé e 2,9% utilizavam outros 

meios de transporte como: táxi, moto táxi ou veículo alugado; 

8. Tipo de escola em que cursou o Ensino Médio - 78,6% dos estudantes que se 

evadiram dos cursos eram oriundos da escola pública e 31,4% eram oriundos da 

escola particular. 

O elevado percentual de alunos evadidos que frequentaram a escola pública é 

um indicativo do nível socioeconômico desses alunos. A literatura revisada aponta 

para a fragilidade do aluno com baixo nível socioeconômico para concluir o curso 

superior. Essa categoria de aluno normalmente tem necessidade de trabalhar para se 

manter. Um dos principais fatores motivadores da evasão discente apontado pela 

pesquisa foi a incompatibilização do curso com a necessidade de trabalhar, pois, no 

momento em que se estabelece um conflito, o aluno opta por deixar o curso. 

9. Tipo de Ensino médio cursado - 94,3% estudaram o Ensino Médio regular, 2,9% 

cursaram o ensino profissionalizante ou outros tipos de curso.  

10.  Instrução dos pais - Com relação ao grau de instrução dos pais, 31,4% informaram 

ser o Ensino Médio completo e 25,7% cursaram o Ensino Fundamental incompleto, 

20,0% cursaram o Ensino Médio incompleto e 8,6%, o superior incompleto. Apenas 

8,6% possuem nível superior completo 2,9% cursaram o Ensino Fundamental 

completo e 2,9% ficaram na condição de não alfabetizados.  

A literatura aponta no sentido de que, quanto mais elevado for o nível de 

instrução dos pais, mais influência esse fato terá sobre a permanência do aluno, uma 

vez que a possibilidade de apoio também é maior. O apoio da família e dos amigos 

se constitui num fator importante para a permanência do estudante. 

11. Curso que frequentou - Dos alunos evadidos que responderam ao questionário, 

25,7% cursavam Tecnologia em Mecatrônica Industrial, 20,0% Tecnologia em 
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Alimentos, 17,1% Tecnologia em Saneamento Ambiental, 20,0% cursavam 

Licenciatura em Física e 17,1% cursavam Tecnologia em Irrigação e Drenagem.  

12. Retorno ao curso - Quanto ao interesse em retornar ao curso, 54,3% responderam 

de forma positiva, 40% afirmaram não se interessar em retornar e 5,7% não 

informaram. Pelo percentual de alunos evadidos que se interessam em retornar ao 

curso, pode-se depreender que a evasão não foi um ato voluntário e consciente, o que 

significa dizer que faltou apoio por parte da instituição ou da família. 

13. Motivo da Escolha – 34,3% dos alunos que se evadiram dos cursos declararam ter 

escolhido fazer o curso motivados pelas aptidões, habilidades e interesse, 25,7% 

optaram pelo curso tendo por elemento motivador a sua identificação com a 

profissão, 20,0% escolheram o curso pela facilidade de colocação no mercado de 

trabalho, 17,1% o fizeram devido à facilidade de acesso e somente 2,9% dos alunos 

evadidos tiveram como motivação para a opção por fazer o curso a possibilidade de 

ganho financeiro.  Percebe-se certa maturidade por parte dos alunos evadidos no 

momento da escolha do curso. A maioria o fez com base na sua identificação com o 

curso escolhido (aptidões, habilidades e interesse). Depreende-se que, a depender 

desse fator, os alunos permaneceriam no curso. 

14. Semestre em que abandonou – 65,7% dos estudantes evadidos abandonaram o 

curso no semestre 2011.2, 17,1% o fizeram 2011.1, 11,4% tomaram a decisão de se 

evadir no semestre 2010.2 e somente 5,7% abandonaram o curso no semestre 2010.1.  

 
 
4.2 Fatores explicativos da evasão 
  
 

Como se constatou na literatura revisada, o estudo da evasão discente é um 

campo vastíssimo e complexo, que envolve questões pedagógicas, psicológicas, sociais, 

políticas, econômicas, administrativas, entre outras. 

Para esta pesquisa, foram selecionados vinte fatores de ocorrência mais comum 

na vida acadêmica para que os alunos evadidos pudessem avaliar e apontar aqueles que 

exerceram influência no ato de evadirem-se, bem como o grau de significância. 

As questões contidas na segunda parte do questionário constituem, na verdade, 

os fatores associados ao fenômeno da evasão discente que estão explicitados na Tabela 4, 

que se estrutura de acordo com a seguinte legenda: F.1 – Frustração quanto ao atendimento 

das expectativas nutridas por ocasião do ingresso no curso e a realidade encontrada; F.2 – 
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Condições socioeconômicas enfrentadas pelo aluno; F.3 – Dificuldades para acompanhar o 

curso devido aos pré-requisitos exigidos; F.4 – Necessidade de utilização de novas 

estratégias de aprendizagem; F.5 – A necessidade de conviver com colegas que apresentam 

condições, habilidades e aspirações diferentes; F.6 – A distância entre o local de moradia e o 

campus do IFCE em Sobral; F.7 – Infraestrutura oferecida pelo campus quanto às condições 

de biblioteca, estrutura física das salas de aula, quadra de esporte; F.8 – Identificação com a 

proposta pedagógica dos cursos; F.9 – Compatibilização do curso com a necessidade de 

trabalhar; F.10 – Dificuldade de acesso aos benefícios do programa de assistência ao 

educando; F.11 – Falta de projetos de extensão; F.12 – Dificuldade de interação com os 

colegas devido à situação de moradia; F.13 – Falta de conhecimento quanto ao curso no 

momento da escolha; F.14 – Docentes inexperientes (provisórios, iniciantes) nos semestres 

iniciais; F.15 – Alta cobrança em provas; F.16 – Problemas na instalação e adaptação por ser 

de outras cidades; F.17 – Cadeia rígida de pré-requisitos; F.18 – Descoberta de novos 

interesses e ingresso/opção em outro curso; F.19 – Falta de ações institucionais para evitar a 

evasão; F.20 – Insatisfação com o curso, comprometendo o desempenho das disciplinas; 

F.21 – Reprovação em disciplinas do curso. 

 

Tabela 4 - Fatores explicativos da evasão discente 

Questões Escala de Likert Total 
Não contribuiu Pouca significância Média significância Muita significância Det. para evasão 

F.9 20 17,1 20 14,3 28,6 100 
F.18 37,1 14,3 14,3 5,7 28,6 100 
F.19 54,3 11,4 11,4 5,7 17,1 100 
F.10 65,7 5,7 8,6 5,7 14,3 100 
F.2 51,4 20 5,7 11,4 11,4 100 
F.20 57,1 14,3 11,4 8,6 8,6 100 
F.6 60 8,6 20 5,7 5,7 100 
F.1 60 22,9 8,6 2,9 5,7 100 
F.21 71,4 11,4 8,6 2,9 5,7 100 
F.17 71,4 14,3 8,6 - 5,7 100 
F.8 65,7 17,1 5,7 8,6 2,9 100 
F.4 65,7 14,3 11,4 5,7 2,9 100 
F.16 82,9 5,7 2,9 5,7 2,9 100 
F.3 57,1 22,9 14,3 2,9 2,9 100 
F.14 74,3 11,4 8,6 2,9 2,9 100 
F.5 88,6 2,9 2,9 2,9 2,9 100 
F.11 71,4 17,1 8,6 - 2,9 100 
F.7 91,4 5,7 - - 2,9 100 
F.12 74,3 11,4 8,6 5,7 - 100 
F.13 77,1 14,3 8,6 - - 100 
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F.15 77,1 14,3 8,6 - - 100 
Fonte: Questionário aplicado com os alunos evadidos (2010-2011). Org. AMARAL, J. B do. (2013) 

A análise estatística dos resultados da tabulação dos dados referentes a esta parte 

do questionário permitiu explicitar o grau de relevância desses fatores que, em diferentes 

níveis, influenciaram o processo de tomada de decisão dos acadêmicos em evadirem-se dos 

cursos. A Tabela 4 apresenta, em ordem decrescente de graus de relevância, os fatores 

explicativos da evasão na ótica dos alunos evadidos. Apesar de constarem na tabela todos os 

fatores avaliados pelos respondentes e que, de alguma forma, influenciaram na tomada de 

decisão da evasão, apenas os seis que apresentaram maior grau de relevância nesse processo 

serão alvo de análise mais detalhada. Como critério de análise, definiu-se que o fator 

avaliado como determinante para a evasão, por um percentual igual ou maior de 8,6% de 

alunos que responderam ao questionário, foi considerado relevante para a evasão dos alunos 

dos cursos superiores do IFCE – Campus de Sobral. 

Como se pode observar, nem todos os fatores apresentam o mesmo grau de 

relevância para o aluno no momento de tomar sua decisão em evadir-se. Cada aluno confere, 

aos diferentes fatores, graus de relevância diferentes, de acordo com a sua condição 

socioeconômica, cultural, psicossocial e acadêmica etc. 

4.2.1 Sistematização dos fatores explicativos da evasão 

Para uma melhor visualização e uma maior compreensão dos fatores 

motivadores da evasão apresentados na Tabela 4, optou-se por agrupá-los primeiramente 

quanto à fonte: se o aluno (interno) ou a instituição (externo). Apesar da tendência em se 

responsabilizar somente o estudante pelo ato de evadir-se, é possível que a instituição tenha 

se constituído em um fator motivador para a ocorrência do fenômeno, especialmente aquela 

que não viabiliza meios que estimulem a permanência do discente. 

 Os fatores motivadores da evasão, além de serem classificados como externos e 

internos, de acordo com a sua dimensão, podem também situar-se em uma categoria de 

análise. Concretamente, esses fatores foram assim agrupados: 

 

Fatores externos - Características institucionais 

• Falta de ações institucionais para evitar a evasão (naturalidade à desistência e 

desligamento); 

• Falta de projetos de extensão;  
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• Infraestrutura oferecida pelo campus, como as condições de biblioteca, laboratórios, a 

estrutura física das salas de aula, da quadra de esporte; 

• Dificuldade de acesso aos benefícios do programa de assistência ao educando. 

Fatores externos - Didático-pedagógicos 

• Docentes inexperientes (voluntários ou iniciantes) nos semestres iniciais;  

• Alta cobrança em provas;  

• Necessidade de novas estratégias de aprendizagem.  

Fatores externos - Currículo 

• Cadeia rígida de pré-requisitos na matriz curricular; 

 Fatores internos - Ambiente Socioacadêmico 

• Necessidade de conviver com colegas que apresentem condições, habilidades e 

aspirações diferentes. 

Fatores internos – Desempenho acadêmico 

• Reprovação em disciplinas; 

• Dificuldade para acompanhar o curso devido aos pré-requisitos. 

Fatores internos - Condições pessoais 

• Falta de conhecimento quanto ao curso no momento da escolha; 

• Compatibilização do curso com a necessidade de trabalhar; 

• Condições socioeconômicas enfrentadas pelos alunos; 

• A distância entre o local de moradia e o campus do IFCE de Sobral. 

Fatores internos – Interesses pessoais 

• Descoberta de novos interesses e ingresso/opção por novo curso;  

• Frustração quanto ao atendimento das expectativas nutridas por ocasião do ingresso no 

curso e a realidade encontrada; 

• Insatisfação com o curso, comprometendo o desempenho das disciplinas;  

• Identificação com a proposta pedagógica dos cursos;  

• Problemas na instalação e adaptação, por ser de outras cidades/municípios. 

Os fatores motivadores da evasão constantes na Tabela 4 foram reagrupados nos 

Quadros 4 a 10, de acordo com as dimensões e categorias correspondentes. Acredita-se que 

assim sistematizados esses fatores sejam mais bem visualizados e compreendidos. 
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Quadro 4 - Fatores externos – Características institucionais 

 Grau de relevância para a evasão (%)  

Fatores Nenhuma Pouca Média Muita Determinante  Total 

 F.19 - Falta de ações 

institucionais para evitar a 

evasão (naturalidade à 

desistência e desligamento). 

 

54,3 

 

11,4 

 

11,4 

 

5,7 

 

17,1 

 

100 

 F.10 - Dificuldade de acesso aos 

benefícios do programa de 

assistência ao educando.  

 

65,7 

 

5,7 

 

8,6 

 

5,7 

 

14,3 

 

100 

 F.11 - Falta de projetos de 

extensão 

 

71,4 

 

17,1 

 

8,6 

 

- 

 

2,9 

 

100 
F.7 - Infraestrutura oferecida 

pelo campus quanto às 

condições de biblioteca, 

laboratórios, estrutura física das 

salas de aula, da quadra de 

esporte. 

 

91,4 

 

5,7 

 

- 

 

- 

 

2,9 

 

100 

Fonte: Dados da pesquisa. Org. por AMARAL, J.B do. (2013) 

   

Analisando-se o fator F.19, que diz respeito à falta de ações institucionais para 

evitar a evasão (naturalidade à desistência e desligamento), observa-se, de acordo com 

os dados do Quadro 4, que esse fator não contribuiu para evasão no entendimento de 54,3% 

dos respondentes; teve pouca ou média relevância para a evasão, de acordo com 11,4% dos 

informantes; 5,7% dos alunos evadidos que responderam ao questionário afirmaram que 

esse fator foi muito relevante para o ato de evadir-se e, para 17,1% dos sujeitos informantes, 

o fator em pauta foi determinante na decisão de evadir-se. 

Diante desses dados, esse fator foi considerado relevante para a ocorrência do 

fenômeno da evasão nos cursos superiores de graduação do IFCE – Campus de Sobral. 

Na verdade, não existe um programa específico de combate à evasão no campus 

do IFCE em Sobral.  No entanto, é possível que exista certo desconhecimento por parte da 

comunidade acadêmica de ações realizadas no âmbito da Coordenadoria de Assistência 
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Estudantil, em parceria com a Diretoria de Ensino e a Coordenadoria Técnico-Pedagógica 

(CTP), no sentido da prevenção do fenômeno da evasão discente. Dentre as ações 

desenvolvidas pela Diretoria de Ensino (DIREN) em parceria com a CTP, podem-se 

enumerar os encontros mensais com os docentes, elaboração de relatório com dados da 

evasão discente e atendimento sócio educativo. 

No que tange aos dados apresentados no Quadro 4, referentes ao F.10, que trata 

da dificuldade de acesso aos benefícios do programa de assistência ao educando, 

observa-se que, para 65,7% dos informantes, esse fator não contribuiu para o ato de evasão; 

5,7% dos sujeitos respondentes conferiram pouca relevância a esse fator para a evasão; 8,6% 

dos alunos evadidos que responderam ao questionário afirmaram ter esse fator média 

relevância na decisão de evadir-se; 5,7% dos respondentes informaram ter sido esse fator 

muito relevante e, para 14,3%, esse fator foi determinante para a evasão. 

De forma análoga ao fator F.19, considera-se que o fator F.10 foi relevante para 

a evasão discente nos cursos superiores de graduação do IFCE – Campus de Sobral, pois a 

instituição tem toda uma história de atendimento aos jovens e adolescentes carentes. Assim 

sendo, o auxílio financeiro se torna imprescindível para que esses jovens e adolescentes 

possam ter acesso ao ensino superior e concluir o curso. 

Cabrera et al. (1992, apud CISLAGHI, 2008), no seu Modelo integrado de 

permanência, afirmam que a ajuda financeira e as atitudes dela decorrentes refletem 

positivamente no equilíbrio das oportunidades de ingresso de estudantes financeiramente 

carentes, como também na facilidade de integração desse contingente de estudantes com os 

componentes acadêmicos e sociais da instituição. Além disso, evita que o estudante seja 

forçado a assumir uma carga de trabalho que venha a prejudicar o seu desempenho 

acadêmico ou mesmo interromper os seus estudos.  

É sabido que o campus do IFCE em Sobral recebe recursos financeiros do 

Governo Federal, através do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), criado 

através do Decreto Nº 7234, de 19 de julho de 2010, da Presidência da República. Esse 

Plano de acordo com o decreto citado, é responsável pelas condições de permanência dos 

jovens na educação superior pública. Nesse sentido, ele é muito claro quando explicita, em 

um dos seus objetivos: “reduzir as taxas de retenção e evasão”. 

De acordo com informações colhidas junto à coordenadoria do programa de 

assistência ao estudante, a dificuldade de acesso aos benefícios deste programa, reclamada 

pelos alunos, pode ser explicada devido aos trâmites burocráticos, aos critérios a serem 
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observados para acessar os benefícios e ao próprio desconhecimento, por parte do aluno, das 

normas de funcionamento do programa. 

Ainda assim, no ano de 2012, além de outras ações, foram concedidos 185 

auxílios, em média, por mês, distribuídos nas seguintes modalidades: permanência, 

alimentação, transporte, moradia e discentes pai/mãe. 

Os fatores F.11 e F.7, constantes no Quadro 4, que se referem respectivamente à 

falta de projetos de extensão e à infraestrutura oferecida pelo campus quanto às 

condições de biblioteca, laboratórios, estrutura física das salas de aula, da quadra de 

esporte, não influenciaram de forma relevante para o ato de evasão, na visão dos sujeitos 

respondentes. 

 

Quadro 5 -  Fatores externos – Didático-pedagógicas 

   Grau de relevância para a evasão (%)  

Fatores Nenhuma Pouca Média Muita Determinante  Total 

F.4 - Necessidade de novas 
estratégias de aprendizagem  

 

65,7 

 

14,3 

 

11,4 

 

5,7 

 

2,9 

 

100 
F.15 - Alta cobrança em provas  77,1 14,3 8,6 - - 100 

F.14 - Docentes inexperientes 

(voluntários ou iniciantes) nos 

semestres iniciais 

 

74,3 

 

11,4 

 

8,6 

 

2,9 

 

2,9 

 

100 

Fonte: Dados da pesquisa. Org. AMARAM, J. B do. (2013) 

   

Ao analisar o fator F.4, que se refere à necessidade de novas estratégias de 

aprendizagem, verifica-se que 65,7% dos alunos evadidos afirmaram que esse fator não 

contribuiu para a evasão; para 14,3% dos respondentes, esse fator teve pouca relevância para 

a evasão; 11,4% dos respondentes afirmaram que o referido fator apresentou média 

relevância para a evasão; 5,7% dos informantes consideraram que o fator em pauta foi muito 

relevante para a evasão; e somente 2,9% dos sujeitos da pesquisa afirmaram que esse fator 

foi determinante para a evasão. 

No entendimento de 77,1% dos sujeitos da pesquisa, o fator F.15, que diz respeito 

à alta cobrança em provas, não contribuiu para a evasão; 14,3% dos informantes afirmaram 

que esse fator exerceu pouca influência no ato de evadirem-se e 8,6% dos respondentes 

consideraram que o referido fator apresentou média relevância para a evasão. 
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Em relação ao fator F.14, referente à existência de docentes inexperientes 

(voluntários ou iniciantes) nos semestres iniciais, influenciando na evasão discente, 74,3% 

dos respondentes afirmaram que esse fator não contribuiu para a evasão; 11,4% dos alunos 

evadidos que responderam ao questionário afirmaram que o referido fator teve pouca 

relevância para a evasão; para 8,6% dos informantes, esse fator apresentou média influência 

para a evasão; 2,9% dos respondentes consideraram que o referido fator foi muito relevante 

para a evasão; e 2,9% dos sujeitos da pesquisa afirmaram que o fator em pauta foi 

determinante para a evasão. 

Apesar da possibilidade de que os fatores F.4, F.15 e F.14 cheguem a influenciar 

na evasão dos estudantes universitários, os dados resultantes da aplicação do questionário 

mostraram que esses fatores não contribuíram de forma relevante para o processo de evasão 

dos alunos dos cursos superiores de graduação do IFCE – Campus de Sobral. 

 

Quadro 6 - Fatores externos – Currículo 

 Grau de relevância para a evasão (%)  

Fatores Nenhuma Pouca Média Muita Determinante  Total 

F.17 - Cadeia rígida de pré-
requisitos na matriz curricular 

71,4 14,3 8,6 - 5,7 100 

Fonte: Dados da pesquisa. Org. AMARAL, J. B do. (2013) 

 Ao analisar o fator F.17, que diz respeito à cadeia rígida de pré-requisitos na 

matriz curricular, observa-se que esse fator foi determinante para a evasão de 5,7% dos 

alunos que responderam ao questionário; 8,6% dos respondentes informaram que ele 

apresentou média relevância para a evasão; para 14,3% dos sujeitos respondentes, esse fator 

teve pouca relevância para a evasão discente; e 71,4% dos respondentes informaram que o 

referido fator não contribuiu para o ato de evadir-se. Analisando os dados apresentados, 

conclui-se que esse fator não foi relevante para o processo de evasão discente nos cursos 

superiores do IFCE - Campus de Sobral. 

Quadro 7 - Fatores internos - Desempenho acadêmico 

 Grau de relevância para a Evasão (%)  

Fatores Nenhuma Pouca Média Muita Determinante  Total 

F.21- Reprovação em disciplinas 71,4 11,4 8,6 2,9 5,7 100 

F.3-Dificuldade para acompanhar o 

curso devido à falta de pré-

57,1 22,9 14,3 2,9 2,9 100 
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requisitos. 

Fonte: Dados da pesquisa. Org. AMARAL, J. B do. (2013) 

   

O Quadro 7 apresenta os dados estatísticos referentes aos fatores F.21 e F.3, que 

dizem respeito, respectivamente, à reprovação em disciplinas e à dificuldade para 

acompanhar o curso devido à falta de pré-requisitos. 

Ao verificar esses dados, observa-se que, para 71,4% dos respondentes, o fator 

F.21 não contribuiu para a evasão; 11,4% dos informantes avaliaram o fator F.21 como 

apresentando pouca relevância para a evasão; 8,6% dos sujeitos da pesquisa afirmaram ter 

esse fator média relevância para a evasão; 2,9% dos alunos evadidos que responderam ao 

questionário creditaram a esse fator muita relevância para o ato de evadir-se; e 5,7% dos 

respondentes consideraram o fator em pauta como determinante para a decisão de evadir-se. 

De forma análoga, o fator F.3 não contribuiu para evasão, de acordo com 57,1% 

dos respondentes; 22,9% dos informantes consideraram que esse fator teve pouca relevância 

para a evasão; para 14,3% dos sujeitos da pesquisa, teve média influência; 2,9% dos alunos 

evadidos que responderam ao questionário informaram que esse fator foi muito relevante 

para a evasão; e 2,9% dos respondentes consideraram esse fator determinante para a evasão. 

Ao analisar estatisticamente os dados, conclui-se que esses fatores não foram 

expressivos para o processo de evasão discente nos cursos superiores de graduação do IFCE 

– Campus de Sobral. 

 

Quadro 8 - Fatores internos – Ambiente Sócio acadêmico 

 Grau de relevância para a evasão (%)  

Fatores Nenhuma Pouca Média Muita Determinante  Total 

F.5 - Necessidade de conviver 

com colegas que apresentam 

condições, habilidades e 

aspirações diferentes.  

88,6 2,9 2,9 2,9 2,9 100 

F.12 - Dificuldade de interação 

com os colegas devido à 

situação de moradia. 

74,3 11,4 8,6 5,7 - 100 

Fonte: Dados da pesquisa. Org. AMARAL, J. B do. (2013) 
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Os dados apresentados no Quadro 8 explicitam o grau de relevância relativo aos 

fatores F.5 e F.12, que se referem, respectivamente, à necessidade de conviver com colegas 

que apresentam condições, habilidades e aspirações diferentes e à dificuldade de 

interação com os colegas devido à situação de moradia. 

Ao verificar esses dados, observa-se que o fator F.5, no entendimento de 88,6% 

dos informantes, não contribuiu para a evasão; 2,9% dos sujeitos respondentes afirmaram 

que esse fator exerceu pouca influência no ato do aluno evadir-se; para 2,9% dos alunos 

evadidos que responderam ao questionário, o fator em pauta teve média relevância para a 

evasão; 2,9% dos respondentes consideraram esse fator como muito significativo para a 

evasão e 2,9% afirmaram ter sido o fator em análise determinante para a evasão. 

Analisando-se esses dados estatisticamente, com base no tamanho da amostra, 

conclui-se que esse fator não foi relevante na tomada de decisão do aluno em evadir-se. 

 

Quadro 9 - Fatores internos - Condições pessoais 

  

Grau de relevância para a evasão (%) 

 

Fatores Nenhuma Pouca Média Muita Determinante  Total 

F.9 - Compatibilização do curso 

com a necessidade de trabalhar  

20 17,1 20 14,3 28,6 100 

F.2 - Condições 

socioeconômicas enfrentadas 

pelos alunos 

51,4 20 5,7 11,4 11,4 100 

F.6 - A distância entre o local 

de moradia e o campus do 

IFCE de Sobral 

60 8,6 20 5,7 5,7 100 

 F.13 - Falta de conhecimento 

quanto ao curso no momento da 

escolha. 

77,1 14,3 8,6 - - 100 

Fonte: Dados da pesquisa. Org. AMARAL, J. B do. (2013) 

 O Quadro 9 apresenta os dados referentes aos fatores F.9, F.2, F.6 e F.13, que 

representam, respectivamente, a compatibilização do curso com a necessidade de 

trabalhar, as condições socioeconômicas enfrentadas pelos alunos, a distância entre o 
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local de moradia e o campus do IFCE de Sobral e a falta de conhecimento quanto ao 

curso no momento da escolha. 

Ao conferir os dados apresentados, verifica-se que o fator F.9 foi apontado como 

determinante para a evasão por 28,6% dos sujeitos respondentes; para 14,3% dos 

informantes, esse fator foi muito relevante para a evasão; 20% dos respondentes conferiram 

a esse fator a condição de apresentar média relevância no processo de evasão; para 17,1% 

dos alunos evadidos que responderam ao questionário, o fator em pauta apresentou pouca 

relevância para evasão; e, no entendimento de 20% dos informantes, o fator em epígrafe não 

contribuiu para a evasão. 

Diante desses dados, considerou-se que esse fator influenciou de forma relevante 

a ocorrência do fenômeno da evasão nos cursos superiores de graduação do IFCE – Campus 

de Sobral. 

A compatibilização do curso com a necessidade de trabalhar tem sido um tema 

alvo de investigação pelos pesquisadores preocupados em estudar os fatores causadores da 

evasão. 

Gaioso (2005) afirma que a dificuldade de conciliar a jornada de trabalho e o 

horário escolar é fator de suma importância na decisão de abandonar a faculdade. Afirma 

ainda a pesquisadora que, quando as obrigações profissionais entram em conflito com os 

compromissos dos estudos, são estes, na maioria das vezes, que são adiados. 

Andriola (2009), no artigo intitulado “Fatores associados à evasão discente na 

Universidade Federal do Ceará (UFC) de acordo com as opiniões de docentes e de 

coordenadores de cursos”, afirma que em uma pesquisa realizada em 2003, com o objetivo 

de conhecer as opiniões dos evadidos dos cursos de graduação acerca dos motivos ou fatores 

que os levaram a evadir-se, constatou que o principal motivo responsável pela deserção ou 

pelo abandono dos cursos ou carreiras universitárias foi a incompatibilidade entre horários 

de trabalhos e de estudos (destacado por 39,4% ou 34 evadidos). 

Moraes e Theóphilo (2005) afirmam que, na literatura, a dificuldade de 

conciliação dos horários de trabalho e do curso é apontada como determinante, 

principalmente no caso do aluno que trabalha durante o dia e estuda à noite. Na pesquisa 

realizada no Curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Montes Claros – 

UNIMONTES, com o objetivo de detectar e esclarecer os fatores que ocasionaram a evasão 

de alunos ingressos no período de 1993 a 2002, detectou-se que 30% dos alunos evadidos 

declararam haver deixado o curso por terem começado a trabalhar em horário incompatível 

com o horário do curso. 
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Ao analisar o fator F.2, que se refere às condições socioeconômicas 

enfrentadas pelos alunos, observa-se que os dados do Quadro 9 revelam que esse fator, no 

entendimento de 51,4% do evadidos que responderam ao questionário, não contribuiu para a 

evasão; para 20% dos informantes, o fator em pauta teve pouca significância para a evasão; 

5,7% dos respondentes afirmaram que o fator teve média significância no processo de 

evasão; 11,4% dos alunos evadidos que responderam ao questionário elegeram este fator 

como muito significativo para decisão de evadir-se; e, para 11,4%, este fator foi 

determinante para a evasão. 

Esses dados são reforçados pelos resultados encontrados por pesquisadores que 

se dedicam a estudar os fatores determinantes da evasão. Para eles, estudantes de faixas de 

menor renda apresentam maior probabilidade de se evadirem em função das dificuldades 

enfrentadas durante os estudos. 

De acordo com um levantamento socioeconômico realizado em março de 2011 

pela Coordenadoria de Assistência estudantil do IFCE – Campus de Sobral, 52% dos 

estudantes matriculados nesta instituição possui renda familiar na faixa de um a dois salários 

mínimos. 

Tiago Wickstrom Alves e Vanessa Viégas Alves, da Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos – UNISINOS, analisando a distribuição de renda e a listagem de alunos 

evadidos, verificaram que o estrato de renda com maior número de alunos evadidos foi o de 

três a menos de cinco salários mínimos, com uma participação de 14,7% de alunos evadidos. 

Essa avaliação permitiu verificar que a faixa com maior evasão relativa foi a de menor renda 

e que essa participação foi sendo reduzida à medida que a renda se ampliava, com exceção 

da faixa de renda maior do que vinte salários mínimos, que sofre um pequeno aumento na 

evasão. 

Adachi (2009) chegou à conclusão, na sua pesquisa para a Dissertação de 

Mestrado, que, em 80% dos casos de evasão analisados, o perfil socioeconômico do evadido 

é mais baixo que o do estudante formado. 

No entendimento de 60% dos respondestes, o fator F.6, referente à distância 

entre o local de moradia e o campus do IFCE de Sobral, não contribuiu para a evasão; 

para 8,6% dos alunos evadidos que responderam ao questionário, esse fator apresentou 

pouca relevância para o processo de evasão; 20% dos sujeitos respondentes afirmaram que o 

fator em pauta apresentou média relevância para a evasão; 5,7% dos informantes elegeram 

esse fator como muito relevante para a evasão; já para 5,7%.dos sujeitos respondentes, esse 

fator foi determinante para a evasão. 
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Ao analisar o fator F.13, que se refere à falta de conhecimento quanto ao 

curso no momento da escolha, verifica-se que, para 77,1% dos sujeitos respondentes, ele 

não influenciou no processo de evasão; 14,3% dos informantes avaliaram esse fator como 

sendo pouco relevante para o ato de evadir-se; e 8,6% dos alunos evadidos que responderam 

ao questionário afirmaram que o referido fator apresentou média relevância para a evasão 

dos estudantes. 

A falta de informações sobre a profissão e o curso em que os alunos ingressam 

leva muitos à evasão. Ao perceberem que agiram movidos por expectativas infundadas a 

respeito da instituição ou da profissão escolhida, eles se decepcionam com o curso superior e 

com a universidade e passam a considerar a possibilidade de desistência. 

Gaioso (2005 p.55) afirma que: 
 a falta de orientação vocacional é sentida por muitos brasileiros que 
mudaram de curso ou abandonaram o Ensino Superior. Muitos se queixam 
de ter que fazer a opção profissional ainda muito jovens, adolescentes num 
período de conflitos, sem ter a dimensão dos afazeres profissionais. Alguns 
criticam os testes vocacionais, os definem como superficiais e de qualidade 
duvidosa. 

  Ao analisar estatisticamente os dados, concluiu-se que esses dois últimos fatores não 

foram relevantes para o processo de evasão discente nos cursos superiores de graduação do 

IFCE - Campus de Sobral. 

Quadro 10 - Fatores internos – Interesses pessoais 

  

Grau de relevância para a evasão (%) 

 

Fatores Nenhuma Pouca Média Muita Determinante  Total 

F.18 - Descoberta de novos 
interesses e ingresso/opção por 
novo curso 

37,1 14,3 14,3 5,7 28,6 100 

F.20 - Insatisfação com o curso, 
comprometendo o desempenho 
nas disciplinas 

57,1 14,3 11,4 8,6 8,6 100  

F.1- Frustração quanto ao 

atendimento das expectativas 

nutridas por ocasião do 

ingresso no curso e a realidade 

encontrada 

60 22,9 8,6 2,9 5,7 100 

F.8 - A identificação com a 

proposta pedagógica dos 

65,7 17,1 5,7 8,6 2,9 100 
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cursos 

F.16 - Problemas na instalação 

e adaptação por ser de outras 

cidades/municípios  

82,9 5,7 2,9 5,7 2,9 100 

Fonte: Dados da pesquisa. Org. AMARAL, J. B do. (2013) 

  Ao analisar o fator F.18, que se refere à descoberta de novos interesses e 

ingresso/opção por novo curso, verifica-se que, para 28,6% dos sujeitos respondentes, esse 

fator foi considerado como determinante para a evasão; 5,7% dos alunos evadidos que 

responderam ao questionário afirmaram que o fator em pauta exerceu muita influência no ato 

de evadir; 14,3% dos respondentes consideraram o fator acima referido como apresentando 

média relevância para o processo da evasão; para 14,3% dos informantes, esse fator 

representou pouca relevância no ato de evadir; e 37,1% dos sujeitos informantes consideraram 

que esse fator não influenciou no processo de tomada de decisão para a evasão. 

Analisando esse fator, encontram-se algumas variáveis que influenciam na sua 

ocorrência. Entre elas pode-se destacar a escolha do curso em segunda ou terceira opção e a 

falta de maturidade. 

Com a adesão do IFCE ao sistema seletivo unificado através do ENEM, surgiu 

um novo fenômeno influenciando nos números da evasão discente. Os alunos ingressam em 

um curso que não constituía sua primeira, nem sua segunda opção, como é o caso dos 

discentes que ingressam via “lista de espera” do SISU. Depreende-se daí que o estudante 

escolheu um curso que não se relaciona com a sua verdadeira vocação. Muitas vezes, ao 

conseguir aprovação no curso que desejado,em outra IES, logo no processo seletivo 

seguinte, o aluno então deixa o curso que havia escolhido via “lista de espera”. 

Há estudos que chamam a atenção para o significativo número de alunos que 

mudam de curso na mesma IES ou cancelam a matrícula por terem sido aprovados em outra 

instituição, assim como sobre os prejuízos decorrentes desta processo. 

Nesse sentido, Andriola afirma que:  

 
Os índices de permuta de curso nas universidades brasileiras é alarmante 
e não só sinaliza os equívocos na orientação profissional dos estudantes, 
como também representa um ônus para a sociedade pela ocupação 
indevida das vagas já tão escassas, sobretudo nas universidades públicas, 
e pelo desperdício financeiro que acarretam. (ANDRIOLA, 2003, 
p.2) 
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O autor enfatiza que o adolescente precisa conhecer as próprias habilidades, 

considerar e avaliar as sugestões familiares e reconhecer as implicações decorrentes da 

profissão escolhida, além de se manter bem informado sobre o mercado de trabalho e, para 

isso, ele precisa de orientação vocacional. 

Moraes e Theóphilo (2005, p.13) afirmam que “a descoberta pelo aluno da falta 

de vocação para o curso é uma das causas apontadas na literatura para a evasão. No caso 

estudado, este foi o fator predominante que culminou na evasão de 62% dos alunos”. Sobre 

esse tema, Anastasiou (2002) afirma que muitos alunos efetivam sua entrada no ensino 

superior com 17 ou 18 anos, sem que tenham tido oportunidades de proceder a uma escolha 

profissional amadurecida. 

Ao analisar o fator F.20, que diz respeito à insatisfação com o curso, 

comprometendo o desempenho das disciplinas, observa-se que, para 57,1% dos alunos 

evadidos que responderam ao questionário, o referido fator não exerceu nenhuma influência 

para evasão; 14,3% dos respondentes afirmaram ter tido pouca relevância para o ato de 

evadir-se; 11,4% dos sujeitos respondentes consideraram que esse fator teve média 

relevância para a evasão; para 8,6% dos respondentes, o fator em pauta foi muito relevante 

para a evasão, e, para 8,6% dos alunos evadidos que responderam ao questionário, o fator 

em epígrafe foi determinante para a tomada da decisão de evadir-se. 

Analisando-se estatisticamente esses dados com base no tamanho da amostra, 

conclui-se que esse fator foi relevante na tomada de decisão do aluno de evadir-se. 

Algumas questões podem ser consideradas em relação ao fato de o aluno 

apresentar um grau significativo de insatisfação com a instituição e, consequentemente, com 

o curso. Dentre elas destacam-se a congruência entre os interesses e valores apresentados 

pelo aluno e as normas da instituição, o nível de integração social e o desempenho 

acadêmico. 

No seu modelo do processo do abandono, Spady enfatiza o processo de 

integração dos atributos, valores, interesses, habilidades e atitudes do estudante com as 

normas do ambiente universitário. Se houver uma harmonia entre o estudante e a instituição, 

ele assimilará o desafio social e acadêmico, e suas possibilidades de permanência serão 

maiores. Quanto mais satisfeito estiver o estudante, maior será o seu comprometimento com 

a instituição, pois, segundo Spady, é o nível de comprometimento que leva o estudante a 

decidir permanecer frequentando o curso no qual ingressou. 
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A insatisfação do estudante com o curso também pode ocorrer motivada pelo 

processo de mudança pelo qual ele tem que passar, dada a diferença das características do 

ensino superior em relação ao Ensino Fundamental e Médio.  

Nesse sentido Gaioso (2005, p.4) afirma que 

  
a descontinuidade em relação ao que o aluno vivenciara até então 
causa certa insegurança quanto à carreira e exigem mudanças 
significativas de hábitos, utilização de novas estratégias de 
aprendizagem, capacidade de conviver com colegas que têm 
condições e aspirações que não combinam com as suas.  
  

Ainda segundo a autora, pode haver decepções quanto às expectativas levantadas 

em relação à vida universitária, à estrutura e metodologia do trabalho acadêmico e ao 

excesso de aulas teóricas nos primeiros semestres, quando o aluno, mesmo com pouco 

conhecimento específico, almeja o exercício da profissão. Não se pode descartar também o 

nível de interação que o aluno desenvolve com os professores. De acordo com estudos 

realizados por Ernest T. Pascarella, em 1980, existe uma relação entre a frequência com que 

os estudantes calouros têm contatos informais com os professores, a qualidade desses 

contatos e a decisão de persistir nos seus respectivos cursos. 

O fator F.1, que se refere à frustração quanto ao atendimento das 

expectativas nutridas por ocasião do ingresso no curso e a realidade encontrada, é 

apontado, por 60% dos respondentes, como não tendo exercido nenhuma influência na 

evasão; para 22,9% dos alunos evadidos que responderam ao questionário, esse fator 

apresentou pouca relevância para a evasão; 8,6% dos sujeitos respondentes afirmaram que o 

referido fator apresentou média relevância para o ato de evadir-se; 2,9% dos informantes 

consideraram que o fator em epígrafe foi muito relevante para a evasão; e 5,7% dos 

respondentes afirmaram que esse fator foi determinante para a evasão. 

A análise do fator F.8, referente à identificação com a proposta pedagógica 

dos cursos, revelou que 65,7% dos respondentes afirmaram que esse fator não exerceu 

nenhuma influência para a evasão; para 17,1% dos informantes, esse fator apresentou pouca 

relevância para a evasão; 5,7% dos sujeitos respondentes consideraram que o referido fator 

apresentou média relevância para a evasão; 8,6% dos alunos evadidos que responderam ao 

questionário conferem a esse fator muita influência na evasão; e somente 2,9% dos 

respondentes classificaram o referido fator como determinante para a evasão.  

Ao analisar o fator F.16, que diz respeito a problemas na instalação e 

adaptação por ser de outras cidades/municípios, verifica-se que, para 82,9% dos alunos 

evadidos que responderam ao questionário, esse fator não influenciou na evasão; 5,7% dos 
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sujeitos respondentes afirmaram que o fator em pauta teve pouca relevância para a evasão; 

2,9% dos informantes consideraram que esse fator apresentou média relevância para a 

evasão; 5,7% dos sujeitos respondentes afirmaram que esse fator teve muita relevância para 

a evasão; e somente 2,9% dos respondentes consideraram que o referido fator foi 

determinante para a evasão. 

Diante dos dados apresentados pelos fatores F.1, F.8 e F.16, conclui-se que eles 

não foram relevantes para a evasão dos alunos dos cursos superiores de graduação do IFCE 

– Campus de Sobral. 

Frente aos resultados apresentados, pode-se afirmar que, dos vinte e um fatores 

estudados pela pesquisa, apenas seis foram considerados relevantes para a evasão discente 

nos cursos superiores de graduação do IFCE – Campus de Sobral no período de 2010 a 

2011. 

Entre esses fatores estão: os relativos à dimensão interna, ou relacionados à 

situação dos estudantes evadidos; e os relativos à dimensão externa ou ligados à instituição. 

Como fatores internos, a pesquisa apontou a compatibilização do curso com necessidade de 

trabalhar, as condições socioeconômicas enfrentadas pelos alunos, descoberta de novos 

interesses e ingresso/opção por novo curso e a insatisfação com o curso, comprometendo o 

desempenho nas disciplinas. Na dimensão externa, a pesquisa revelou a falta de ações 

institucionais para evitar a evasão e a dificuldade de acesso aos benefícios do programa de 

assistência ao educando. 

 

4.3 Possíveis intervenções institucionais 

 

Como objetivo geral, pretendeu-se identificar e analisar as causas da evasão 

discente nos cursos superiores de graduação do campus do IFCE em Sobral na visão dos 

alunos evadidos, considerando os anos de 2010 e 2011, com vistas a propor ações que 

minimizem o problema nesses cursos 

Mediante os resultados revelados pela pesquisa e tendo em vista propor ações 

que venham a minimizar a ocorrência do fenômeno da evasão discente nos cursos superiores 

de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus de 

Sobral, pode-se pensar que cabe à Instituição preocupar-se apenas com fatores externos, 

uma vez que os fatores internos dizem respeito à situação do aluno, na qual a instituição não 

pode interferir.  No entanto esta é uma forma reducionista de ver a questão.  
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Ao olhar mais detidamente os fatores apontados pela pesquisa como 

motivadores da evasão discente, vê-se que a ação da instituição pode fazer-se presente em 

grande parte deles. Duas questões precisam de uma maior atenção por parte da IES. 

Primeiro: a instituição precisa sentir-se responsável, entre outros fatores, pela permanência e 

pela satisfação do aluno. Quando isto acontecer, ela desenvolverá estratégias que permitam 

identificar problemas acadêmicos com maior precocidade e oferecer intervenção preventiva. 

Já se pode antever essa questão sendo demandada pelas políticas públicas face às exigências 

feitas pelo Governo Federal através do REUNI. Diante das metas estabelecidas por esse 

programa, as IES’s públicas são impulsionadas a propiciar a satisfação ao estudante, 

viabilizando apoio acadêmico e pedagógico, bem como o suporte estrutural, no sentido de 

garantir o cumprimento das metas. 

A segunda questão diz respeito à instituição reconhecer a existência do aluno 

trabalhador e da aluna mãe, oferecendo condições para que os mesmos possam acompanhar 

e concluir o curso. Ter o aluno trabalhador como elemento para pensar o desenvolvimento 

dos cursos significa não só discutir a sua viabilidade administrativa e pedagógica, mas 

também enfrentar a discussão da função social das instituições de ensino superior para a 

classe trabalhadora. Esta forma de ver o aluno trabalhador é pertinente ao IFCE, por ser uma 

instituição que, por excelência, recebe este tipo de aluno, dada a sua dimensão 

profissionalizante.  

Embora entendendo que essas questões não possam ser pensadas de forma 

pontual, pode-se, com base nas causas da evasão discente apontadas na pesquisa, sugerir 

algumas ações que venham de encontro a esses fatores. 

É conhecido pela comunidade acadêmica que o campus do IFCE em Sobral, 

embora desenvolva algumas ações em nível da Diretoria de Ensino, no sentido de prevenir a 

evasão discente, não possui um programa de controle e combate à ocorrência desse 

fenômeno. Assim, sugere-se a elaboração e implantação de um programa e/ou de uma 

política com ações sistematizadas de acompanhamento psicopedagógico e de apoio 

financeiro e material ao discente, no sentido de controlar a ocorrência do fenômeno da 

evasão, inclusive com a criação de um setor específico para acompanhar, orientar e 

incentivar os discentes durante toda a vida acadêmica, fazendo, inclusive, o monitoramento 

daqueles alunos em situação de maior risco de se evadirem. 

Dada a baixa condição socioeconômica do alunado, faz-se necessário ampliar e 

democratizar o acesso aos benefícios do programa de assistência estudantil, no sentido de 

possibilitar a todos os alunos o acesso aos benefícios desse programa, tais como 
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alimentação, transporte, moradia, bem como auxílio para reprografia e aquisição de material 

didático.  É aconselhável ampliar a oferta de bolsas de pesquisa, de extensão,  de monitoria e 

os estágios remunerados. Sugere-se também que se proceda a uma ampla divulgação, entre 

os alunos e professores, a respeito dos critérios de acesso ao programa, bem como a 

discussão com os alunos sobre a utilização dos recursos disponibilizados pelo campus do 

IFCE em Sobral. 

Diante do que foi revelado pela pesquisa a respeito da descoberta de novos 

interesses e a opção por um novo curso por parte do aluno evadido, é preciso que se 

promova a formação de um vínculo entre a escola básica e as instituições de ensino superior, 

no sentido de se viabilizar orientação sobre os aspectos básicos dos cursos de graduação, 

pelo menos aos alunos que estão concluindo a educação básica, para que eles possam fazer 

uma escolha mais madura da futura profissão. Assim, pode-se evitar a escolha indevida do 

curso, pois, como afirma Andriola (2003, p.2.), “esse fato representa um ônus para a 

sociedade pela ocupação indevida de vagas, já tão escassas, e pelo desperdício financeiro 

que isso acarreta”. 

Sugere-se realizar um estudo mais aprofundado sobre a insatisfação com o curso 

relatada pelos alunos evadidos que responderam ao questionário, pois, como se discorreu 

anteriormente, as razões para essa insatisfação podem decorrer de várias causas, desde a 

escolha equivocada do curso, passando pelas questões pedagógicas, relação professor e 

aluno, até a falta de congruência normativa entre os interesses, habilidade e valores do aluno 

com as normas da instituição, pois, como afirma Spady (1970,1971), se houver uma 

harmonia entre o estudante e a instituição, ele assimilará o desafio social e acadêmico e suas 

possibilidades de permanência serão maiores. Quanto mais satisfeito estiver o estudante, 

maior será o seu comprometimento com a instituição, pois, segundo Spady, é o nível de 

comprometimento que leva o estudante a decidir permanecer frequentando o curso no qual 

ingressou. 

Embora a distância entre o local de moradia de parte dos alunos (31,4% da 

amostra pesquisada) e o campus do IFCE em Sobral não tenha tido expressiva significância 

para o ato de evasão, percebe-se, no dia a dia, a dificuldade que têm os alunos de conviver 

com essa limitação. Os ônibus contratados pelas prefeituras para transportar os 

universitários funcionam obedecendo ao calendário letivo da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UEVA), de modo que, quando não é dia letivo nesta instituição, as aulas no IFCE 

são ministradas para uma minoria de alunos. Uma vez que o restaurante universitário já se 

encontra em estágio avançado de implantação, sugere-se a construção de residências 
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universitárias para viabilizar a hospedagem dos alunos oriundos de outros municípios, 

especialmente daqueles oriundos de municípios mais distantes, tais como Granja, Camocim, 

Bela Cruz, Cruz, Tianguá, Ipu e outros que estejam localizados a mais 90 quilômetros de 

distância da cidade de Sobral. 

Em relação ao currículo que, embora não tenha sido apontado como um fator de 

expressiva relevância para a evasão, contribuiu de alguma forma para a sua ocorrência, 

aconselha-se fazer uma flexibilização na cadeia de pré-requisitos e nos horários das 

disciplinas, inclusive ofertando disciplinas em horários especiais, a fim de disponibilizar 

tempo para os estudantes que têm necessidade de trabalhar.  

 5  CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Esse estudo versou sobre as causas da evasão no ensino superior na visão dos 

alunos evadidos, focalizando os cursos superiores de graduação do IFCE – Campus de 

Sobral. 

Ao “dar-se por concluída” esta pesquisa, dividem-se as considerações finais em 

três pontos básicos: o primeiro se relaciona ao balanço dos questionamentos iniciais e às 

contribuições da pesquisa no sentido de responder esses questionamentos. Em seguida, 

algumas colocações são postas à guisa de conclusão e, por último, fazem-se algumas 

recomendações julgadas importantes. Diz-se “dar-se por concluída” devido ao campo de 

estudo da evasão discente ser tão vasto e complexo que este estudo não pode de explicitar 

toda a vastidão e complexidade do tema. 

Inicialmente fez-se uma série de questionamentos indagando a respeito da 

provável influência do teor das questões no processo da evasão discente. A seguir, 

estabeleceu-se uma relação entre esses questionamentos e os dados da pesquisa, na busca de 

identificar a contribuição da mesma no sentido de possibilitar respostas para as questões. 

O primeiro questionamento indagava a respeito de o aluno chegar ao ensino 

superior sem os pré-requisitos necessários para atender as exigências demandadas por 

esse nível de ensino, levando o discente a se evadir por não conseguir acompanhar o 

curso. Embora esse seja um fato reclamado pelos professores, os dados coletados na 

pesquisa revelaram que a falta de pré-requisitos não foi relevante para a evasão. A maioria 

dos alunos evadidos que responderam ao questionário aplicado (57,1%) afirmou que o fato 

de o aluno não apresentar os pré-requisitos exigidos pelo curso superior não contribuiu para 

a evasão. 
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O segundo questionamento se referia à preocupação quanto à possibilidade da 

distância entre o local de moradia dos alunos que residem em outros municípios e o 

campus do IFCE em Sobral vir a se constituir em um fator motivador da evasão. Os 

dados apresentados pela pesquisa revelaram que, embora o fato tenha influenciado, de 

alguma forma, para a evasão, ele não apresentou expressiva relevância. Um dos estudantes 

evadidos ao responder o questionário, afirmou: “tive que ir morar em Camocim, e a questão 

do transporte ficou inviável para mim”. 

A condição socioeconômica dos alunos evadidos, referida no terceiro 

questionamento, motivou de forma relevante a evasão discente nos cursos superiores de 

graduação do IFCE – Campus de Sobral. Quando os ônibus das prefeituras ficam impedidos 

de fazer o transporte dos universitários, os estudantes não têm condições de arcar com os 

gastos de transporte.  

Desde o ano de 2009, o campus vem passando por uma reforma geral que inclui 

ainda além da climatização das salas de aula, a construção de um prédio para a Biblioteca, 

de um bloco de salas de aula e gabinetes para professores do curso da Licenciatura em 

Física, de um bloco contendo seis salas de aula e dois laboratórios, de uma quadra de 

esporte, auditório amplo e confortável bem como uma profunda recuperação do bloco 

administrativo. Estando estas melhorias já concluídas, ainda há a construção, já em estágio 

avançado, do restaurante universitário. Por isso fica evidente que a infraestrutura não 

constituiu motivo para a evasão dos alunos pesquisados. Essa afirmativa é respaldada por 

91,4% dos sujeitos da pesquisa que afirmaram não ter esse fato contribuído para a evasão. 

Em relação ao questionamento referente à identificação do aluno com a 

proposta pedagógica dos cursos, os dados da pesquisa revelaram que este fato não 

contribuiu de forma relevante para a evasão, muito embora 17,1% dos respondentes terem 

afirmado que o fato teve pouca relevância para a evasão, 5,7% dos sujeitos da pesquisa 

terem considerado que o fato relatado apresentou média relevância, 8,6% dos respondentes 

terem afirmado que o fato em pauta teve muita relevância para o processo da evasão e 2,9% 

dos alunos evadidos que responderam ao questionário terem considerado determinante para 

a evasão. 65,7% dos respondentes, porém, informaram que esse fato não contribuiu para a 

evasão. 

Quanto à descoberta de novos interesses, os dados da pesquisa revelaram que 

esse foi um fato que contribuiu de forma muito relevante para a evasão dos alunos dos 

cursos superiores de graduação do IFCE – Campus de Sobral. Para 28,6% dos sujeitos 

respondentes, o fato foi determinante para a evasão, muito relevante para 5,7% dos 
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informantes, teve média relevância para a evasão 14,3% dos respondentes, foi pouco 

relevante para a evasão, na visão de 14,3% dos respondentes, e somente 37,1% dos sujeitos 

da pesquisa afirmaram que esse fato não contribuiu para a evasão. 

Estabelecendo uma relação entre a possível frustração do aluno quanto ao 

atendimento das expectativas nutridas por ele na ocasião do ingresso no curso e a 

realidade encontrada, como um fator motivador da evasão discente e os dados da pesquisa, 

verificou-se que, embora 5,7% dos alunos pesquisados tenham considerado esse fato como 

determinante para a evasão, 2,9% dos respondentes tenha afirmado que o fato foi muito 

relevante para a evasão, 8,6% dos sujeitos da pesquisa tenham avaliado que esse fato 

apresentou média influência para a evasão, 22,9% dos respondentes ter atribuído pouca 

relevância para a evasão, 60% dos sujeitos respondentes afirmaram que esse fato não 

contribuiu para o ato de evadir-se. Assim, pode-se dizer que o fator em questão não 

contribuiu de maneira expressiva para a evasão dos alunos dos cursos superiores do IFCE – 

Campus de Sobral. 

Referindo-se ao questionamento que diz respeito aos critérios de acesso aos 

benefícios do programa de assistência ao educando se constituir em motivo para a 

evasão, os dados obtidos na pesquisa revelaram que esse fato influenciou de forma relevante 

para a evasão. 

A possibilidade da falta de informações sobre o curso no momento da 

escolha se constituir em motivo para a evasão também foi um questionamento feito ao 

elaborar o planejamento da pesquisa. Em relação a esse questionamento, os dados da 

pesquisa revelaram que o mesmo não representou um fator motivador da evasão, pois 77,1 

% dos respondentes afirmaram que esse fato não contribuiu para a evasão, 14,3% dos 

interrogados informaram que o fato teve pouca relevância para a ocorrência do fenômeno e 

somente 8,6% dos sujeitos respondentes afirmaram que o fato teve pouca relevância para a 

evasão. 

E quanto ao último questionamento, referente à dificuldade de conciliar a 

permanência no curso e a necessidade de trabalhar, a pesquisa revelou ter sido este fato 

muito relevante para a evasão dos alunos dos cursos superiores do IFCE – Campus de 

Sobral. 

Nessa pesquisa, constatou-se que o estudo não se encerra, mas evidencia a 

necessidade de sua continuidade, não só com a participação do corpo docente, mas também 

com a participação do aluno que está frequentando as aulas, pois ninguém melhor que o 

próprio estudante para explicar seus entusiasmos ou suas dificuldades. A importância de 
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ouvir os alunos que estão frequentando as aulas diz respeito à realização de uma ação 

preventiva, evitando o uso de recursos sem o devido retorno. 

Constatou-se também que a evasão discente representa um desperdício 

significativo de recursos financeiros, materiais e humanos para as IES’s públicas e para as 

privadas. 

Percebeu-se um encontro de vários fatores que podem influenciar ou determinar 

a evasão discente em uma IES, desde os fatores psicológicos, sociais, econômicos, 

pedagógicos, políticos, administrativos entre outros. 

Os resultados obtidos possibilitaram uma compreensão de que a evasão nos 

cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, 

Campus de Sobral, não é um processo dependente só do aluno, mas também um fenômeno 

institucional, reflexo da ausência de uma política de permanência do aluno no curso de sua 

opção. 

Identificou-se que o aluno evadido é, na grande maioria, o trabalhador, aquele 

que necessita de um emprego para sua sobrevivência e que, no momento que não encontra, 

no ambiente universitário, condição para a sua permanência, opta pelo abandono do curso. 

Considerando que o processo de evasão está ligado a diversos fatores, as ações a 

serem desenvolvidas pela Instituição devem ser baseadas nesses fatores, levando em conta o 

processo de acesso, que envolve a divulgação dos cursos através da produção de materiais 

de divulgação junto aos estudantes do Ensino Médio; o desenvolvimento de programas de 

intercâmbio junto às escolas, principalmente as públicas, visando oferecer esclarecimento 

quanto à opção profissional de seus alunos; e também, após o ingresso, o desenvolvimento 

de ações de acompanhamento e integração do aluno à vida universitária. 

Recomenda-se a realização de novos estudos no sentido de identificar as causas 

de insatisfação do aluno com o curso ou com a instituição, pois sabe-se que essa insatisfação 

pode ser proveniente de diferentes fatores. 

Durante a pesquisa, foi possível perceber o pouco conhecimento por parte da 

comunidade acadêmica a respeito da evasão discente, especialmente a conceituação, suas 

causas e como esse fenômeno ocorre. Assim, recomenda-se a realização de estudos e ampla 

divulgação desse fenômeno pela comunidade acadêmica, a fim de que todos possam se 

engajar no seu controle. 
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APÊNDICE 
 
QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS EVADIDOS 

 
 

Prezado Ex- aluno, 
 

O questionário a seguir faz parte dos instrumentos da pesquisa que estou 

realizando no Curso de Pós-Graduação, nível de Mestrado na área de Políticas Públicas e 

Gestão da Educação Superior, na Universidade Federal do Ceará, abordando a temática da 

evasão discente no ensino superior, com foco nas suas causas. 

 Esta pesquisa objetiva identificar e analisar as causas da evasão discente nos 

Cursos de Tecnologia e na Licenciatura em Física do IFCE – Campus de Sobral, Ceará, no 

período de 2010 a 2011, com vistas a propor ações que minimizem esse problema nos 

referidos cursos. 

Diante do exposto, solicito especial atenção de sua parte no sentido de responder 

este questionário. Sua participação é de extrema importância para os resultados desta 

pesquisa, tendo em vista que suas informações e opiniões serão fundamentais para um novo 

olhar da gestão acadêmica sobre os fatores que influenciam na evasão discente. 

A seriedade de suas respostas sobre os fatores que influenciaram/determinaram a 

sua não conclusão do curso será de fundamental importância para que, a partir delas, possam 

ser pensadas ações que promovam melhorias nos aspectos indicados. 

A presteza da devolução do questionário respondido é fator determinante para a 

conclusão deste estudo. 

É garantido o absoluto sigilo no tratamento das informações. 

http://www.scielo.br/
http://www.anped.org.br/
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Agradeço antecipadamente o esforço e o tempo dispensado no cumprimento 

desta tarefa. Muito obrigado. 

João Batista do Amaral 

Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico 

Mestrando em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior 

Email: jb.amaral@ifce.edu.br; jb.amaral@uol.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I – INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

1. Sexo 

(  ) Masculino                        (  ) Feminino         

 

2 Estado civil 

(  ) Solteiro(a)   (  ) Casado(a)   (  ) Divorciado(a)     (  )  União estável    (   ) 

Viúvo(a) 

3 Faixa etária 

(  ) 18 a 22   (  ) 23 a 28   (  ) 28 a 33   (  ) 33 a 38   (  ) 39 a 44   (  ) 45 ou mais     

4 Situação de Moradia 

(  ) Mora com os pais   (  ) Mora sozinho(a)   (  ) Mora com amigos(as) 

(  ) Mora com esposo(a) e filhos 

5 Município de sua residência 

___________________________________ 

6 No caso de não residir em Sobral, qual a distância do seu Município para o 

campus do IFCE em Sobral? 

_________________km 

7 Deslocamento ao Campus do IFCE em Sobral 

(  ) Ônibus (  ) Veículo próprio   ( ) Taxi, moto taxi, veículo alugado   (  ) A pé 

(  ) Outros ______________________________________ 

8 Tipo de Ensino Médio cursado 
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(  ) Ensino Médio regular   (  ) Educação de Jovens e adultos   (  ) Profissionalizante 

(  ) Outros ________________________________ 

9 Tipo de Instituição em que cursou o Ensino Médio 

(  ) Escola pública    (  ) Escola privada 

10 Nível de instrução dos pais 

(  ) Não alfabetizado   (  ) Fundamental incompleto   (  ) Fundamental completo 

(  ) Ensino Médio incompleto   (  ) Ensino Médio Completo   (  ) Superior incompleto 

(  ) Superior completo 

11 Curso que frequentou: 

(  ) Tecnologia em Mecatrônica industrial    (  ) Tecnologia em Irrigação e Drenagem   

(  ) Tecnologia em Alimentos  (  ) Tecnologia em Saneamento Ambiental    

(  ) Licenciatura em Física 

12 Motivo (s) da escolha do Curso  

(  ) Facilidade de acesso   (  )Facilidade de mercado de trabalho  

(  ) Possibilidade de ganho financeiro   (  ) Prestígio social da profissão 

(  ) Compatibilidade de horário com a atividade laboral (  ) Gratuidade 

(  ) Aptidões, habilidades e interesse   (  ) Identificação com a profissão  

13 Semestres em que abandonou o Curso  

(  ) 2010.1   (  ) 2010.2   (  ) 2011.1   (  ) 2011.2 

14 Interesse de retorno ao curso (  ) Sim   (  ) Não 

 
PARTE II – FATORES MOTIVADORES DA EVASÃO 

Leia atentamente os fatores motivadores da evasão descritos na primeira coluna do quadro a 

seguir. Relacione-os com a escala de grau de significância abaixo delineada e assinale, em 

cada item, o número correspondente ao grau de significância dos fatores na sua decisão de 

evadir-se do curso. 

ESCALA DE GRAU DE RELEVÂNCIA DE 1 a 5 

1. Não contribuiu para a evasão                      4. Muito relevante para evasão 

2. Pouca relevância para evasão                      5. Determinante para evasão 

3.  Média relevância para evasão 

 

FATORES MOTIVADORES DA EVASÃO 

Escala de grau de 

significância 
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1 2 3 4 5 

1 Frustração quanto ao atendimento das expectativas 

nutridas por ocasião do ingresso no curso e a realidade 

encontrada 

     

2 Condições socioeconômicas enfrentadas pelo aluno      

3 Dificuldades para acompanhar o curso devido aos pré-

requisitos exigidos 

     

4 Necessidade de utilização de novas estratégias de 

aprendizagem 

     

5 A necessidade de conviver com colegas que 

apresentam condições, habilidades e aspirações 

diferentes. 

     

6 A distância entre o local de moradia e o campus do 

IFCE em Sobral 

     

7 Infraestrutura oferecida pelo Campus quanto às 

condições de biblioteca, laboratórios, estrutura física 

das salas de aula, da quadra de esporte 

     

8 A identificação com a proposta pedagógica do curso      

9 Compatibilização do curso com a necessidade de 

trabalhar 

     

10 Dificuldade de acesso aos benefícios do programa de 

assistência ao educando (bolsa trabalho, auxílio 

moradia, auxílio transporte e monitoria) 

     

11 Falta de projetos de extensão      

12 Dificuldade de interação com os colegas devido à 

situação de moradia (distância entre os municípios) 

     

13 Falta de conhecimento quanto ao curso no momento 

da escolha 

     

14 Docentes inexperientes (provisórios, iniciantes) nos 

semestres iniciais 

     

15 Alta cobrança em provas      

16  Problemas na instalação e adaptação por ser de outras      
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cidades 

17 Cadeia rígida de pré-requisitos      

18 Descoberta de novos interesses e ingresso / opção por 

outro curso 

     

19 Falta de ações institucionais para evitar a evasão 

(naturalidade à desistência e desligamento) 

     

20 Insatisfação com o curso comprometendo o 

desempenho nas disciplinas 

     

21 Reprovação em disciplinas do curso      

 

Chegamos ao final deste questionário. Agradecemos pela sua colaboração para o êxito da 

nossa pesquisa. Caso queira fazer alguma observação, use o espaço abaixo. Ao finalizar, por 

favor, enviar como anexo ao e-mail jb.amaral@ifce.edu.br 
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	4.2 Fatores explicativos da evasão
	Como se constatou na literatura revisada, o estudo da evasão discente é um campo vastíssimo e complexo, que envolve questões pedagógicas, psicológicas, sociais, políticas, econômicas, administrativas, entre outras.
	Para esta pesquisa, foram selecionados vinte fatores de ocorrência mais comum na vida acadêmica para que os alunos evadidos pudessem avaliar e apontar aqueles que exerceram influência no ato de evadirem-se, bem como o grau de significância.
	As questões contidas na segunda parte do questionário constituem, na verdade, os fatores associados ao fenômeno da evasão discente que estão explicitados na Tabela 4, que se estrutura de acordo com a seguinte legenda: F.1 – Frustração quanto ao atendi...
	Tabela 4 - Fatores explicativos da evasão discente
	A análise estatística dos resultados da tabulação dos dados referentes a esta parte do questionário permitiu explicitar o grau de relevância desses fatores que, em diferentes níveis, influenciaram o processo de tomada de decisão dos acadêmicos em evad...
	Como se pode observar, nem todos os fatores apresentam o mesmo grau de relevância para o aluno no momento de tomar sua decisão em evadir-se. Cada aluno confere, aos diferentes fatores, graus de relevância diferentes, de acordo com a sua condição socio...
	4.2.1 Sistematização dos fatores explicativos da evasão
	Ao analisar o fator F.17, que diz respeito à cadeia rígida de pré-requisitos na matriz curricular, observa-se que esse fator foi determinante para a evasão de 5,7% dos alunos que responderam ao questionário; 8,6% dos respondentes informaram que ele a...

