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RESUMO 

 

 

A evasão discente é um dos principais problemas educacionais. Vista como a perda de alunos, 

ela gera graves consequências acadêmicas, sociais e econômicas, comprometendo o 

desenvolvimento do indivíduo e, de maneira mais abrangente, o desenvolvimento da sociedade, 

como um todo. Esta dissertação, resultado de pesquisa descritiva, de natureza quantitativa, 

busca responder a seguinte questão norteadora: quais são os principais fatores que influenciam 

a evasão de alunos nos cursos superiores de Tecnologia em uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) privada? Esta dissertação assumiu como objetivo investigar os principais fatores que 

influenciam a evasão de alunos nos cursos superiores de tecnologia; caracteriza os perfis dos 

alunos evadidos; identifica os fatores que induzem o discente a abandonar os cursos; analisa as 

variáveis que provocam, de forma mais significativa, a evasão dos alunos; e identifica a situação 

dos alunos após a evasão. A amostra teve como participantes os alunos evadidos entre janeiro 

de 2008 e março de 2013, em uma instituição de ensino superior privada, localizada em 

Contagem, Minas Gerais. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário 

disponibilizado na Internet, contando com a participação de 141 (cento e quarenta e um) alunos 

respondentes. O instrumento solicitava informações sobre o perfil do aluno, sua situação após 

a evasão, os motivos de opção pelo curso e os motivos do abandono. A análise indicou como 

principais motivos que influenciaram a evasão: dificuldades econômicas e financeiras e 

incompatibilidade entre a vida acadêmica e as exigências do mundo do trabalho. Observou-se, 

também, que o processo de evasão, na maioria das vezes, não ocorre por um motivo único. O 

estudo também analisou o percurso acadêmico posterior à evasão e observou-se que a evasão 

de curso é acompanhada, na maior parte das vezes, pela continuidade dos estudos em outros 

cursos, ou outras instituições, não configurando evasão do sistema educacional. 

 

Palavras-chave: Evasão Discente; Ensino Superior; Curso Superior de Tecnologia. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Student dropout is among today’s major educational problems. Often viewed as a loss of 

students, it entails serious academic, social and economic consequences, affecting the 

development of the individual and, more broadly, the development of society as a whole. This 

master’s thesis, resulting from descriptive quantitative research, seeks to answer this guiding 

question: what are the main factors which influence the student dropout in undergraduate 

Technology courses in a private college? This work investigates the main factors that influence 

student dropout in higher-education Technology courses; provides dropout students’ profiles; 

identifies the factors that lead students to leave their courses; analyzes the most significant 

variables underlying students’ dropout; and points out these students’ current status after 

leaving college. The sample was composed by students who dropped out between 2008 and 

2013, from a private higher education institution located in Contagem, Minas Gerais, Brazil. 

The data was collected through a questionnaire available on the Internet and involved the 

participation of 141 (one hundred forty-one) respondents. The questionnaire sought information 

on the students’ profiles, their statuses after dropping out, the reasons for choosing their courses 

and for dropping out. The analysis carried out indicated that the main factors underlying the 

dropout were: economic and financial difficulties and the mismatch between academic life and 

the demands of the working world. This master’s thesis also identified that there is more than 

one reason why students drop out. The research analyzed academic trajectories undertaken by 

students after dropping out, and it was noted that students often drop out to pursue other courses 

or to attend other institutions, and therefore do not drop out of the educational system altogether. 

 

Keywords: Student Dropout; Undergraduate Programs; Technological Undergraduate 

Courses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O acesso à Educação pode ser considerado um direito essencial e fundamental do ser humano, 

e diversos são os mecanismos legais que confirmam tal afirmação. A Constituição da República 

Federativa do Brasil afirma que “a educação é direito de todos e dever do estado e da família” 

(BRASIL, 1988, p. 177). A Educação torna-se um fator diferencial, uma vez que, por meio dela, 

os indivíduos têm mais oportunidades de trabalhos qualificados e de participação ativa na vida 

da sociedade, podendo, assim, ter mais acesso a conhecimento sobre seus direitos e deveres e 

usufruir desses.  

 

Nesse contexto, o Ensino Superior é imprescindível tanto para a inserção do indivíduo no 

mercado de trabalho quanto para obtenção de sucesso nesse mercado. As empresas buscam 

profissionais qualificados e essa qualificação é, em termos, certificada pelo diploma de um 

curso superior. Hoje em dia, o caminho para indivíduos formalmente mais qualificados passa, 

sem dúvida, pela Educação e, particularmente, pelo Ensino Superior. 

 

Quando abordamos o tema Ensino Superior, surge, necessariamente, o problema da evasão de 

alunos, que talvez seja tão antigo quanto o ingresso nessa modalidade de ensino. A desistência 

ocorre pelos mais diversos motivos, desde os períodos iniciais do curso até os últimos 

momentos do aluno no curso/na instituição de ensino. 

 

A evasão, no contexto acadêmico, pode ser entendida como um fenômeno educacional 

complexo, presente em todos os níveis das instituições de ensino, e compromete o sistema como 

um todo. Vista como a perda de alunos, ela gera consequências acadêmicas, sociais e 

econômicas, comprometendo o desenvolvimento pessoal do indivíduo e, de maneira mais 

abrangente, o desenvolvimento da sociedade como um todo, além de impactar na sobrevivência 

das próprias instituições de ensino. Dada sua importância, esse problema vem sendo objeto de 

investigações no mundo todo, com estudos que buscam aprofundar nas causas e impactos 

advindos da desistência de estudantes nos sistemas de ensino, com literatura que englobla, entre 

outros, trabalhos de: Andriola (2004), Adachi (2009), Baggi (2011), Biazus (2004), Costa-

Júnior (2010), Cunha (2001), Gaioso (2005), Hotza (2000), Martins (2007), Polydoro (2000), 

Ristoff (1999), Scali (2009), Tinto (1975, 1997) e Vitelli (2009), Ristoff (1999), por exemplo, 

afirma que a abordagem do tema evasão em nível nacional surge no contexto de uma crise, 
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tanto de modelo quanto gerencial. O tema em questão é um fenômeno de grande complexidade, 

vinculado à [in]satisfação de expectativas de pessoas, que envolve variáveis objetivas e 

subjetivas.   

 

Trata-se de um evento de causas variadas que precisam ser interpretadas à luz dos contextos 

socioeconômico, político e cultural, levando-se em conta possíveis inadequações do próprio 

sistema educacional. A evasão está relacionada com a perda de alunos que iniciam, mas não 

concluem seus cursos e se configura como desperdício social, acadêmico e econômico, segundo 

Vitelli (2009). É um dos muitos problemas que afligem as instituições de ensino em geral e, nas 

instituições privadas, implica perda significativa de receita. 

 

O relatório Resumo Técnico: Censo da educação superior 2011, do Ministério da Educação - 

MEC / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” - INEP 

(BRASIL, 2013)1 aponta que, no ano de 2011, o percentual de concluintes em comparação ao 

de ingressantes de 2008, no Ensino Superior, foi de 56,3%. Esse número, geralmente, está 

ligado à retenção, à evasão e à mobilidade dos estudantes entre cursos ou instituições. Pesquisa 

realizada por Lobo (2011) revela que, no período compreendido entre 2006 e 2009, a evasão 

média foi de 22% para o conjunto de cursos superiores presenciais e atingiu o percentual de 

11% nas instituições públicas e 25% nas particulares; ou seja: o setor privado apresenta evasão 

maior. 

 

Nesse sentido, a evasão pode ser vista como um indicativo de falhas no processo de ensino e/ou 

nos serviços prestados e, ainda, como aumento de dispêndio financeiro, visto que a mesma 

estrutura acadêmica que poderia atender determinado grupo inicial de alunos acaba sendo 

utilizada por um quantitativo menor deles.  

 

Além do mais, deve-se ponderar que a Educação compõe uma base fundamental para que os 

cidadãos efetuem mudanças sociais indispensáveis à melhora na qualidade de vida e no 

desenvolvimento da sociedade de maneira geral, conforme afirma Gaioso (2005). 

 

                                                           
1 http://www.inep.gov.br. 



13 

Diante dessa realidade, este estudo visa identificar os principais fatores que levam à evasão 

discente nos cursos superiores de tecnologia2 de uma instituição de ensino superior privada, 

localizada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no Estado de Minas 

Gerais. A pergunta de pesquisa para este estudo ficou assim definida: 

quais são os principais fatores que influenciam a evasão de alunos nos cursos 

superiores de tecnologia em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada? 

 

 

1.1 Objetivos da Pesquisa 

 

A partir das considerações apresentadas na introdução, esta pesquisa tem por objetivos: 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Conhecer os principais fatores que influenciam a evasão de alunos nos cursos superiores de 

tecnologia em uma IES privada. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Derivados do objetivo geral, estes são os objetivos específicos deste trabalho: 

 

1. caracterizar os perfis dos alunos evadidos; 

2. identificar os fatores que induzem o discente a abandonar os cursos; 

3. analisar as variáveis que provocam, de forma mais significativa, a evasão dos alunos; e 

4. identificar a situação dos alunos após a evasão. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

O estudo da evasão em cursos superiores de tecnologia é importante devido à carência de 

estudos a respeito desse tema, envolvendo instituições privadas. Os estudos nacionais que 

                                                           
2 O curso superior de Tecnologia é um curso de graduação que visa formar profissionais para atender 

campos específicos do mercado de trabalho. Refere-se a um nível da Educação Profissional e 

correspondente aos cursos de nível superior, sendo destinados a egressos do Ensino Médio e Técnico. 
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tratam de evasão no Ensino Superior são direcionados, frequentemente, a instituições públicas, 

porque essas direcionam maiores investimentos para pesquisas, comparativamente às 

instituições privadas. Aliado a isso, a graduação tecnológica, por se tratar de uma nova 

modalidade de ensino, no Brasil, apresenta escassez de estudos que visam compreender essa 

população de estudantes. Assim sendo, um trabalho como este poderá estimular novas 

pesquisas, servindo como ponto de partida para novos estudos e/ou novas investigações.  

 

Indubitavelmente, a compreensão dos mecanismos de evasão e de seu possível controle 

contribuirá para um bom gerenciamento das instituições de ensino, porque, se não controlada, 

a evasão causa sérios prejuízos financeiros às instituições de ensino superior; especialmente nas 

instituições privadas, porque, nelas, o aluno é a principal fonte de receitas.  Assim sendo, 

quando o aluno abandona a instituição, esta perde receita, mas seu custo operacional permanece 

praticamente o mesmo. A análise da evasão permitirá, então, conhecer mais profundamente as 

suas causas, bem como o estabelecimento de um planejamento para orientar as instituições em 

seu combate, instrumentalizando-as na busca de soluções para a retenção dos alunos e, 

consequentemente, a sua sustentabilidade econômico-financeira. 

 

Além da justificativa de se tratar de questão essencial para as instituições de ensino, também é 

importante para o pesquisador, que atua na área de gestão educacional e se propõe a buscar 

alcance de nível excelência na gestão e na solução de problemas enfrentados no seu dia-a-dia. 

 

A escolha do tema implica, ainda, uma forma de cooperar com a instituição na qual atua, com 

os cursos de tecnologia e com o setor educacional, visando minimizar o fenômeno da evasão 

que se faz presente. 

 

 

1.3 Estrutura da Pesquisa 

 

Esta dissertação está estruturada em 5 (cinco) capítulos.  

 

Neste primeiro capítulo, apresentam-se uma introdução sobre o tema, o problema de pesquisa, 

seus objetivos gerais e específicos e sua justificativa. 
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No capítulo 2, apresenta-se o que a literatura diz a respeito da evasão em cursos superiores, 

com o intuito de fundamentar os objetos propostos pelo trabalho; ou seja: dar a sustentação 

teórica para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

No capítulo 3, descrevem-se os passos realizados para o desenvolvimento da pesquisa, a 

obtenção, o tratamento e a análise dos dados. 

 

O capítulo 4, por seu turno, apresenta os resultados obtidos na pesquisa. 

 

Por fim, o capitulo 5 trata das conclusões e das limitações da pesquisa e apresenta sugestões 

para futuras pesquisas. 

 

Ao final, como anexos, são apresentadas as referências utilizadas, bem como os respectivos 

anexos da pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O Ensino Superior no Brasil 

 

O primeiro estabelecimento de Ensino Superior no Brasil foi fundado, pelos Jesuítas, na Bahia, 

então sede do Governo Geral, em 1550, segundo Cunha (2000).  

 

Oficialmente, a criação da primeira universidade aconteceu em 1909, em Manaus, no 

Amazonas, como resultado da iniciativa de grupos privados, durante o curto período de 

prosperidade da borracha, que terminou em 1926.  A primeira instituição de Ensino Superior 

do Brasil que assumiu, duradouramente, o status de universidade foi criada em 1920: a 

Universidade do Rio de Janeiro (hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro), fruto da união 

das Escolas Politécnica, Medicina e Direito, do Governo Federal. Logo em seguida, em 1927, 

foi fundada a Universidade de Minas Gerais, pela fusão das Faculdades de Engenharia, Direito, 

Odontologia, Farmácia e Medicina, que já existiam em Belo Horizonte - MG, segundo o autor. 

 

Baggi (2011) afirma que a discussão envolvendo a questão da expansão do Ensino Superior no 

Brasil pode ser considerada partindo de 1960, tendo em vista que, até essa década, o Ensino 

Superior era demasiadamente elitizado, apesar de oferecido por instituições públicas. Após 

1970, iniciou-se o processo de expansão e popularização do Ensino Superior no País, além da 

privatização do ensino de certa maneira, eventos esses atribuídos, segundo a autora, a reforma 

universitária de 1968. Essa reforma visava conferir maior eficiência e modernização às 

universidades, além de fomentar o ingresso de jovens de classe média e trabalhadores 

assalariados nessa modalidade de ensino.  

 

A Lei nº 5.540/68 (BRASIL, 1968), que estabeleceu a reforma universitária, foi ampla e 

profunda, rompendo com a composição vigente até então de estrutura dos cursos superiores no 

Brasil (SCHWARTZMAN, 2001). Antes da reforma de 1968, a Educação Superior era 

composta, basicamente, por escolas profissionais independentes, com pouca ou nenhuma ênfase 

em pesquisa. Entre as medidas adotadas com a citada lei, cabe destacar a criação do sistema de 

institutos básicos e a instituição do departamento como unidade mínima de ensino e pesquisa, 

a alteração do vestibular, e disposição decretando os sistemas de créditos e de semestralidade. 

Consequentemente, a expansão das instituições privadas de Ensino Superior surge em 

atendimento a uma demanda reprimida de cidadãos que vislumbravam, no acesso ao nível 
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superior, uma maneira de se obter melhor colocação no mercado de trabalho (BAGGI, 2011). 

Um dos resultados imediatos da reforma foi a proliferação de cursos nas áreas de Ciências 

Sociais e Humanas, ressalta Schwartzman (2001), que lembra que tais áreas foram as preferidas 

pelo setor privado de ensino, motivado, principalmente, por sua facilidade para implantação, 

haja vista que o seu funcionamento não exige grandes investimentos em instalações específicas, 

como laboratórios, por exemplo. 

 

Adachi (2010) atenta para o fato de que esse aumento do ingresso no Ensino Superior deve-se 

a 2 (dois) fatores principais, a saber: 1) aumento no nível de escolarização da população, com 

consequente aumento do número de concluintes do Ensino Médio; e 2) facilidades 

proporcionadas pelas políticas de flexibilização e regulamentação da Educação Superior, por 

parte dos governos. 

 

Diante de tal aumento, o perfil do aluno que chega às instituições de ensino superior torne-se 

cada vez mais heterogêneo e abrange diversas camadas sociais da população. A clientela 

atendida contempla, ainda mais, várias classes da população, mesmo mantendo relativa situação 

de perpetuação das desigualdades quanto às oportunidades de escolarização, no longo prazo, 

segundo se verifica no número e no perfil dos concluintes do Ensino Superior, segundo Mello 

(2007).  A tal propósito, Adachi (2010) afirma: 

 

[a] perpetuação das relações de desigualdade frente às chances de acesso e 

permanência na educação superior precisa ser analisada com bastante cuidado. 

Num país com imensa desigualdade social e com uma altíssima concentração 

de renda como o nosso, tomar como mais favorecidos ou menos favorecidos 

- segundo padrões de riqueza material - aqueles que ascendem ao ensino de 

terceiro grau, consiste numa análise um tanto quanto perigosa. (ADACHI, 

2010, p. 3) 

 

Além desse aspecto, mudanças de natureza macroestruturais, no que se refere às relações de 

trabalho e de produção, no Estado e na economia, têm modificado antigas formas de gestão das 

IES, a formação de profissionais e as práticas de ensino. Tais questões transformam a função 

social da instituição de ensino e demandam conhecimento profundo das mudanças e das 

características tanto dos alunos quanto da própria sociedade em que ele está inserido. 

 

Em seus esudos, Loch & Reis (2004) já destacavam que, nas instituições de ensino superior 

brasileiras, a rede privada era responsável pela maior parte do percentual da Educação no Brasil, 
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com, então, cerca de 2 (dois) milhões de alunos, que geravam receita bruta mais de 10 (dez) 

bilhões de reais. Já em 2009, o crescimento, já expressivo, chegou a ser ainda maior e atingiu 

aproximadamente 6 (seis) milhões de alunos. Isso se deu, segundo os pesquisadores, por causa 

da flexibilização da legislação; sobretudo, em função da ampliação da quantidade de vagas 

ofertadas por meio de programas governamentais, a flexibilização curricular trazida pelo ensino 

à distância, além de outras variáveis. 

 

Analisando-se os dados do INEP (2010) e da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior - ABMES (2012),3 verificam-se o comportamento e as dimensões do Ensino Superior 

no Brasil, constatando-se, por exemplo, que o crescimento do número de instituições de Ensino 

Superior foi pouco significativo, nos últimos 7 (sete) anos, sendo que diminuiu em 2008 e em 

2011. Esse decréscimo é consequência da união de faculdades em centros universitários. A 

propósito, leia-se a TAB. 1, a seguir: 

 

TABELA 1 - Evolução do Número de Instituições de Educação Superior - Brasil - 2001-

2011. 

 

ANO Total Pública % Pública Privada % Privada 

2001 1.391 183 13,2% 1.208 86,8% 

2002 1.637 195 11,9% 1.442 88,1% 

2003 1.859 207 11,1% 1.652 88,9% 

2004 2.013 224 11,1% 1.789 88,9% 

2005 2.165 231 10,7% 1.934 89,3% 

2006 2.270 248 10,9% 2.022 89,1% 

2007 2.281 249 10,9% 2.032 89,1% 

2008 2.252 236 10,5% 2.016 89,5% 

2009 2.314 245 10,6% 2.069 89,4% 

2010 2.378 278 11,7% 2.100 88,3% 

2011 2.365 284 12,0% 2.081 88,0% 

         Fonte: Adaptado de MEC/INEP – Censo 2011 – apud ABMES, 2012, p. 34. 

 

A TAB. 2 destaca que o número de matrículas nas instituições privadas, em valor absoluto, tem 

crescido mais do que nas instituições públicas. Em valor relativo, entretanto, as instituições 

públicas cresceram mais nos anos de 2009, 2010 e 2011.  

De acordo com a TAB. 2, o Brasil possuía 6.379.299 (dois milhões, trezentos e setenta e nove 

mil, duzentos e noventa e nove) estudantes matriculados em cursos de graduação, sendo que 

                                                           
3 http://www.abmes.org.br/abmes/. 
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4.736.001 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil e um) deles estavam em instituições 

particulares, o que representava 74,2% do total; ou seja: de cada 10 (dez) estudantes 

matriculados, 7 (sete) estudavam em instituições particulares. Outro ponto a observar é que o 

número de alunos matriculados mais que o dobrou entre 2001 e 2010. Apesar do caráter 

preponderantemente privado dessa expansão, ao longo desse período, esses resultados apontam 

para certa estabilização da participação desse setor.  

 

TABELA 2 - Evolução do Número de Matrículas por Categoria Administrativa - Brasil 

- 2001-2010. 
 

ANO Total Pública % Privada % 

2001 3.036.113 944584 31,1% 2.091.529 68,9% 

2002 3.520.627 1085977 30,8% 2.434.650 69,2% 

2003 3.936.933 1176174 29,9% 2.760.759 70,1% 

2004 4.223.344 1214317 28,8% 3.009.027 71,2% 

2005 4.567.798 1246704 27,3% 3.321.094 72,7% 

2006 4.883.852 1251365 25,6% 3.632.487 74,4% 

2007 5.250.147 1335177 25,4% 3.914.970 74,6% 

2008 5.808.017 1552953 26,7% 4.255.064 73,3% 

2009 5.954.021 1523864 25,6% 4.430.157 74,4% 

2010 6.379.299 1643298 25,8% 4.736.001 74,2% 

         Fonte: Adaptado de MEC/INEP – Censo 2011 – apud ABMES, 2012, p. 35. 

 

A evolução do Ensino Superior no Brasil pode ser mais bem dimensionada a partir dos 

resultados de ingressos. De acordo com a TAB. 3, apresentada em seguida, em 2010, 2.182.229 

(dois milhões, cento e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e nove) de alunos se matricularam 

em cursos de graduação, o que corresponde a um aumento de 109,2%, em relação a 2001. 
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TABELA 3 - Evolução do Número de Ingressos (Todas as Formas) por Categoria 

Administrativa - Brasil - 2001-2010. 
 

Ano Total Pública Privada 

2001 1.043.308 251239 792069 

2002 1.431.893 334070 1097823 

2003 1.554.664 325405 1229259 

2004 1.646.414 364647 1281767 

2005 1.805.102 362217 1442885 

2006 1.965.314 368394 1596920 

2007 2.138.241 416178 1722063 

2008 2.336.899 538474 1798425 

2009 2.065.082 422320 1642762 

2010 2.182.229 475884 1706345 

       Fonte: Adaptado de MEC/INEP – Censo 2011 – apud ABMES, 2012, p. 36. 

 

Com o crescimento e a expansão das IES – tanto das de iniciativa privada, quanto das 

instituições públicas –, evidencia-se uma questão problemática que gera impactos imediatos e 

de longo prazo em tais instituições: a evasão de alunos. 

 

 

2.2 A Educação Profissional e os Cursos Superiores de Tecnologia 

 

A fim de melhor entender os Cursos Superiores de Tecnologia, que foram implantados no Brasil 

a partir da década de 1960, e que são objeto de estudo deste trabalho, é necessário observá-los 

como resultado de decisões políticas que vinham sendo adotadas pelo Estado brasileiro que, 

por sua vez, inserem-se no contexto econômico e político internacional (BRANDÃO, 2006).  

 

Partindo dessa colocação, destacamos as discussões sobre a necessidade de o Brasil manter-se 

atualizado com as mudanças emergentes. País capitalista em desenvolvimento que já vinha 

passando por um processo de industrialização desde o final da década de 1930 e início dos anos 

1940, o Brasil dos anos de 1960 viu-se pressionado a caminhar em um sentido específico de 

modernização, exigência advinda dos países mais desenvolvidos; especialmente, dos Estados 

Unidos da América (E.U.A.).  

 

Anos mais tarde, já em meados do século XX, conceitos originados da experiência 

estadunidense defendiam que as nações seguem estágios semelhantes de evolução econômica 
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e social, podendo a diferença de evolução entre elas ser reduzida com o passar dos anos, 

passível, inclusive, de acelerações no tempo. Dessa maneira, modernizar-se, desenvolver-se, 

seria o mesmo que priorizar “a constituição de um setor dirigente ‘com propensão para o 

progresso’, ou seja, em sintonia com a modernização vis-à-vis aos EUA” (LEHER, 2005, p. 

210). 

 

No Brasil, segundo Brandão (2006), de forma parecida com outros países latino-americanos, o 

golpe militar de 1964 significou a escolha por um caminho de modernização associado ao 

capital estrangeiro. Fez-se necessário, então, acelerar o desenvolvimento do modelo 

estabelecido de modernização, a fim de se propiciar o avanço do País, recobrando a sua 

discrepância diante daqueles que ditavam o próprio modelo e, nesse sentido, o investimento 

deveria estar voltado para a ciência, a tecnologia, e o sistema educacional, e não apenas para a 

infraestrutura econômica.  

 

Para que o modelo estadunidense se sustentasse, era necessário um aparato de Ciência e 

Tecnologia que pudesse adequá-lo às condições sociais do País, formar técnicos dispostos a 

difundir o novo paradigma e estruturar um ambiente de pesquisa que pudesse lhes fornecer o 

suporte adequado. Esses mesmos objetivos pragmáticos orientaram o planejamento 

educacional, além de áreas tidas como estratégicas para a consolidação da modernização 

conservadora.  

 

A aprovação da Lei nº 9.394, em dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que trata das Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), possibilitou uma nova estrutura à educação brasileira. A 

partir de então, toda a legislação educacional vigente, passa por atualizações para atender a 

nova LDB. A Educação Profissionalizante passa, então, a ser objeto de programas educacionais 

do Governo e das empresas, que buscam desenvolver e aprimorar as competências e habilidades 

dos trabalhadores, além de lhes proporcionar maior inserção no mundo do trabalho.  

 

Segundo Scali (2009), esse tipo de Educação tem se tornado elemento essencial para a 

ampliação da produtividade e importante fator para o desenvolvimento econômico da 

sociedade, que é o caminho principal para a formação, a capacitação, a qualificação e a 

requalificação dos empregados. 
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A LDB (BRASIL, 1996) apresenta um capítulo específico sobre a Educação Profissional, 

evidenciando sua importância, atribuindo-lhe identidade própria e possibilitando que seja 

promovida uma discussão nacional para a efetivação de um novo tipo de Educação no Brasil 

(BRASIL, 1996). 

 

Definida na LDB (BRASIL, 1996), a Educação Profissional no Brasil se divide em 3 (três) 

níveis (BRASIL, 1997): 

 

 Básico: dedicado à qualificação e reprofissionalização de trabalhadores, sem exigência 

de escolaridade prévia. Visa proporcionar ao cidadão trabalhador conhecimentos 

técnicos que permitam sua reprofissionalização, qualificação e atualização para o 

desempenho de funções exigidas pelo mercado de trabalho, não estando submetida à 

regulamentação curricular; 

 

 Técnico: destinado a estudantes que estejam cursando ou que tenham concluído o 

Ensino Médio; e 

 

 Tecnológico: a graduação tecnológica é um dos níveis da Educação Profissional e, 

assim como os outros cursos de nível superior, se destina aos egressos do ensino médio 

e técnico. Essa modalidade de ensino foi institucionalizada por meio de dispositivos 

próprios, com destaque para o Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997 (BRASIL, 1997), 

que define o nível tecnológico da Educação Profissional como correspondendo a cursos 

de nível superior na área tecnológica. 

 

O mesmo decreto esclarece que os cursos da Educação Superior de nível tecnológico precisarão 

ser estruturados de maneira a abrigar os múltiplos setores da Economia, compreendendo áreas 

especializadas, e conferirão diplomas de tecnólogos. 

 

Ao olharmos para nossa história, vemos que os cursos superiores de Tecnologia, segundo 

Christophe (2005), receberam importante incentivo no ano de 1974, quando o Decreto Federal 

nº 74.708/74 (BRASIL, 1974) concedeu o reconhecimento dos cursos superiores de Tecnologia 

realizados na Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC/SP), do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS). 
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O Ministério de Educação (MEC) passou a dedicar, então, atenção especial aos cursos 

superiores de Tecnologia e, de 1973 a 1975, foram criadas 19 (dezenove) instituições de Ensino 

Superior, a maioria delas em universidades e instituições federais, contemplando 28 (vinte e 

oito) novos cursos superiores de Tecnologia, sendo 2 (dois) na Região Norte, 8 (oito) na Região 

Nordeste, 9 (nove) na Região Sudeste, 3 (três) na Região Sul e 6 (seis) na Região Centro-Oeste 

(BRASIL, 2002). 

 

A partir da LDB (BRASIL, 1996) e do Decreto nº 2.208/97 (BRASIL, 1997) – que determina 

o nível tecnológico da Educação Profissional –, os cursos superiores de Tecnologia começaram 

a despertar maior atenção e o interesse das instituições de ensino privadas. A Portaria 1.647/99 

(BRASIL, 1999) regulamentou a criação dos Centros de Educação Tecnológica no domínio 

privado e, em 2001, as primeiras instituições educacionais privadas começaram a ministrar 

cursos de nível tecnológico. 

 

A formação profissional por meio da Educação Tecnológica desempenha um papel duplo na 

formação do indivíduo, uma vez que, além do objetivo de contribuir para formar o cidadão, 

proporciona o seu preparo para o desenvolvimento de ocupações profissionais, por meio de suas 

habilidades e competências, e lhe fornece condições que possibilitam sua reflexão crítica e 

participação, de forma ativa, na sociedade (BRASIL, 1996). 

 

Os cursos superiores de Tecnologia se enquadram em um novo momento da Educação Superior, 

constituindo opção para os alunos que concluíram o Ensino Médio e aspiram dar continuidade 

aos seus estudos em nível superior. A ideia é oferecer oportunidades de formação tecnológica 

no nível de graduação. Esses cursos têm por objetivo principal atender à necessidade crescente 

do mercado de trabalho na área tecnológica por profissionais que possuam formação superior, 

conforme Silva (2002), e, sobre ela, afirma Bastos: 

 
[a] educação tecnológica, num sentido mais amplo, ultrapassa as dimensões 

do ensino tradicionalmente cognominado de técnico. Por nascer da educação, 

transcende os conceitos fragmentários e pontuais de ensino, aprendizagem e 

treinamento, pela integração renovada do saber, do repensar o saber e o fazer, 

enquanto objetos permanentes da ação e da reflexão crítica sobre a ação... É 

uma aprendizagem constante, necessária à compreensão das bases técnicas e 

das inovações tecnológicas, enquanto elemento indispensável para contribuir 

em prol do desenvolvimento econômico e social do país. (BASTOS, 1998, p. 

33) 
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Para Scali (2009), os cursos de Educação Tecnológica contribuem com a formação de 

profissionais capacitados para o entendimento dos processos produtivos; ou seja: com uma 

visão holística do processo, ao mesmo tempo em que agregam preparação robusta em 

determinada especialidade daquela área de atuação profissional. 

 

O profissional com formação tecnológica precisa ter uma visão generalista e especialista na sua 

modalidade de atuação e sólida formação de base científica aliada a uma formação tecnológica 

atualizada das tecnologias empregadas pelo setor produtivo, que lhe possibilite desenvolver 

todas as suas atividades. Deve ter capacidade para o atendimento das exigências do setor 

produtivo, ao desenvolver tecnologias que alavanquem a economia do Brasil, no processo da 

globalização (BRASIL, 2001). 

 

Atualmente, com o intuito de aprimorar e fortalecer os cursos superiores de Tecnologia, o MEC 

elaborou o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (BRASIL, 2006). Esse 

catálogo é como um guia que serve de referência para alunos, professores, instituições, sistemas 

e redes de ensino, entidades representativas de classes, empregadores e público em geral. 

 

Esse catálogo organiza e orienta a oferta de cursos superiores de Tecnologia, e é embasado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível tecnológico e em 

conformidade com o setor produtivo e as solicitações da sociedade atual. Foi elaborado com a 

finalidade de formar profissionais capazes de desenvolver, de maneira global e inovadora, suas 

atividades em determinada área tecnológica. Esses profissionais devem ter habilidade para 

utilizar, desenvolver e/ou adaptar tecnologias com o entendimento crítico das implicações daí 

decorrentes e de suas relações com o processo produtivo, o ser humano, o meio ambiente e a 

sociedade (BRASIL, 2006). 

 

Cabe ressaltar que essa modalidade de ensino está em processo de expansão. Conforme se vê 

no GRÁF. 1, o número de alunos matriculados em cursos de graduação em Tecnologia 

aumentou 10 (dez) vezes, no período de 2001 a 2010, passando de 69.797 (sessenta e nove mil, 

setecentos e noventa e sete) para um total de 781.609 (setecentas e oitenta e uma mil e seiscentas 

e nove) matrículas. Há uma tendência bem definida de valorização dos cursos superiores de 

Tecnologia no Ensino Superior brasileiro, em relação aos bacharelados, que são historicamente 

mais valorizados. Os cursos superiores de Tecnologia se voltam mais para o mercado de 
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trabalho, e, talvez por essa razão, venham conquistando tamanho espaço na sociedade 

contemporânea. 

 

 

GRÁFICO 1 - Evolução do Número de Matrículas em Cursos Superiores de Tecnologia 

por Categoria Administrativa (Pública e Privada) - Brasil - 2001-2010. 
 Fonte: MEC/INEP – Censo 2010 (BRASIL, 2012, p. 44). 

 

 

2.3 A Evasão no Ensino Superior 

 

O fenômeno da evasão de estudantes em instituições de Ensino Superior vem sendo 

amplamente discutido e estudado, motivado, muitas vezes, pela necessidade das instituições de 

ensino superior de manterem seus alunos regularmente matriculados. Cabe ressaltar a diferença 

de objetivos, nesses estudos, quando se trata de instituições de ensino públicas ou privadas, uma 

vez que, nas instituições de ensino privadas, além de toda a preocupação com a difusão do 

conhecimento e com a formação de mais profissionais qualificados para o mercado, existe, 

também, preocupação com a sobrevivência da instituição, que depende da permanência do 

aluno e da receita que ele gera. 

 

A evasão de alunos no Ensino Superior brasileiro, de maneira geral, é um fenômeno presente 

tanto nas instituições públicas quanto nas privadas, que requer medidas eficazes de combate, 
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tanto com políticas públicas quanto com ações específicas dos dirigentes dessas instituições. 

Andriola (2004) destaca que, ao observarmos a evolução do número de ingressantes no Ensino 

Superior nos últimos anos, fica claro que os números de matrículas têm crescido 

significativamente; no entanto, isso não tem garantido a frequência dos alunos até o final dos 

cursos. 

 

 Vivenciamos, no Brasil, um período de crescimento acelerado dos números de cursos e alunos 

no Ensino Superior (BRASIL, 2013). Nos anos de 1990 a 2011 passamos de 918 (novecentas e 

dezoito) para 2.375 (dois mil, trezentas e setenta e cinco) instituições de ensino superior (IES); 

contudo, apesar do maior número de indivíduos ingressantes, o abandono e o trancamento de 

matrículas nas IES também são eventos com números em expansão. A esse respeito, Bardagi 

(2009) destaca que houve intensificação das pesquisas sobre o tema, a partir de 1995, com a 

criação da Comissão Especial de Estudos sobre Evasão, por meio da Portaria SESu/MEC 

(BRASIL, 1997), indicando valorização política desse fenômeno. O assunto, porém, ainda 

permanece carente de estudos para ser mais compreendido pelas partes envolvidas/afetadas.  

 

Tinto (1975), partindo da revisão teórica das pesquisas que vinham sendo realizadas sobre 

evasão no ensino universitário naquela época, aponta, como principais problemas encontrados 

nesses trabalhos, que:  

 

1) diferentes tipos de evasão (por exemplo, evasão temporária, voluntária ou gerada 

pelas regras institucionais) reunidos sob o mesmo rótulo e que acabam produzindo 

dados contraditórios ou com implicações errôneas, que, por sua vez, geram 

procedimentos equivocados; e que 

 

2) estudos produzidos apenas descrevem o fenômeno da evasão, havendo, 

consequentemente, ausência de modelos teóricos que possibilitem explicar o fenômeno, 

e não apenas descrevê-lo. 

 

 

2.4 Conceito de Evasão 

 

Foram identificados, nas pesquisas analisadas, vários conceitos de evasão. Polydoro (2000) 

afirma que a definição de evasão não tem sido estabelecida sob os mesmos critérios nos vários 
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estudos sobre a temática, o que impossibilita a comparação entre as instituições, a avaliação de 

uma mesma instituição ao longo do tempo e a generalização dos resultados. 

 

Ainda sobre os conceitos, Silva Filho et al. (2007) também asseveram que há diferentes 

mecanismos de análise da evasão, a qual pode ser mensurada por instituição, pelo conjunto de 

todas as instituições de um país, em determinado curso, em determinada região geográfica, por 

categoria administrativa (público/privado), por forma de organização acadêmica 

(universidades, centros universitários, faculdades, institutos superiores) e por áreas de 

conhecimento, entre os principais estudos possíveis de serem realizados. 

 

Polydoro (2000) estabelece distinção entre 2 (dois) conceitos. Segundo ele, há evasão do curso 

– que consiste no abandono do curso sem a sua conclusão – e evasão do sistema – que reflete o 

abandono do aluno do sistema universitário. Cardoso (2008) refere-se aos conceitos acima 

utilizando outras nomenclaturas: evasão aparente – caracterizada como a mobilidade do aluno 

de um curso superior para o outro – e evasão real – que se refere à desistência do aluno de cursar 

o Ensino Superior. 

 

A Comissão Especial de Estudos sobre Evasão (BRASIL, 1997), no sentido de aclarar o objeto 

de estudo, caracterizou e categorizou a evasão da seguinte forma: 

 

 evasão de curso: quando o estudante se desliga do curso superior em situações diversas, 

tais como: abandono (deixa de matricular-se), desistência (oficial), transferência ou 

reopção (mudança de curso) ou exclusão por norma institucional; 

 

 evasão da instituição: quando o estudante se desliga da instituição na qual está 

matriculado; 

 

 evasão do sistema: quanto o estudante abandona, de forma definitiva ou temporária, o 

Ensino Superior. 

 

No presente trabalho, a evasão é entendida como a saída do aluno do seu curso de origem, 

definitiva ou temporariamente, por qualquer motivo, exceto a diplomação”. 

 

 



28 

 

 

2.5 Os Modelos de Estudo da Evasão 

 

Tinto (1975) propõe um modelo teórico do processo de fixação de alunos contra a evasão na 

universidade que, haja vista os vários trabalhos a que deu origem, pode ser considerado uma 

produção clássica na área. 

 

O estudo proposto por Tinto (1975) pode ser entendido como um modelo institucionalmente 

orientado que tem como principais conceitos os de integração acadêmica e social à instituição, 

os quais sugerem que a decisão do estudante de permanecer ou deixar a instituição é 

influenciada pelo nível de vinculação estabelecido com essa instituição. 

 

No seu modelo, Tinto (1975) argumenta que o processo de evasão das instituições de ensino 

superior deve ser compreendido como um processo longo e intenso de interações entre o 

indivíduo e o sistema acadêmico. Segundo ele, os indivíduos ingressam na universidade com 

uma variedade de atributos (sexo, etnia e habilidades específicas), experiências pré-

universitárias (desempenho acadêmico, talentos acadêmico e social) e vivência familiar 

(atributos de status social, valores e expectativas), e que cada um desses aspectos exerce 

impacto direto ou indireto sobre o desempenho dos alunos na universidade ou na faculdade. 

Além disso, essas experiências e esses atributos pessoais também afetam o desenvolvimento de 

perspectivas e compromissos educacionais que o indivíduo traz consigo para o ambiente 

universitário. A meta educacional e o compromisso com a instituição são reflexos de 

experiências individuais, de suas inadequações e [in]satisfações, em determinado ambiente 

universitário. 

 

Considerando as características individuais, experiências vivenciadas e compromisso pessoal 

com a formação educacional e com a instituição, o modelo de Tinto (1975) afirma que é a 

integração do indivíduo com a universidade, tanto sob o ponto de vista acadêmico como social, 

que se relaciona, mais diretamente, com a sua continuação na instituição. É a interação entre o 

compromisso do indivíduo com o seu objetivo de concluir um curso superior e seu compromisso 

com a própria instituição que determinam se o aluno decidirá abandonar ou não a universidade, 

e as decorrentes formas de evasão que adotará.  
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O compromisso suficientemente alto com o objetivo de concluir o curso, mesmo com níveis 

mínimos de integração acadêmica e/ou social (baixo compromisso institucional) pode levar o 

indivíduo a permanecer na universidade até a conclusão do curso ou até que tenha que 

abandoná-lo por desempenho acadêmico insuficiente. Os resultados da experiência pessoal no 

domínio acadêmico podem levar o indivíduo a reavaliar suas expectativas educacionais e a 

decidir se desligar, voluntariamente, da instituição, mesmo estando integrado socialmente a ela. 

Por outro lado, alto compromisso institucional pode levar o indivíduo a continuar na instituição, 

mesmo quando existir pouco compromisso com o objetivo de concluir a graduação. 

 

Tinto (1975) também avalia estudos, a fim de entender as várias relações que se estabelecem 

entre os elementos que dão origem ao seu modelo teórico. Nesse levantamento, ele examinou, 

em um primeiro momento, as características individuais que parecem conduzir o indivíduo 

persistir na faculdade; depois, aspectos relacionados às interações individuais no ambiente da 

faculdade, e, por fim, as características das instituições de ensino superior que também estão 

associadas à evasão no ensino. 

 

Sobre a existência de muitos estudos sobre evasão, Tinto (1975) esclarece que poucos deles 

permitem separar variáveis independentes de outros fatores que interferem na evasão, razão 

pela qual faz uma revisão de resultados significativos que elucidam as implicações de vários 

aspectos envolvidos no processo de evadir.  

 

Como resultado desses levantamentos, conclui que as características individuais do aluno 

compõem-se das características da família, do próprio indivíduo, da experiência educacional 

prévia e das expectativas concernentes aos objetivos educacionais.  

 

Quando tratamos da importância da família do estudante, a probabilidade da evasão de um 

indivíduo na Educação Superior tem relação direta com as características de sua família. De 

maneira geral, a situação socioeconômica familiar se apresenta inversamente relacionada à 

evasão: quanto melhor a situação socioeconômica familiar, menor a evasão. 

 

Ao consideramos outros fatores associados ao background da família, a renda, considerada de 

forma isolada, segundo afirma Tinto (1975), torna-se bem menos determinante no fenômeno da 

evasão. Quando se leva em consideração outros fatores associados à família, também se 

mostram relevantes, para o objetivo educacional do filho e seu posterior desempenho na 
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faculdade, a qualidade das relações familiares e suas possíveis expectativas em relação à 

Educação. Desse modo, o grau de expectativa dos pais exerce influência na própria expectativa 

dos filhos e em sua permanência (ou não) na faculdade. 

 

Adachi (2009) destaca que outras pesquisas têm indicado que fatores associados ao contexto 

familiar também são importantes para o sucesso acadêmico do aluno e para o seu desempenho 

na faculdade. Os mais importantes desses fatores são a qualidade das relações no seio da família 

e as expectativas que os pais têm em relação à educação de seus filhos. No que diz respeito à 

qualidade das relações, os alunos com melhor desempenho acadêmico tendem a vir de famílias 

cujos pais tendem a desfrutar de relacionamentos mais abertos, democráticos, solidários e 

menos conflituosos com seus filhos (TINTO, 1975).  

 

Tanto quanto a família, as habilidades do indivíduo são consideradas importantes para Tinto 

(1975), uma vez que são essas habilidades que impactam o desempenho acadêmico do aluno e 

têm relação direta com a sua permanência na Educação Superior. O desempenho tende a ser o 

melhor indicador para o sucesso acadêmico, quando as habilidades do indivíduo tornam 

possíveis as realizações sociais e acadêmicas exigidas nesse meio. 

 

As experiências acadêmicas vividas não são, comumente, vinculadas aos estudos sobre 

abandono do curso, tal como são diretamente relacionadas à permanência, mesmo sendo o 

desempenho no Ensino Superior considerado como importante indicador para a futura evasão. 

Para o pesquisador Tinto (1975), sendo assim, as características do ensino superior são também 

fatores importantes que precisam ser considerados, uma vez que influenciam, direta ou 

indiretamente, as pretensões do indivíduo, suas expectativas e motivações em relação à 

educação na faculdade. 

 

Adachi (2009), por sua vez, ressalta que o fator mais importante para a definição do grau de 

persistência é o compromisso estabelecido com o objetivo. Mesmo sendo medido em termos de 

planos educacionais, de expectativas educacionais ou de carreira, o mais alto nível de planos se 

torna o maior indicador de permanência na faculdade. 

 

De acordo com Tinto (1975), o compromisso do aluno para consigo mesmo é reflexo de um 

processo multidimensional de interações entre o indivíduo, a família e suas próprias 

experiências, anteriores ao seu ingresso na faculdade. O impacto do background familiar sobre 
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a perseverança na faculdade é, na maioria das vezes, a medida entre o impacto sobre o 

desenvolvimento educacional do indivíduo e o compromisso institucional. 

 

A perseverança na conclusão do curso superior não é, porém, simplesmente resultado das 

características individuais, experiências ou compromissos anteriores do indivíduo. Temos que 

considerar, ademais, as características vinculadas às interações do indivíduo no contexto da 

instituição de ensino, a evasão. Assim sendo, é a consequência de um processo longitudinal de 

interações entre o indivíduo e a instituição (pares, docentes, administradores, etc.) onde ele está 

inserido. 

 

Para Tinto (1975), quando se fala sobre a integração do sistema acadêmico da IES com seus 

alunos, esta pode ser medida em termos de desempenhos – de notas/conceitos e 

desenvolvimento intelectual – durante o período em que o aluno permanece na faculdade. 

Ambos os desempenhos contêm elementos estruturais e normativos, mas o desempenho 

relacionado às notas do aluno relaciona-se, de maneira mais direta, com a incidência de alguns 

padrões explícitos do sistema acadêmico e o desenvolvimento intelectual aborda, 

principalmente, a identificação pessoal com as normas desse sistema, valendo salientar que, 

conforme afirma Adachi (2009): 

 

[o] desempenho de notas constitui uma forma extrínseca de considerar a 

participação da pessoa na faculdade. Assim, por um lado, uma pessoa pode se 

utilizar de uma grande quantidade de recursos para o futuro educacional e 

obter a mobilidade na carreira. Por outro lado, o desenvolvimento intelectual 

representa uma parte integral e mais intrínseca do desenvolvimento pessoal e 

acadêmico dos indivíduos. (ADACHI, 2009, p. 44) 

 

Dessa maneira, podemos diferenciar evasões que acontecem por desligamento acadêmico 

daquelas que se dão de maneira espontânea. Tinto (1975) afirma que os indivíduos cujas ações 

resultam em evasões espontâneas ou voluntárias apresentam, de maneira geral, índices de 

desempenho melhores, ao passo que os que motivam desligamentos institucionais apresentam 

notas mais baixas. 

 

Ristoff (1999), por sua vez, considera a evasão voluntária como uma resposta individual para 

os efeitos sentidos em função da falta de regras pessoais e do clima normativo da instituição, 

que determina algumas normas como adequadas ao seu funcionamento. Segundo ele, evasões 

voluntárias dizem respeito à definição da postura do indivíduo diante da falta de harmonia entre 
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ele mesmo e o seu entorno; nesse caso, a faculdade. A relação com a integração no sistema 

acadêmico parece indicar claramente que a integração deficitária pode aumentar, em função do 

desenvolvimento intelectual insuficiente ou de deficiente relação entre o desenvolvimento 

intelectual do aluno e o clima normativo do sistema acadêmico como um todo. 

 

O fenômeno da evasão parece, então, estar relacionado, de maneira diferente, com o 

desempenho acadêmico e com o desenvolvimento intelectual. De fato, o desenvolvimento 

intelectual e o desempenho relativo às notas são elementos distintos, quando se trata da 

integração pessoal do estudante ao sistema acadêmico, conforme afirma Adachi (2009). Essa 

afirmação pode ser explicada pelo fato de a avaliação, quando destaca uma preferência 

institucional por determinado estilo de comportamento acadêmico, por meio de aspectos 

avaliativos, de notas, geralmente, não pondera o nível de desenvolvimento intelectual alcançado 

pelo aluno. Portanto, os alunos com as melhores notas (e, portanto, desempenho acadêmico) 

não alcançaram, necessariamente, os maiores patamares de desenvolvimento intelectual, mas, 

provavelmente, teve uma boa integração acadêmica. 

 

Fora essa abordagem da integração acadêmica, considerando certo grau de comprometimento 

com o objetivo pessoal de obter um diploma de nível superior de ensino, a decisão individual 

para a perseverança deverá ser influenciada, ainda, pela integração do aluno ao sistema social 

da faculdade (ADACHI, 2009). Assumida como a interação entre o indivíduo – com o seu 

conjunto de particularidades (background da família, valores, compromissos, etc.) – e outras 

pessoas (com, também, diversas características), com a faculdade, tal interação envolve níveis 

de congruência entre o indivíduo e o meio social no setor acadêmico e institucional da IES. 

 

A integração social se dá por meio da associação informal em reuniões de grupos; semi-

informal, por meio de atividades extracurriculares e na convivência com os corpos docente e 

administrativo da faculdade. Os contatos de sucesso, advindos dessa interação, conduzem a 

diversos graus de comunicação social, amizades, suporte da faculdade e afiliação coletiva, que 

podem ser admitidos como recompensas, na avaliação generalizada da pessoa, do custo-

benefício do atendimento pela faculdade. Essa avaliação modifica os compromissos 

educacionais e institucionais do indivíduo, durante o tempo que permanece na faculdade. 

 

Tinto (1975) afirma que, considerando-se determinado grau de comprometimento com o 

objetivo educacional, é o compromisso institucional do indivíduo que está relacionado, de 
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maneira mais direta, com as variações no ato de evadir. Dessa forma, admitindo-se um elevado 

nível de compromisso com o objetivo, mudanças no comprometimento individual com a 

instituição podem vir a constituir a diferença entre persistentes, transferidos e evadidos. De 

maneira equivalente, assumindo nível de compromisso baixo com o objetivo, variações no grau 

de comprometimento institucional poderão constituir a diferença entre aqueles que serão 

persistentes na instituição e os evadidos permanentes. Observamos, então, a ocorrência de uma 

relação entre integração acadêmica, integração social e evasão, além do compromisso com o 

objetivo, o compromisso institucional e a evasão. O modelo de Tinto (1975), apresentado na 

FIG. 1, a seguir, contempla elementos desse contexto. 

 

       FIGURA 1 - Modelo de Tinto (1975). 
        Fonte: TINTO, 1975, p. 65. 

 

Conforme abordado pelo modelo de evasão de Tinto (1975), apresentado na FIG.1, os 

estudantes entram na universidade com distintas características e condições pessoais, familiares 

e acadêmicas, que modelam suas disposições iniciais e as intenções de frequentar o curso 

superior. Esses compromissos serão alterados e reformulados através das interações entre o 

estudante e os sistemas acadêmicos e sociais da instituição, que permitirão a construção de uma 

condição de integração acadêmica e social no ensino superior. Desse modo, apesar de presentes 

no mesmo ambiente universitário, a história de cada estudante determinará diferentes maneiras 

de interação com a universidade. A integração pode ser reduzida quando as interações e as 

experiências são negativas, diminuindo o compromisso com a graduação e/ou com a instituição, 

podendo conduzir à decisão de interromper a formação.  
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Nesse modelo explicativo de Tinto (1975), as características individuais presentes antes mesmo 

do ingresso na faculdade (antecedente familiar, habilidades e escolaridade) exercem influência 

sobre as metas de conclusão do curso e os compromissos do aluno para consigo mesmo e com 

a instituição. Entretanto, a decisão do aluno pelo abandono da faculdade baseia-se na relação 

de seus compromissos com a experiência acadêmica e social na IES e em uma avaliação 

contínua do custo-benefício de seu curso superior; ou seja: se as atividades externas têm maior 

ou menor valor do que a conclusão do curso.  

 

Em seu estudo sobre evasão, Gaioso (2005) critica o modelo inicial de Tinto (1975), 

considerando-o incompleto, focado no aluno e interno da instituição, não levando em 

consideração a situação socioeconômica da população. Nas instituições privadas fatores 

econômicos ligados ao trabalho e ao estudo podem ser mais decisivos que a qualidade da 

interação. 

 

Devido às diversas forças institucionais e pessoais que podem ocasionar várias formas de 

evasão, Tinto (1996) categorizou a evasão da universidade em 7 (sete) causas, a saber: 

 

1) dificuldade acadêmica (desempenho insuficiente, habilidades acadêmicas 

precárias, problemas em gerenciar os estudos); 

 

2) dificuldades de ajustamento (dificuldade no período de transição do Ensino 

Médio para o universitário, por exemplo, exigências acadêmicas mais 

rígidas, maior concorrência na vida social, valores distintos e distanciamento 

da família e amigos); 

 

3) objetivos (incertos: pouco conhecimento de seu projeto profissional; 

estreitos: contatos com alguma área profissional ou utilização da entrada em 

algum curso de uma IES como meio de alcançar a transferência para outra, 

o que exprime a não-exigência do término do curso; novos: identificação de 

transformações nos planos iniciais no decorrer do curso); 

 

4) impedimento da continuidade dos estudos universitários em função de 

compromissos de caráter pessoal ou ligados ao trabalho. Pode-se dizer que 

esses estão mais ligados à suspensão provisória do curso, podendo, mais 
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tarde, ocorrer o retorno desse aluno, devido ao aparecimento de 

oportunidades oriundas de situações externas; 

 

5) problemas financeiros (não estão diretamente relacionados, apenas, com o 

custo dos estudos, mas, na maioria das vezes, com questões pessoais, no 

modo como o aluno identifica a qualidade e o valor que obtém como resposta 

do seu investimento); 

 

6) incoerência entre o estudante e a instituição, como questões associadas aos 

resultados de aprendizagem e desenvolvimento, às expectativas e aos 

valores. Nessa situação, é comum que o aluno peça transferência para outra 

instituição; e 

 

7) falta de integração ao ambiente universitário e distanciamento dos contatos 

importantes. 

 

Outro fator importante é a questão do modelo de Tinto (1975) não evidenciar a variedade de 

experiências do caminho educacional de vários grupos de alunos com diferentes idades, etnias, 

níveis socioeconômicos e gêneros, entre outros. Posteriormente, Tinto (1997) acrescenta a essas 

categorias características relativas aos alunos de período parcial, que administram as exigências 

de seu curso e, também, obrigações externas à instituição. Em seu novo modelo (FIG. 2), Tinto 

(1997), acrescenta a experiência da sala de aula, que antes era demonstrada insuficiente, 

tornando o seu modelo mais adequado à vida acadêmica do aluno que não dedica tempo integral 

à universidade. 

 

A sala de aula é tanto um espaço de aprendizagem e contato acadêmico como um espaço de 

encontro para interações pessoais (colegas e docentes). Tinto (1997) defende que essa relação 

vai para além da sala de aula, porque o envolvimento do aluno com o grupo acadêmico e social 

da IES, habitualmente, ocorre da experiência nesse ambiente físico. 
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FIGURA 2 - Modelo de relação entre a sala de aula,  aprendizagem e permanência no 

Ensino Superior.  
Fonte: TINTO, 1997, p. 615. 

 

Segundo Polydoro (2000), nos últimos 20 (vinte) anos, foram observados progressos nas 

pesquisas estadunidenses acerca do fenômeno da evasão no Ensino Superior. Estudiosos 

identificaram questões, como algumas das causas mencionadas acima, que ainda necessitam ser 

incluídas nos modelos teóricos já desenvolvidos. 

 

Outro modelo que procura explicar o processo de evasão do aluno nas instituições de ensino 

pode ser encontrado nos trabalhos de Bean (1980). Ao contrário de Tinto (1975), Bean (1980) 

ressalta o papel que fatores externos à instituição exercem na definição de atitudes e nas 

tomadas de decisões dos indivíduos. O apoio da família ao estudante no processo de escolha do 

curso ou da instituição onde estudar, o apoio e encorajamento dos amigos, questões financeiras 

e percepções sobre oportunidades de transferência para outras instituições são alguns dos 

fatores destacados por Bean (1980), que cujo modelo sobre o tema consta na FIG. 3, a seguir. 
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FIGURA 3 – Modelo desenvolvido por Bean (1980).  
Fonte: LOBO et al., 2006, p. 12. 

 

Entendemos, para este trabalho, como evasão de ensino, a saída do discente de seu curso de 

origem, definitiva ou temporariamente, por qualquer motivo, exceto a diplomação. Esse é o 

conceito apresentado pela Comissão Especial de Estudos sobre Evasão (BRASIL, 1996). Há 

pesquisas, segundo Bardagi (2009), que sinalizam que os índices podem variar, tanto em 

instituições públicas como privadas, entre 20% e 50% dos alunos que se matricularam no 

Ensino Superior. Esse desligamento é, habitualmente, maior nos primeiros anos do curso e, 

considerando-se um único ano letivo, essa saída costuma ser maior no seu primeiro trimestre. 

Quando se consideram os cursos em geral, há tendência de menor evasão em cursos mais 

valorizados pelo mercado de trabalho, ao passo que cursos menos apreciados e com status mais 

baixo apresentam índices maiores de alunos desistentes.   

 

As razões para a evasão são variadas, e a autora comenta que vários estudos abordam aspectos 

como: insatisfação com horários das disciplinas; falta de vagas nos cursos noturnos, dificuldade 

em trabalhar e estudar concomitantemente; mau relacionamento com os professores; baixa 

integração social à universidade; expectativas não correspondidas e falta de informações sobre 

curso e profissão; desempenho ruim; reprovações e problemas financeiros, entre outros. 
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Em seu trabalho, Cunha et al. (2001) entrevistaram evadidos do curso de graduação em Química 

da UnB, entre 1990 e 1995, e esses mencionaram, constantemente, questões como a falta de 

orientação e o desamparo na chegada à universidade e ao curso, a falta de informação e de 

preparo para lidar com a diferença entre cursar o Ensino Médio e a universidade, o acesso difícil 

aos professores e a dificuldade nos contatos interpessoais como causas de evasão naquela 

instituição.  

 

Vários outros estudos anteriores sobre evasão destacam que o principal motivo desse fenômeno 

tem relação direta com questões financeiras. Martins (2007) sintetiza, assim, que as 3 (três) 

principais causas da evasão, são: 1) valor elevado das mensalidades; 2) dificuldade financeira 

momentânea; e 3) falta de financiamento. 

 

Cardoso (2008), ao analisar os efeitos das políticas de cotas na Universidade de Brasília (UnB), 

sob o ponto de vista do rendimento e da evasão dos alunos cotistas, indica como prováveis 

causas da evasão: escolha equivocada da profissão, fatores econômicos, baixo desempenho 

acadêmico, falta de identidade com o curso, baixa demanda pelo curso, desencanto com a 

universidade e baixo prestígio social do curso escolhido. 

 

Polydoro (2000), em sua pesquisa que investigou o trancamento de matrícula e as condições 

envolvidas na saída e no retorno de estudantes à instituição em uma instituição privada de 

Campinas, aponta como os principais motivos apresentados pelos alunos no momento do 

trancamento da matrícula: suporte financeiro (50%), condições relacionadas ao trabalho 

(17,69%), dificuldade de integração acadêmica (16,54%) e baixo grau de compromisso com o 

curso (12,69%). 

 

Santos & Noronha (2001), em pesquisa realizada com 41 (quarenta e um) estudantes evadidos 

da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo - 

USP, encontram 17 (dezessete) motivos declarados como causas do abandono do curso pelo 

aluno evadido; no entanto, esses motivos foram organizados e sintetizados em 6 (seis) fatores: 

processo de integração, vocação, status profissional, ajustamento ao curso, oportunidades 

profissionais, estímulos sociais e econômicos. 

 

Em estudo realizado para detectar as causas da evasão na Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC, Hotza (2000) destaca, entre os principais determinantes que levam um aluno 
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a desistir de um curso de graduação, estes: dificuldades em conciliar estudo e trabalho; 

decepção com o curso; e interesse por outro curso. A decepção com o curso também foi 

apontada, nos estudos de Pereira & Lima (2007), como um dos motivos causadores da não-

permanência nele.  

 

Seguindo o mesmo resultado, o estudo realizado por Pereira & Lima (2007) mostra que 

dificuldades em conciliar trabalho e estudo (21,6%), a exigência de dedicação exclusiva ao 

curso incompatível com as necessidades profissionais, familiares e pessoais (17,6%), a 

frustração das expectativas com o curso (17,6%) e decepção com a universidade (11,8%) foram 

fatores apontados, pelos alunos, para explicar sua evasão dos cursos. 

 

O Ministério de Educação (MEC) passou a dedicar atenção especial ao estudo da evasão em 

1995, quando foi oficialmente constituída a Comissão Especial de Estudos sobre Evasão, por 

meio das portarias da Secretaria de Educação Superior - SESu, de 13 e 17 de março de 1995, 

publicadas no Diário Oficial da União, respectivamente, em 18 e 21 de março de 1995. 

 

Essa Comissão Especial, em sua primeira reunião, definiu, como objetivos específicos do 

estudo: 

 

1. aclarar o conceito de evasão, considerando suas dimensões concretas: evasão de curso, 

evasão da instituição e evasão do sistema de Ensino Superior; 

 

2. definir e aplicar metodologia homogeneizadora de coleta e tratamento de dados; 

 

3. identificar as taxas de diplomação, retenção e evasão dos cursos de graduação das 

Instituições de Ensino Superior Públicas (IESP) do País; 

 

4. apontar causas internas e externas da evasão, considerando as peculiaridades dos cursos 

e das regiões do País; e 

 

5. definir estratégias de ação voltadas à redução dos índices de evasão nas universidades 

públicas brasileiras. 
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Após quase 2 (dois) anos de trabalho, de maio de 1995 a julho de 1996, a referida comissão 

elaborou um relatório Diplomação, Retenção e Evasão nos Cursos de Graduação em 

Instituições de Ensino Superior Públicas (1997), abordando as prováveis causas determinantes 

da evasão, com ênfase nos seguintes fatores: 

 

a) fatores referentes a características individuais do estudante: 

 

 relativos à habilidades de estudo; 

 

 relacionados à personalidade; 

 

 decorrentes da formação escolar anterior; 

 

 vinculados à escolha precoce da profissão; 

 

 relacionados a dificuldades pessoais de adaptação à vida universitária; 

 

 decorrentes da incompatibilidade entre a vida acadêmica e as exigências do mundo do 

trabalho; 

 

 decorrentes do desencanto ou da desmotivação dos alunos com cursos escolhidos em 

segunda ou terceira opção; 

 

 decorrentes de dificuldades na relação ensino-aprendizagem, traduzidas em reprovações 

constantes ou na baixa frequência às aulas; 

 

 decorrentes da desinformação a respeito da natureza dos cursos; e 

 

 decorrentes da descoberta de novos interesses que levam à realização de novo 

vestibular. 

 

b) fatores internos às instituições: 
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 peculiares a questões acadêmicas; currículos desatualizados, alongados; rígida cadeia 

de pré-requisitos, além da falta de clareza sobre o próprio projeto pedagógico do curso; 

 

 relacionados a questões didático-pedagógicas: por exemplo, critérios impróprios de 

avaliação do desempenho discente; 

 

 relacionados à falta de formação pedagógica ou ao desinteresse do docente; 

 

 vinculados à ausência ou ao pequeno número de programas institucionais para o 

estudante, como Iniciação Científica, Monitoria, programas PET (Programa Especial de 

Treinamento), etc.; 

 

 decorrentes da cultura institucional de desvalorização da docência na graduação; 

 

 decorrentes de insuficiente estrutura de apoio ao ensino de graduação: laboratórios de 

ensino, equipamentos de informática, etc.; e 

 

 inexistência de um sistema público nacional que viabilize a racionalização da utilização 

das vagas, afastando a possibilidade da matrícula em duas universidades. 

 

c) fatores externos às instituições: 

 

 relativos ao mercado de trabalho; 

 

 relacionados ao reconhecimento social da carreira escolhida; 

 

 afetos à qualidade da escola de primeiro e no segundo grau; 

 

 vinculados a conjunturas econômicas específicas; 

 

 relacionados à desvalorização da profissão, por exemplo, o "caso" das Licenciaturas; 

 

 vinculados a dificuldades financeiras do estudante; 
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 relacionados às dificuldades de atualizar-se a universidade frente aos avanços 

tecnológicos, econômicos e sociais da contemporaneidade; e 

 

 relacionados a ausência de políticas governamentais consistentes e continuadas, 

voltadas ao ensino de graduação. 

 

 

Essa classificação mostrou-se importante, por espelhar a realidade do cenário nacional.  

 

A comissão encerrou suas atividades apresentando estas propostas de encaminhamento: 

 

a) para continuidade dos estudos: 

 

 identificar, comparativamente, os percentuais de diplomação e evasão nos cursos 

diurnos e noturnos; 

 

 aplicar a metodologia a gerações incompletas, com o objetivo de identificar tendências 

mais recentes de diplomação e evasão; 

 

 relacionar os percentuais de diplomação e evasão dos respectivos cursos ao nível 

socioeconômico dos candidatos ao concurso vestibular; 

 

 realizar pesquisas com egressos, para aferir seu grau de satisfação com a formação 

profissional recebida; 

 

 realizar pesquisas com evadidos, buscando identificar as razões que os levaram a 

abandonar o curso superior; e 

 

 comparar os índices de diplomação e evasão nos cursos superiores das universidades 

públicas e privadas brasileiras com os de outras instituições internacionais, objetivando 

compreender tanto as especificidades do caso brasileiro, quanto as questões comuns ao 

Ensino Superior em nível internacional. 
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b) para melhoria dos índices de desempenho: 

 

 flexibilizar os currículos dos cursos e redimensioná-los em termos de menor carga 

horária; 

 

 oferecer atividades de apoio pedagógico a estudantes com dificuldades de desempenho; 

 

 melhorar a formação pedagógica do docente universitário; 

 

 adotar políticas institucionais que valorizem o ensino de graduação, tais como: 

destinação de recursos orçamentários exclusivamente para a graduação; 

estabelecimento de sistema de bolsas para a atividade de ensino; implantação de linha 

de crédito para projeto de pesquisa ou de melhoria pedagógica em ensino; direcionar 

recursos orçamentários para reequipamento e manutenção de laboratórios e bibliotecas; 

valorização da atuação dos docentes nos cursos de graduação; 

 

 estabelecer mecanismos de apoio psicopedagógico ao estudante; 

 

 criar ou ampliar programas de bolsas acadêmicas; 

 

 elaborar projetos de aprimoramento dos cursos; 

 

 ampliar programas de convênios para estágios dos estudantes junto a empresas, escolas, 

etc.; 

 

 desenvolver programas de cultura e lazer nas instituições universitárias; 

 

 promover ação pedagógica organizada em disciplinas com altas taxas de reprovação; 

 

 produzir material de divulgação, junto aos estudantes de ensino médio, a respeito do 

perfil dos cursos e das possibilidades de profissionalização a eles vinculadas; 
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 definir de um sistema público - legislação e registros acadêmicos - que impeça a 

duplicidade de inserção dos alunos em cursos oferecidos pelas instituições públicas; e 

 

 atualizar os currículos dos cursos e criar novos cursos que (cor)respondam às mudanças 

sociais contemporâneas – urbanas, culturais, artísticas, tecnológicas, organizacionais, 

etc. –, contemplando, integralmente, o desenvolvimento do cidadão e do profissional. 

 

Para melhor ilustrar os fatores exibidos no relatório do MEC (1997), é apresentada a FIG. 4, a 

seguir, que os contempla. 
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      FIGURA 4 – Fatores determinantes de desempenho – evasão. 
      Fonte: BIAZUS, 2004, p. 75. 

 

Costa-Júnior (2010) conclui que, baseado nos fatores acima, a evasão do ensino pode ser 

causada por questões particulares do próprio aluno, assim como por fatores de responsabilidade 

da instituição de ensino e ainda questões externas aos 2 (dois). Nota-se que o fenômeno ainda 

pode ocorrer por uma conexão de 2 (dois) ou mais fatores que, conjuntamente, implicam 

abandono dos estudos. 
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Ribeiro (2005), em seu estudo com alunos evadidos, ressalta que, entre esses, predominavam 

os que tinham níveis socioeconômico e cultural baixos, que, segundo o autor, não se ajustam 

ao ambiente universitário, que é voltado, predominantemente, aos indivíduos de classes média 

e alta; sendo assim, o grande empecilho para esses alunos seria sua dificuldade de adaptação, 

em diversas dimensões.  

 

Biazus (2004), por sua vez, em um estudo sobre a evasão cujo objetivo foi identificar os 

principais fatores que influenciariam os alunos a evadirem-se do curso de Ciências Contábeis 

da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e da Universidade Federal de Santa Maria 

- UFSM, desenvolveu, a partir da pesquisa realizada pelo MEC (1997), um instrumento 

denominado de “Instrumento das Causas da Evasão (ICE)”. Esse instrumento partiu de um 

modelo de diagnóstico, fundamentado na metodologia construtivista,4 tendo 2 (duas) dimensões 

básicas ou categorias na sua construção: interna e externa. 

 

A dimensão interna é constituída por 3 (três) componentes ligados ao curso, quais sejam: atitude 

comportamental; motivos institucionais e requisitos didáticos-pedagógicos. Esses componentes 

originam 19 (dezenove) indicadores, reunidos em 3 (três) grupos, conforme apresentado a 

seguir. 

 

Indicadores relativos a atitude comportamental: 

 falta de respeito dos professores para com os alunos; 

 impontualidade dos professores; 

 didática dos professores ineficiente; 

 forma inadequada com que os professores falam do curso; e 

 orientação insuficiente da Coordenação do Curso, quando solicitadas informações. 

 

Indicadores vinculados a motivos institucionais: 

 laboratórios: insuficientes com relação aos equipamentos de Informática e conexão com 

a Internet; 

                                                           
4 Segundo Moreira (1999, p. 15), o Construtivismo é uma posição filosófica cognitiva interpretacionista. 

Cognitiva, porque se ocupa de cognição, de como o indivíduo conhece, de como ele constrói sua 

estrutura cognitiva. Interpretacionista, pois supõe que os eventos e objetos do universo são interpretados 

pelo sujeito cognoscente. Biazus (2004) assevera que o ser tem a capacidade criativa de representar e 

interpretar o mundo, não somente de responder aos seus estímulos. 
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 existência de greves, com prejuízos do calendário escolar; 

 falta de programa de apoio mais amplo aos alunos carentes; 

 aspectos inadequados das salas de aulas ao ensino (físicos, didáticos, recursos 

audiovisuais); 

 biblioteca insuficiente com relação a livros, periódicos, revistas, etc.; e 

 falta da Empresa Júnior para a prática do curso. 

 

Indicadores pertinentes a requisitos didático-pedagógicos: 

 currículo inadequado às exigências/interesses do mercado de trabalho; 

 pouca ênfase nas disciplinas profissionalizantes; 

 cadeia rígida de pré-requisitos; 

 sistema de avaliação das disciplinas inadequado; 

 falta de associação entre a teoria e a prática nas disciplinas; 

 pouca motivação por parte dos professores; 

 inadequação entre os conteúdos das disciplinas; e 

 concentração da grade curricular em um único turno. 

 

Segundo Biazus (2004), a dimensão externa é constituída por 4 (quatro) componentes que 

identificam 18 (dezoito) indicadores, informados a seguir. 

 

Vocação pessoal: 

 estar cursando, paralelamente, outro curso superior; 

 desconhecimento prévio sobre o curso; e 

 mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional. 

  

Componente conjunturais: 

 mudança de residência/domicílio; 

 mudança do estado civil; 

 pressão familiar sobre a indicação do curso; e 

 responsabilidade econômica no sustento da família. 

 

Componente características individuais: 

 por não ter atendido minhas expectativas; 
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 discriminação racial; e 

 problemas de saúde ou falecimento. 

 

Componente Sócio-Político-Econômico: 

 carga horária semanal de trabalho; 

 falta de apoio da organização onde trabalha; 

 trancamento total do curso; 

 falta de tempo para estudar; 

 mudança no horário de trabalho; 

 não estava adequado com o meu trabalho; 

 não existe integração entre a universidade e as empresas (estágio supervisionado); e 

 dificuldades de acompanhamento do curso. 

 

Observamos que, dentre os trabalhos desenvolvidos em torno do tema evasão o modelo 

interacional de Tinto (1975, 1997) é o que mais atenção vem atraindo na literatura. Seus estudos 

abordam questões como a qualidade do esforço estudantil e mostram impactos na aprendizagem 

e, sobretudo, a permanência dos estudantes no Ensino Superior. O fenômeno da evasão no 

Ensino Superior configura-se não somente como um problema para o aluno e suas expectativas 

em relação à formação de nível superior, mas também como um obstáculo a gestão das IES, 

seja por questões educacionais ou financeiras. 

 

Para entender a magnitude das possíveis causas da evasão e algumas teorias a respeito do tema, 

Martins (2007) apresenta o QUAD. 1, a seguir, que sintetiza contribuições de vários 

pesquisadores sobre evasão escolar.  
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QUADRO 1 – Síntese dos estudos sobre evasão. 
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2
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Psicológicas (individuais) 

Imaturidade 

Rebeldia 

Sociológicas: 

Não pode ser encarado como um fato isolado. 

Mudanças de cidade 

Novos ritmos de trabalho acadêmico 

Organizacionais: (aspectos das instituições) 

Metodologias de ensino 

Interacionais: (Conduta do aluno em relação aos fatores interacionais e pessoais) 

Adaptação à vida universitária 

Econômica: 

Custos e benefícios ligados à decisão 

G
a

io
so

 (
2
0

0
5
) 

Falta de orientação profissional e desconhecimento da metodologia do curso 

Deficiência da educação básica 

Busca de herança profissional 

Mudança de endereço 

Problemas financeiros 

Horário de trabalho incompatível com o do estudo 

Concorrência entre as IES privadas 

Imaturidade 

Reprovação sucessiva 

Falta de perspectivas de trabalho 

Ausência de laços afetivos na universidade 

Falta de um referencial na família 

Entrar na faculdade por imposição 

Casamentos não planejados / nascimento de filhos 
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1
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, 
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Causas sociais: 

Nível socioeconômico da família 

Expectativa dos pais a respeito do futuro do filho 

Habilidades acadêmicas 

Conhecimentos adquiridos 

Gênero e raça 

Comprometimento do aluno com a instituição 

Adaptação 
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Atitudes 

Adaptação 

Fatores externos: 

Aprovação da família 

Encorajamento dos amigos 

Qualidade da instituição 

Situação financeira e 

Oportunidade de transferir-se para outra instituição (pública) 

Continua 
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QUADRO 1 – Síntese dos estudos sobre evasão. 
Continuação 

M
E

C
 (

1
9

9
7

) 

Internas 

a) Relativos a questões acadêmicas: 

• currículos desatualizados, alongados; 

• rígida cadeia de pré-requisitos para as disciplinas 

• falta de clareza sobre o próprio projeto pedagógico do curso 

b) Relativos a questões didático-pedagógicas: 

• critérios impróprios de avaliação do desempenho discente 

• falta de formação pedagógica ou ao desinteresse do docente 

• ausência ou ao pequeno número de programas institucionais para o estudante 

• cultura institucional de desvalorização da docência na graduação 

• Insuficiente estrutura de apoio ao ensino de graduação (laboratórios de ensino, equipamentos de 

informática, etc.) 

• Inexistência de um sistema público nacional que viabilize a racionalização da utilização das vagas, 

afastando a possibilidade da matrícula em duas universidades 

Externas 

Habilidade de estudo 

Formação escolar anterior 

Escolha precoce da profissão 

Dificuldades pessoais de adaptação à vida universitária 

Incompatibilidade entre a vida acadêmica e as exigências do mundo do trabalho 

Desencanto ou da desmotivação dos alunos com cursos escolhidos em segunda 

Dificuldades na relação ensino-aprendizagem 

Reprovações constantes 

Baixa frequência às aulas 

Desinformação a respeito da natureza dos cursos 

Descoberta de novos interesses 

Desvalorização da profissão 

Reconhecimento social da carreira escolhida 

Afetos à qualidade do ensino fundamental 

Dificuldades financeiras do estudante 

Dificuldades de atualizar a universidade frente aos avanços tecnológicos, econômicos e sociais 

P
a

re
d

es
 (

1
9

9
4
) 

Opção pelo trabalho 

Matrículas simultâneas nas duas instituições por temor de não conseguir vaga 

Falta de informações prévias sobre o conteúdo do curso e prática profissional 

Equivoco quanto às aspirações ou vocações pessoais 

Qualidade dos cursos (abaixo das expectativas) 

Problemas organizacionais (horários, conteúdos das disciplinas) e conjunturais (greves) 

Imaturidade 

Instabilidade familiar (casamentos desfeitos) 

Escolha inadequada do curso 

Despreparo do aluno, que inviabiliza o acompanhamento do curso, primeiros semestres 

‘Curso Tampão’ é abandonado tão logo se consiga vaga no curso pretendido 

Conhecimento das condições precárias de remuneração no magistério 

Dificuldades de colocação profissional 

Empregos públicos que oferecem estabilidade, garantias e remuneração nem sempre obtidas com um 

diploma de ensino superior. 

P
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 (
2

0
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3
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Interno 

Infraestrutura deficitária 

Acervo desatualizado 

Métodos de avaliação docente 

Deficiência didático pedagógica dos professores 

Externo 

Dificuldades financeiras 

Escolha equivocada do curso 

Falta de base para acompanhar o curso escolhido 

Ser admitido em um curso que não foi a sua primeira opção 

Continua 

 



51 

QUADRO 1 – Síntese dos estudos sobre evasão. 
Continuação 

F
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0
6

) 
Quatro categorias: 

Externas ao sistema educacional superior 

Próprias do sistema e institucional 

Causas acadêmicas 

Caráter pessoal dos estudantes 

B
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0
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INTERNAS: 

Atitude Comportamental: 

1. Falta de respeito dos professores para com os alunos 

2. Impontualidade dos professores 

3. Didática dos professores ineficiente 

4. Forma inadequada com que os professores falam do Curso 

5. Orientação insuficiente da Coordenação do Curso, quando solicitadas informações 

Motivos institucionais: 

1. Laboratórios: insuficientes (equipamentos de informática e conexão com a Internet) 

2. Existência de greves, com prejuízos do calendário escolar 

3. Falta de programa de apoio mais amplo aos alunos carentes 

4. Aspectos inadequados das salas de aula ao ensino (físicos, didáticos, recursos audiovisuais) 

5. Biblioteca insuficiente com relação a livros, periódicos, revistas, etc 

6. Falta da Empresa Junior para a prática do curso 

Requisitos didático-pedagógicos: 

1. Currículo inadequado às exigências/interesses do mercado de trabalho 

2. Pouca ênfase nas disciplinas profissionalizantes 

3. Cadeia rígida de pré-requisitos 

4. Sistema de avaliação das disciplinas inadequado 

5. Falta de associação entre a teoria e a prática nas disciplinas 

6. Pouca motivação por parte dos professores 

7. Inadequação entre os conteúdos das disciplinas 

8. Concentração da grade curricular em um único turno 

EXTERNAS: 

Vocação pessoal: 

1. Estar cursando paralelamente outro curso superior 

2. Desconhecimento prévio sobre o curso 

3. Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional 

Componente conjunturais: 

1. Mudança de residência/domicílio 

2. Mudança do estado civil 

3. Pressão familiar sobre a indicação do curso 

4. Responsabilidade econômica no sustento da família 

Componente características individuais: 

1. Por não ter atendido minhas expectativas 

2. Discriminação racial 

3. Problemas de saúde ou falecimento 

Componente Sócio-Político-Econômico: 

1. Carga horária semanal de trabalho 

2. Falta de apoio da organização onde trabalha 

3. Trancamento total do curso 

4. Falta de tempo para estudar 

5. Mudança no horário de trabalho 

6. Não estava adequado com o meu trabalho 

7. Não existe integração entre a universidade e as empresas (estágio supervisionado) 

8. Dificuldades de acompanhamento do curso 

Continua 
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QUADRO 1 – Síntese dos estudos sobre evasão. 
Continuação 
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Causas externas à universidade: 

 Desprestígio do curso 

 Falta de perspectivas profissionais aliada a questões financeiras 

 Dificuldades para conciliar jornada de trabalho e estudo 

 Período de viagem (alunos que se deslocam diariamente para frequentar as aulas 

 Relação custo-benefício 

 Opção equivocada 

 

Causas internas à universidade: 

 Falta de informação sobre os cursos oferecidos 

 Aspectos pedagógicos dos cursos 

• Atuação de alguns professores 

• Discriminação dos professores em relação aos alunos 

• Professores não capacitados para o ensino de certas disciplinas 

• Metodologia de ensino dos professores 
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1
)  Ajustamento do aluno com o curso ou decepção 

 Vocação 

 Oportunidades profissionais pequenas do curso 

 Dificuldades acadêmicas 

 Estímulos sociais e estímulos econômicos 

 Status profissional que a carreira possuía 

 Pouco envolvimento com o curso 

 Impossibilidade de trabalhar e estudar 

 Processo de integração (grau de integração ou interação do aluno com o ambiente 

 Melhor qualidade em outra faculdade no mesmo curso 

 Oportunidade de emprego em outra cidade 

 Simultaneidade de dois cursos e escolha pelo outro 

 Imaturidade 

 Por ter passado em mais de um curso e ter optado pelo outro 

 Casamento 
 

Fonte: MARTINS, 2007, p. 72-75.  

 

 

2.6 Modelo Utilizado nesta Dissertação 

 

Considerando os estudos realizados e os modelos adotados pelas investigações apresentadas na 

revisão de literatura, o modelo a seguir esquematizado, desenvolvido por Biazus (2004), foi 

considerado como referência para esta dissertação. Esse modelo foi selecionado pelos seguintes 

motivos: consiste em uma versão mais atual dos modelos de Tinto (1997) e do MEC (1997), 

apresenta um formato mais simples de análise, está orientado para uma instituição de Ensino 

Superior publica, mas é facilmente adaptado para uma instituição privada. 
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FIGURA 5 – Instrumento das causas da evasão. 
Fonte: BIAZUS, 2004, p. 94. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa 

sobre as causas da evasão, apontando os procedimentos adotados para o desenvolvimento da 

pesquisa, a obtenção, o tratamento e a análise dos dados. 

 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

Nesse item, busca-se delimitar a classificação quanto a critérios presentes na literatura que 

orienta esse aspecto. 

 

Muitos autores organizam as tipologias de pesquisa segundo diversos critérios e enfoques, 

procurando atender a determinados interesses, situação, condições e objetivos. Neste estudo, 

optou-se pelo enfoque de Gil (2002), que classifica os tipos de atividades de pesquisa em: 

 

a) pesquisa descritiva: procura descrever as características de determinado fenômeno, 

população ou o estabelecimento de alguma relação entre variáveis. Utiliza-se de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionários, entrevistas e 

observação sistemática;  

 

b) pesquisa exploratória: busca proporcionar maior familiaridade com o problema 

abordado a fim de torná-lo explícito ou construir hipóteses sobre tal problema. 

Abrange levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas envolvidas em 

experiências práticas com o problema abordado na pesquisa, análise de exemplos 

que auxiliem na compreensão do assunto. Geralmente, acontece em forma de 

pesquisas bibliográficas e estudos de caso; e 

 

c)  pesquisa explicativa: tem em vista a identificação de fatores que determinem ou 

contribuam para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o entendimento da 

realidade, uma vez que explica a razão de fenômenos, o seu “porquê”. Quando 

acontece em pesquisas nas Ciências Naturais, demanda o uso do método 

experimental, já nas ciências sociais requer o uso do método observacional. 
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Em relação às estratégias de pesquisa e à maneira como ela será realizada, é possível, conforme 

Yin (2005), classificá-las em: 

 

a) pesquisa quantitativa: parte do pressuposto de que tudo pode ser quantificável; ou 

seja: pode ser traduzido em números, opiniões e informações que serão classificados 

em modalidades predefinidas e analisados. Requer a utilização de recursos e 

técnicas estatísticas, como percentagem, média, desvio-padrão, coeficiente de 

correlação, análise de regressão, entre outros. 

 

b) pesquisa qualitativa: considera a existência de uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito; ou seja: uma vinculação entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzida pelos números. A interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de significados a tais fenômenos é tarefa básica na 

pesquisa qualitativa. Não exige o uso de métodos e técnicas estatísticas. Os 

pesquisadores tendem a ser instigados à análise dos dados, e o processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem. 

 

Partindo dessas considerações, este trabalho pode ser considerado como uma pesquisa 

descritiva, de natureza quantitativa, tendo em vista que se propõe a investigar as causas do 

fenômeno da evasão de alunos no ensino superior. 

 

Quanto aos meios de investigação, utilizaram-se 3 (três) fontes de coletas de dados:  

levantamento bibliográfico, pesquisa documental e questionário estruturado. 

 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

3.2.1 Unidade de Análise 

 

A pesquisa foi realizada em uma instituição de Ensino Superior privada, situada no município 

de Contagem, em Minas Gerais, Brasil, que oferece 10 (dez) cursos de Graduação, sendo 3 

(três) cursos de Bacharelado e 7 (sete) de Tecnologias, bem como 4 (quatro) cursos de Pós-
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Graduação lato sensu (Especialização), totalizando, em 2013, 1.800 (um mil e oitocentos) 

alunos matriculados. 

 

O seu corpo docente é constituído por mestres e doutores de reconhecida competência 

acadêmica e experiência no mercado. O projeto acadêmico permite que os alunos também 

tenham oportunidade de desenvolvimento profissional e social, participando de ações 

extensionistas. 

 

A faculdade foi inaugurada no segundo semestre de 2007 e, atualmente, oferece cursos de 

graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Gestão da Produção Industrial, 

Logística, Gestão Financeira, Redes de Computadores, Marketing, Gestão de Recursos 

Humanos, e Processos Gerenciais. 

 

Foram analisados, nesta pesquisa, todos os cursos de Tecnologia ofertados pela instituição, 

independentemente da data de autorização do curso.  

 

 

3.2.2 População-alvo 

 

A população-alvo consistiu em 1.810 (um mil, oitocentos e dez) alunos evadidos dos cursos de 

Gestão em Logística, Gestão de Marketing, Gestão em Processos Gerenciais, Gestão em 

Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão da Produção Industrial, e Redes de 

Computadores que abandonaram os seus estudos no período de janeiro de 2008 a março de 

2013. Foram considerados evadidos alunos que, por algum motivo, deixaram de frequentar as 

aulas. 

 

Com base nas informações levantadas, elaborou-se a TAB. 4, disponibilizada a seguir, na qual 

são apresentados dados da unidade de observação. 
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TABELA 4 - Síntese unidade de observação. 
 

Curso Ano Base inicial de alunos Nº de alunos Evadidos 

Gestão da Produção Industrial 2011 32 9 

Gestão da Produção Industrial 2012 141 41 

Gestão da Produção Industrial 2013 114 13 

Gestão de Recursos Humanos 2008 224 39 

Gestão de Recursos Humanos 2009 389 51 

Gestão de Recursos Humanos 2010 433 75 

Gestão de Recursos Humanos 2011 442 77 

Gestão de Recursos Humanos 2012 532 94 

Gestão de Recursos Humanos 2013 284 20 

Gestão Financeira 2008 85 26 

Gestão Financeira 2009 162 24 

Gestão Financeira 2010 180 32 

Gestão Financeira 2011 202 35 

Gestão Financeira 2012 233 48 

Gestão Financeira 2013 113 9 

Logística 2008 267 61 

Logística 2009 441 82 

Logística 2010 512 101 

Logística 2011 572 134 

Logística 2012 676 151 

Logística 2013 333 20 

Marketing 2008 161 31 

Marketing 2009 229 40 

Marketing 2010 194 35 

Marketing 2011 198 46 

Marketing 2012 200 41 

Marketing 2013 111 8 

Processos Gerenciais 2008 258 40 

Processos Gerenciais 2009 379 76 

Processos Gerenciais 2010 381 86 

Processos Gerenciais 2011 423 72 

Processos Gerenciais 2012 445 82 

Processos Gerenciais 2013 213 21 

Redes de Computadores 2010 66 17 

Redes de Computadores 2011 141 37 

Redes de Computadores 2012 174 28 

Redes de Computadores 2013 92 8 

TOTAL  10032 1810 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do Sistema Acadêmico da IES pesquisada, 2013. 
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3.3 Amostragem 

 

A amostragem, conforme salienta Mattar (2001, p. 128), é uma etapa de grande importância no 

delineamento da pesquisa capaz de determinar a validade dos dados obtidos. Sua definição 

básica refere-se "à coleta de dados relativos a alguns elementos da população e a sua análise, 

que pode proporcionar informações relevantes sobre toda a população".  

 

O procedimento de amostragem pode ser realizado por meio de uma amostra probabilística ou 

não probabilística. No primeiro caso, os resultados podem ser projetáveis para a população alvo 

total; no segundo caso, os resultados não podem ser generalizados. 

 

Segundo Mattar (2001, p. 133), para escolha do processo de amostragem, o pesquisador deve 

levar em conta o tipo de pesquisa, a acessibilidade aos elementos da população-alvo, a 

disponibilidade ou não de [ob]ter os elementos da população, a representatividade desejada ou 

necessária, a oportunidade apresentada pela ocorrência de fatos ou eventos, a disponibilidade 

de tempo, recursos financeiros e humanos, etc..  

 

Como há vários tipos de amostras e planos de amostragem, deve ser estabelecida uma 

diferenciação fundamental na definição de amostragens probabilísticas e não-probabilísticas, a 

saber:  

 

 amostragem probabilística é aquela em que cada elemento da população tem uma 

chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra. As 

amostragens probabilísticas geram amostras probabilísticas (MATTAR, 2001, p. 132);  

 

 amostragem não-probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da população 

para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou 

do entrevistador no campo (MATTAR, 2001, p. 132). 

 

Nessa pesquisa, utilizamos a amostragem não-probabilística por conveniência, descrita por 

Malhotra (2001, p. 306), que procura obter um volume de elementos convenientes em 

determinada situação, sendo sua seleção deixada a cargo do pesquisador. 
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A amostra, a partir do universo de 1.810 (um mil, oitocentos e dez) alunos evadidos, totalizou 

141 (cento e quarenta e um) respondentes, o que corresponde a 7,79% do total. Essa 

amostragem, frente ao tamanho da população, tem uma margem de erro de 8% e confiança de 

95%. 

 

 

3.4 Instrumento de Coleta de Dados 

 

A pesquisa desenvolveu-se com base em 3 (três) fontes de coletas de dados, a saber: 1) 

levantamento bibliográfico; 2) levantamento interno na unidade de análise; e 3) questionário 

estruturado. 

 

A coleta de dados fundamenta-se em uma revisão da literatura que auxilia na investigação do 

problema abordado, de modo a se compreender o fenômeno da evasão do Ensino Superior. 

Como fonte primária de coleta de dados, faz-se uso de questionário enviado a alunos evadidos 

da instituição de ensino pesquisada (ANEXO D).  

 

Como fontes secundárias, são utilizados relatórios e documentos referentes a dados históricos 

da evasão disponibilizados pela secretaria acadêmica da instituição. Os dados foram extraídos 

de relatórios fornecidos pelo programa computacional que a instituição utiliza desde o início de 

suas atividades.  

 

Para a pesquisa, elaborou-se um questionário (ANEXO D) adaptado dos estudos conduzidos 

por Biazus (2004) e Martins (2007) que demonstraram ser apropriados para a investigação da 

evasão. O questionário é composto por 3 (três) partes, a primeira com questões abertas e de 

múltipla escolha para levantar o perfil do evadido, a segunda e terceira com questões fechadas 

em escala de Likert (1932) adaptada para se determinar, respectivamente, os fatores de opção 

pelo curso e os fatores de abandono. A escala é formada por um grau de intensidade que varia 

de 1 a 5, correspondente: 1 – significa não contribuiu; 2 – significa contribuiu pouco; 3 – 

significa contribuiu regularmente; 4 – significa contribuiu muito; 5 – significa contribuiu 

totalmente. A escala permite que os respondentes sinalizem qual o grau de concordância ou 

discordância das respostas. 
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O questionário foi disponibilizado na Internet, por meio do Googledocs,5 entre os dias 24 de 

junho a 08 de julho de 2013. O contato com os alunos objetos do estudo foi realizado por e-

mail, com envio de uma carta, visando informar ao participante os objetivos do estudo, a sua 

relevância, as garantias de confidencialidade, bem como a apresentação do pesquisador.  

 

A receptividade dos respondentes foi bastante positiva e imediata. Após o envio do e-mail 

(ANEXO C), em apenas 48 h (quarenta e oito horas), o questionário foi respondido por 97 

(noventa e sete) participantes. 

 

 

3.5 Tratamento dos Dados 

 

No levantamento realizado na secretaria acadêmica da Instituição de Ensino Superior, obteve-

se a movimentação dos alunos, evidenciada pelo número de matrículas e o número de evasão 

em cada um dos cursos no período do 1º semestre de 2008 ao 1º semestre de 2013, nos 7 (sete) 

cursos de tecnólogo. A análise feita, quanto a esses dados, foi a verificação do percentual de 

evadidos entre os cursos e também entre gêneros. Os procedimentos utilizados para a análise 

dos resultados obtidos por meio do questionário aplicado em uma amostra não-probabilística 

foi a apresentação do perfil dos respondentes em tabelas de frequências absolutas e percentuais, 

em cada uma das 3 (três) partes do questionário: 1) parte I, constituída de 13 (treze) questões 

que retrata, o perfil do aluno evadido; parte II, constituída de 11 (onze) questões que tratam dos 

motivos que levaram esse aluno evadido à escolha do curso; e parte III, composta  por 35 (trinta 

e cinco) questões que visam identificar as razões mais significativas do abandono do curso. 

Para as análises das partes II e III, considerando-se que as opções de respostas foram, em uma 

escala tipo Likert (1932), numeradas de 1 a 5, inicialmente tomou-se por base os resultados das 

médias de pontos atribuídas em cada questão. Aplicou-se, também, em cada parte, análise 

fatorial exploratória, com o objetivo de identificar dimensões formadas por grupos de questões, 

                                                           
5 O Google Docs (disponível em: http://www.googledocs.com) é um aplicativo do Google baseado na 

WEB. A ferramenta funciona totalmente on-line, diretamente no browser, e permite que seus usuários 

criem e editem documentos ao mesmo tempo, colaborando, em tempo real, com outros usuários. 

Atualmente, compõe-se de um processador de texto, um editor de apresentações, um editor de planilhas 

e um editor de formulários. 

http://www.googledocs.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/Browser
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facilitando a identificação das características quanto à opção pelo curso associada à evasão. 

Para a análise estatística, utilizou-se o software SPSS 13.0.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Disponível, para download gratuito, em http://www.softonic.com.br/s/spss-13.0-free, trata-se de um 

software estatístico de fácil manuseio, internacionalmente reconhecido e utilizado na área de Ciências 

Sociais, há décadas, cujo nome (SPSS) é acrônimo da expressão inglesa Statistical Package for Social 

Sciences: Pacote Estatístico para Ciências Sociais.  

 

http://www.softonic.com.br/s/spss-13.0-free
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar a análise e interpretação dos dados obtidos através 

da pesquisa realizada com os alunos evadidos dos cursos de Gestão em Logística, Gestão de 

Marketing, Gestão em Processos Gerenciais, Gestão em Recursos Humanos, Gestão Financeira, 

Gestão da Produção Industrial, e Redes de Computadores de uma IES privada localizada em 

Contagem - MG. 

 

No período compreendido entre o 1º semestre de 2008 e o 1º semestre de 2013, foram 

matriculados 10.032 (dez mil e trinta e dois) alunos. Entre os 7 (sete) cursos de tecnólogo, o 

que apresentou maior número de matrículas foi o de Logística, com 2.801 (dois mil e oitocentos 

e um) alunos, seguido pelos cursos de Recursos Humanos, com 2.304 (dois mil, trezentos e 

quatro) e pelo de Processos Gerenciais, com 2.099 (dois mil e noventa e nove). Na TAB. 5, 

apresentam-se os números de matrículas no período citado, com respectivos números de 

evasões. 

 

TABELA 5 - Quantidade de alunos matrículas e evadidos – do 1º semestre de 2008 ao 1º 

semestre de 2013. 

Curso de Tecnólogo Nº de matrículas Nº de evasões 

Gestão da Produção Industrial 287 63 

Gestão de Recursos Humanos 2.304 356 

Gestão Financeira 975 174 

Logística 2.801 549 

Marketing 1.093 201 

Processos Gerenciais 2.099 377 

Redes de Computadores 473 90 

Total geral 10.032 1.810 

         Fonte: Dados da Pesquisa – Secretaria Acadêmica UNA Contagem. 

 

Considerando-se os dados referentes à evasão, na TAB. 6, observa-se um percentual maior para 

o curso de Gestão da Produção industrial (22,0%), seguido pelo curso de Logística (19,6%).  
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TABELA 6 - Distribuição percentual da evasão por gênero e curso. 
 

Curso de Tecnólogo 
Percentual da evasão nos períodos 1º 2008 a 1º 2013 

Feminino Masculino Total 

Gestão da Produção Industrial 15,8 23,5 22,0 

Gestão de Recursos Humanos 15,3 16,5 15,5 

Gestão Financeira 15,5 24,3 17,8 

Logística 15,7 21,2 19,6 

Marketing 16,8 20 ,6 18,4 

Processos Gerenciais 16,7 19,3 18,0 

Redes de Computadores 15,0 19,4 19,0 

Total  15,9 20,6 18,0 

Fonte: Dados da Pesquisa – Secretaria Acadêmica UNA Contagem. 

 

Considerou-se, como população-alvo, os dados relativos ao período, o que predispõe a análise 

dos resultados sem aplicação de testes estatísticos. Observa-se que o percentual de evasão 

relativo a alunos do sexo masculino é predominantemente maior do que o que se refere a alunas 

do gênero feminino, em todos os cursos. O gráfico GRÁF. 2, a seguir, ilustra o comportamento 

desses dados. 

 

   GRÁFICO 2 – Distribuição percentual da evasão por curso e gênero. 
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Em síntese, a evasão média na instituição, registrada no período considerado, é de 18%, sendo 

de 15,9% para o gênero feminino e de 20,6% para o masculino. 

 

Quanto aos objetivos dessa pesquisa, utilizou-se uma amostra não-aleatória de 141 (cento e 

quarenta e um) alunos, os quais responderam ao questionário, cujos resultados estão dispostos 

na seção seguinte.    

 

 

4.1 Perfil dos alunos evadidos 

 

Nas TAB. 7, está esboçado o perfil do aluno evadido, observando-se que 52,5% dos pesquisados 

são do sexo feminino, sendo 51,1% são solteiros. A escolaridade do pai ou da mãe tem 

predominância no Ensino Médio completo (35,5%). A renda média familiar ocorre na classe 

até 3 S.M. 3 (três) salários-mínimos (48,2%). A caracterização da qualidade do relacionamento 

entre os colegas predomina como “ótimo”, com 48,9% das respostas. Os alunos realizam 

atividades profissionais/laborais no setor privado (80,1%) e a maioria (66,6%) iniciou o curso 

entre os anos 2010 e 2012. A frequência ao curso foi de, no máximo, 1 (um) semestre completo, 

com percentual de 48,9%.   

 

A faixa etária ao ingressar no curso apresentou maior percentual para idades acima de 29 (vinte 

e nove) anos (36,9%). Quanto a reprovação, 57,4% dos evadidos não sofreram reprovações no 

curso, apesar de alguns estudos (TINTO, 1975; CARDOSO, 2008; SCALI, 2009) indicarem 

que o baixo desempenho acadêmico do estudante no curso mantém estreita relação com as taxas 

de evasão.  
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TABELA 7 - Perfil dos alunos evadidos estudados na pesquisa. 
 

Variáveis Respostas Frequência Percentual 

Gênero 

 Masculino 67 47.5 

 Feminino 74 52.5 

Total 141 100.0 

Estado Civil 

Solteiro 72 51.1 

Casado 57 40.4 

Divorciado/Separado 11 7.8 

Outros 1 0.7 

Total 141 100.0 

Escolaridade da 

família 

Nenhuma 9 6.4 

Ensino fundamental 

incompleto 
33 23.4 

Ensino fundamental completo 17 12.1 

Ensino médio incompleto 10 7.1 

Ensino médio completo 50 35.5 

Superior incompleto 7 5.0 

Superior completo 12 8.5 

Pós-graduação (especialização, 

mestrado ou doutorado) 
3 2.1 

Total 141 100.0 

Renda Familiar 

 Até 3 SM (R$ 2034,00) 68 48.2 

De 3 a 6 SM (R$ 2034,00 a R$ 

4068,00) 
50 35.5 

De 6 a 9 SM (R$ 4068 a R$ 

6102,00) 
15 10.6 

De 9 a 12 SM (R$ 6102,00 a 

R$ 8136,00) 
5 3.5 

Mais de 12 SM (R$ 8136,00) 3 2.1 

Total 141 100.0 

Relacionamento com 

os colegas 

Inexistente 9 6.4 

Fraco, baixo envolvimento 17 12.1 

Moderado 46 32.6 

Ótimo 69 48.9 

Total 141 100.0 

Ano de Ingresso no 

curso 

2007 2 1.4 

2008 19 13.5 

2009 18 12.8 

2010 33 23.4 

2011 25 17.7 

2012 36 25.5 

2013 8 5.7 

Total 141 100.0 

Tempo de 

Frequência no curso 

Não frequentei 16 11.3 

Frequentei um semestre 

incompleto 
35 24.8 

Frequentei um semestre 

completo 
34 24.1 

Frequentei até primeiro ano 28 19.9 

Frequentei até segundo ano 18 12.8 

Frequentei até terceiro ano 10 7.1 

Total 141 100.0 

Continua 
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TABELA 7 - Perfil dos alunos evadidos estudados na pesquisa. 
Continuação 

 

Faixa Etária 

Menor de 18 anos 1 0.7 

18 à 21 anos 17 12.1 

22 à 25 anos 47 33.3 

26 à 29 anos 24 17.0 

Maior de 29 anos 52 36.9 

Total 141 100.0 

Quantidade de 

reprovações 

Nenhuma vez 81 57.4 

Uma vez 27 19.1 

Duas vezes 11 7.8 

Três vezes 11 7.8 

Mais de três 11 7.8 

Total 141 100.0 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

Sintetizando as informações sobre o perfil dos alunos evadidos, na TAB. 7, a seguir, na TAB. 

8, estão registradas as características que predominam quanto aos perfis dos alunos evadidos. 

 

TABELA 8 - Características mais predominantes no perfil dos alunos evadidos. 

 

Características predominantes Percentual 

Gênero feminino 52,5 

Estado civil – Solteiro 51,1 

Escolaridade da família - Ensino Médio completo 35,5 

Renda familiar - Até 3 SM (R$ 2034,00) 48,2 

Relacionamento com colegas – ótimo 48,9 

Atuação no setor privado  80,1 

Ano de ingresso no curso – 2012  25,5 

Frequência no curso – Primeiro semestre letivo incompleto 24,8 

Faixa etária – Maiores de 29 anos  36,9 

Reprovação em disciplina – Nenhuma vez 57,4 

               Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

  

4.2 Características da situação dos alunos após a evasão 

 

Entre os alunos evadidos, 61,0% indicam que ainda não decidiram se voltarão à universidade, 

entretanto, conforme os dados apresentados na TAB. 9, a seguir, 34,0% já estão frequentando 

outro curso/instituição de ensino superior.  
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TABELA 9 - Situação acadêmica atual. 
 

 Situação Acadêmica Frequência Percentual 

a) Abandonei definitivamente os estudos universitários 7   5,0 

b) Ainda não decidi se volto à universidade 86  61,0 

c) Estou frequentando outro curso/instituição de ensino 

superior 
38  27,0 

d) Já finalizei outro curso superior 10    7.0 

Total 141 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa.   
 

 

Dentre os cursos matriculados ou mesmo os já concluídos em outra instituição, conforme a 

TAB. 10, a seguir, foram citados 18 (dezoito) cursos, pelos 33 (trinta e três) respondentes, sendo 

que os de maior frequência é o curso de Administração de Empresas (18,2%) e o de Processos 

Gerenciais (12,1%). Cabe ressaltar que 48,5% dos informantes retornaram a um curso superior 

de Tecnologia, indicando uma permanência nessa modalidade de graduação.   

 

TABELA 10 - Cursos que estão frequentando ou que já concluíram. 
 

Nome do curso Frequência Percentual 

Administração de Empresas 6 18,2 

Direito 1 3,0 

Enfermagem 1 3,0 

Engenharia Civil 1 3,0 

Engenharia de Computação 1 3,0 

Engenharia de Produção 2 6,1 

Gestão da Produção Industrial 1 3,0 

Gestão em TI 1 3,0 

Gestão Financeira 3 9,1 

Jornalismo 1 3,0 

Licenciatura em Geografia 1 3,0 

Logística 2 6,1 

Marketing 2 6,1 

Pedagogia 1 3,0 

Processos Gerenciais 4 12,1 

Recursos Humanos 1 3,0 

Segurança da Informação 2 6,1 

Serviço Social 2 6,1 

Total 33 100,0 

               Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observa-se uma diversificação de instituições de ensino em que estão matriculados: 21 (vinte 

e uma) IES, citadas por 33 (trinta e três) alunos, dentre os 48 (quarenta e oito) classificados com 

os que já cursaram o curso superior (10 [dez]) e os que estão matriculados atualmente (38 [trinta 
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e oito]). Dentre as instituições citadas, a mais indicada nessas matrículas ou mesmo em 

conclusão de cursos é na UNA Contagem, com 24,2%. A TAB. 11, a seguir, mostra esses dados: 

 

TABELA 11 - Instituições em que estão matriculados ou onde concluíram outro curso 

superior. 
 

Instituição de ensino Frequência Percentual 

Anhanguera 2 6,1 

CEFET-MG 1 3,0 

Claretiano 1 3,0 

Estácio 1 3,0 

FACISA 1 3,0 

Faculdade SENAC MG 1 3,0 

FEAD 1 3,0 

Fumec 1 3,0 

Newton Paiva 1 3,0 

Pitágoras 2 6,1 

PUC 1 3,0 

UFMG 1 3,0 

UNA – Barreiro 1 3,0 

UNA - Barro Preto 1 3,0 

UNA Contagem 8 24,2 

UNI-BH 1 3,0 

Unicesumar 2 6,1 

UNINOVE 1 3,0 

UNIPAC 3 9,1 

Universidade Católica de Brasília 1 3,0 

UNOPAR 1 3,0 

Total 33 100,0 

                Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
 

O retorno aos estudos incide, no período entre os anos 2012 e 2013, conforme a TAB. 12, 

representando 75,7% dos 33 (trinta e três) alunos evadidos.  

 

TABELA 12 - Ano em que ingressou neste curso/nesta instituição. 

   

Ano de ingresso no curso Frequência Percentual 

2008 2 6,1 

2009 2 6,1 

2010 1 3,0 

2011 3 9,1 

2012 11 33,3 

2013 14 42,4 

Total 33 100,0 

                Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Ao serem questionados em relação ao interesse em retornar aos estudos, dos 103 (cento e três) 

alunos, 92,2% manifestaram interesse de retorno, incluindo, nesse caso, 3,9% dos que 

abandonaram definitivamente os estudos universitários, e 6,8% dos que informaram que 

finalizaram outro curso superior, conforme a TAB. 13, apresentada a seguir: 

 

 

TABELA 13 - Interesse em retornar os estudos. 
 

Interesse em retornar aos estudos Frequência Percentual 

Sim 95 92,2 

Não 8 7,8 

Total 103 100, 0 

               Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Tais resultados guardam similaridades com os encontrados por Polydoro (2000), Biazus (2004), 

Martins (2007), Scali (2009) e Vitelli (2009), em que a evasão de curso é acompanhada, na 

maioria das vezes, pela continuidade dos estudos em outros cursos, ou outras instituições. 

 

Comparando-se os resultados referentes ao desejo de retornar e em relação ao tempo que está 

afastado dos estudos, observa-se, na TAB. 14, a seguir, uma tendência de redução do interesse, 

à medida que há o aumento do tempo de evasão.  

 

TABELA 14 - Distribuição percentual do tempo de evasão e o desejo de retornar os 

estudos. 
 

Tempo de Evasão 

Desejo de retornar os 

estudos Total 

Sim Não 

0 até 2 anos 92,1 7,9 100,0 
De 2 a 4 anos 91,4 8,6 100,0 
De 4 a 6 anos 80,0 20,0 100,0 
Total 90,1 9,9 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
 

Quanto ao percentual dos que desejam retornar aos estudos, em relação à renda familiar, 

observa-se, na TAB. 15, que, para renda familiar inferior a 6 (seis) salários mínimos, o desejo 

de retornar não é mantido em 100,0% da mesma forma que para as rendas maiores.  
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TABELA 15 - Distribuição percentual da renda familiar e o desejo de retornar aos 

estudos.  
 

Renda Familiar Desejo de retornar aos estudos Total 

Sim Não 

Até 3 SM (R$ 2.034,00) 94,0 6,0 100,0 

De 3 a 6 SM (R$ 2.034,00 a R$ 4.068,00) 86,1 13,9 100,0 

De 6 a 9 SM (R$ 4.068,00 a R$ 6.102,00) 100,0 0,0 100,0 

De 9 a 12 SM (R$ 6.102,00 a R$ 8.136,00) 100,0 0,0 100,0 

Mais de 12 SM (R$ 8.136,00) 100,0 0,0 100,0 

Total 92,2 7,8 100,0 

          Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observa-se que 83,7% dos alunos evadidos têm renda inferior a 6 (seis) S.M. (salários 

mínimos), conforme dados da TAB. 16; isto implica que a quantidade de alunos que desejam 

retornar aos estudos e que apresentam renda acima de 6 (seis) salários mínimos tem impacto 

relativamente menor, comparativamente aos de menores rendas familiares. 

 

TABELA 16 - Distribuição percentual da renda familiar e o tempo de evasão. 

  

Renda familiar dos entrevistados 
Tempo da evasão 

Total Até 2 

anos 

De 2 a 4 

anos 

De 4 a 

6 anos 

Até 3 SM (R$ 2.034,00) 46,0 38,0 16,0 100,0 

De 3 a 6 SM (R$ 2.034,00 a R$ 4.068,00) 44,4 33,3 22,2 100,0 

De 6 a 9 SM (R$ 4.068,00 a R$ 6.102,00) 41,7 41,7 16,7 100,0 

De 9 a 12 SM (R$ 6.102,00 a R$ 8.136,00) 50,0 50,0 0,0 100,0 

Mais de 12 SM (R$ 8.136,00) 0,0 100,0 0,0 100,0 

Total 44,7 37,9 17,5 100,0 

          Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 

Dos 141 (cento e quarenta e um) alunos pesquisados, 38 alunos (26,95%) estão frequentando 

outro curso superior, conforme a TAB. 17, disponibilizada a seguir. Nessa amostra, observa-

se que 94,7% já matricularam em outro curso no período de até 4 (quatro) anos após a evasão.  

 

TABELA 17 -  Distribuição percentual dos alunos matriculados em outro curso e o 

tempo de evasão. 
 

 

Classe tempo de evasão 
Quantidade de alunos 

matriculados em outro curso 

 

Percentual 

0 até 2 anos 17 44,7 

De 2 a 4 anos 19 50,0 

De 4 a 6 anos 2 5,3 

Total 38 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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4.3 Motivos da opção e do abandono do curso. 

 

Para avaliação das respostas obtidas, avaliou-se, inicialmente, a consistência interna de cada 

uma das partes, aplicando-se o coeficiente alfa de Cronbach (1951), cujos resultados estão 

apresentados na TAB. 18. 

 

Para se evidenciar a confiabilidade interna, utilizou-se coeficiente alfa de Cronbach (1951) em 

cada construto, resultado da análise fatorial, inicialmente proposto. Esse coeficiente estima o 

grau de confiabilidade da escala; ou seja, o quanto ela produz resultados consistentes ao se 

fazerem medições repetidas de determinada característica (HAIR et al., 2005). O critério 

adotado como consistente será para valores superiores do coeficiente de alfa de Cronbach 

(1951) acima de 0,60. 

 

TABELA 18 - Coeficiente alfa de Cronbach – Estatística de Confiabilidade.  

 

Partes do questionário Alfa de Cronbach Nº de itens 

Parte II - Opção pelo Curso 0,754 11 

Parte III- Motivos do 

Abandono do curso 
0,901 37 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em função dos resultados, admite-se boa consistência interna do instrumento de coleta, porque 

se constata que todos os coeficientes foram superiores a 0,70. 

 

Na TAB. 19, estão apresentadas as medidas descritivas das 11 (onze) questões que compõem a 

parte II, referente aos motivos que levaram a opção pelo curso. As questões estão apresentadas 

em ordem decrescente das médias na amostra de 141 (cento e quarenta e um) respondentes. 

Observa-se que em uma escala de variação de 1 (um) a 5 (cinco), sendo número 5 = significa 

contribuiu totalmente, número 4 = significa contribuiu muito, número 3 = significa contribuiu 

regularmente,  número 2 = significa contribuiu pouco, número 1 = Não contribuiu, valores de 

médias acima de 2 (dois) indica que a opção apresenta alguma contribuição para decidir pelo 

curso. 
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TABELA 19 - Estatísticas das questões relativas aos motivos de escolha do curso. 

 

Opções  Média 
Desvio- 

padrão 

2) Aperfeiçoamento de meu exercício profissional 3.87 1.21 

3) Atendimento de minhas aptidões e interesses 3.74 1.21 

5) Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo 3.53 1.25 

4) Bom nível de exigência do curso 3.32 1.24 

7) Facilidade de mercado de trabalho 3.28 1.23 

10) Possibilidade de ganho financeiro considerável 3.28 1.22 

6) Dificuldade de ingresso nas universidades públicas (federais e 

estaduais) 

 

 

 

3.12 1.53 

11) Prestígio social da profissão 2.98 1.27 

1) Amigos/parentes estudam e indicam 2.37 1.39 

8) Influência dos pais 2.26 1.43 

9) Pequena concorrência às vagas 2.26 1.27 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De 11 (onze) motivos apontados como decisivos para a escolha do curso, 7 (sete),  apresentaram 

média superior a 3,0 (três), o que indica que essas questões apresentaram-se como 

representativas de algum grau de contribuição na opção de escolha dos cursos. As 3 (três) 

maiores médias foram: 1) “Aperfeiçoamento de meu exercício profissional” (3,87);  2) 

“Atendimento de minhas aptidões e interesses” (3,74); e  3) “Condição de estudar e trabalhar 

ao mesmo tempo” (3,53).  Observa-se que o desvio-padrão, que, segundo Triola (2005, p. 45), 

representa a média quadrática dos desvios dos valores em relação à sua media aritmética, 

indicando homogeneidade dos pontos atribuídos. Observa-se que as menores médias 

apresentaram-se relativamente mais dispersas. O GRÁF. 3 apresenta o comportamento 

ordenado das médias das questões. 
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GRÁFICO 3 - Médias das pontuações atribuídas – Escolha do curso. 
   Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Em relação às questões sobre os motivos do abandono do curso, na TAB. 20, estão apresentadas 

as medidas descritivas das pontuações obtidas (escala de 1 a 5), listadas em ordem decrescente 

das médias, considerando-se que as maiores médias indicam as variáveis que mais 

influenciaram nessa tomada de decisão. As 2 (duas) maiores médias foram relativas a: 1) 

“Dificuldade financeira momentânea” (3,55); e 2) “Mensalidade Elevada” (3,53). 
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TABELA 20 - Estatísticas das questões referentes aos motivos do abandono do curso. 
 

Variáveis   

Nº de 

observações 
Média 

Desvio- 

padrão 

32) Dificuldade financeira momentânea 141 3.55 1.61 

37) Mensalidade elevada 141 3.53 1.54 

13) Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional 141 2.64 1.51 

28) Falta de financiamento mais amplo aos alunos carentes 141 2.62 1.65 

24) Falta de tempo para estudar 141 2.46 1.47 

29) Carga horária semanal de trabalho 141 2.46 1.53 

18) Falta de apoio da organização onde trabalha 141 2.45 1.59 

3) Orientação insuficiente da Coordenação do Curso, quando 

solicitadas informações 141 2.41 1.50 

26) Horário de trabalho incompatível com o curso 141 2.33 1.58 

2) Deficiência didático-pedagógica dos professores 141 2.28 1.35 

31) Não me sentia motivado 141 2.26 1.46 

10) Pouca ênfase nas disciplinas práticas e profissionalizantes 141 2.23 1.31 

11) Não existe integração entre faculdade e empresas 141 2.19 1.31 

22) Falta de associação entre a teoria e a prática nas disciplinas 141 2.18 1.31 

19) Por não ter atendido minhas expectativas 141 2.16 1.42 

6) Laboratórios: insuficiente com relação aos equipamentos de 

informática e conexão com internet 141 2.13 1.27 

20) Pouca motivação por parte dos professores 141 2.02 1.21 

7) Currículo inadequado às exigências/interesses do mercado de 

trabalho 141 2.02 1.17 

9) Sistema de avaliação das disciplinas inadequado, ultrapassado ou 

injusto 141 2.00 1.17 

12) Dificuldades no acompanhamento do curso (deficiência da 

educação básica - falta de base) 141 1.99 1.17 

4) Aspectos inadequados das salas de aula ao ensino (físicos, didáticos, 

recursos audiovisuais) 141 1.99 1.17 

8) Cadeia rígida de pré-requisitos para os módulos/disciplinas 141 1.98 1.18 

23) Não estava adequado com o meu trabalho 141 1.96 1.32 

21) Forma inadequada com que os professores falam do curso 141 1.96 1.27 

16) Desconhecimento prévio a respeito do curso 141 1.94 1.21 

36) Má qualidade de atendimento aos alunos 141 1.91 1.27 

5) Biblioteca insuficiente com relação a livros, periódicos, revistas, etc.. 141 1.86 1.15 

1) Impontualidade dos professores 141 1.86 1.19 

34) Escolha equivocada do curso 141 1.82 1.24 

14) Problemas de saúde ou falecimento 141 1.76 1.36 

25) Falta de respeito dos professores para com os alunos 141 1.62 1.14 

35) Relacionamento com os colegas 141 1.62 1.10 

17) Mudança de residência/domicílio 141 1.52 1.14 

33) Reprovações constantes 141 1.43 0.99 

30) Mudança do estado civil 141 1.40 1.06 

15) Pressão da família sobre a indicação do curso 141 1.40 0.92 

27) Discriminação racial 141 1.16 0.59 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O GRÁF. 4, apresentado a seguir, por seu turno, ilustra a disposição desses valores médios 

informados, anteriormente, na TAB. 20. 

 

 
 

GRÁFICO 4 – Médias das pontuações atribuídas – Escolha do curso. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

4.4 Análise fatorial  

 

Por não existir uma única variável que explique o motivo da opção pelo curso, ou mesmo o 

abandono do mesmo, aplicou-se a análise fatorial para buscar um melhor entendimento das 

relações entre estes motivos. 

 

Segundo Hair (2005), a análise fatorial é uma técnica estatística que busca, por meio da 

avaliação de um conjunto de variáveis, a identificação de dimensões de variabilidade comuns 

existentes em um conjunto de fenômenos. O intuito é desvendar estruturas existentes, mas não 

observáveis diretamente. Cada uma dessas dimensões de variabilidade comum recebe o nome 

de “fator”. A análise fatorial exploratória foi aplicada separadamente nas partes II e III do 

questionário, com o objetivo de se identificar os fatores representativos dos grupos de questões.  

 

O método utilizado para a extração dos fatores foi o das componentes principais, que, segundo 

Corrar (2007, p. 81), procura uma combinação linear entre as variáveis, de forma que o máximo 
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de variância seja explicada por essa combinação. Na sequência, busca-se nova combinação 

linear entre as variáveis que explique a maior quantidade de variância, retirada a parcela da 

variância explicada anteriormente e assim sucessivamente. Para se prosseguir com a utilização 

da AF, aplicam-se o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett. 

O teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mede o grau da correlação parcial entre as variáveis 

(Measure of sampling Adequacy MSA), que é a medida de adequação da amostra. Segundo 

Mingoti (2004, p. 38), a validade da aplicação da Análise Fatorial será considerado um valor 

de KMO acima de 0,60. Quanto ao teste de Bartlett, este identifica se a matriz de correlação é 

uma matriz-identidade, o que significa, neste caso, que a correlação entre as variáveis é 0 (zero). 

Se confirmado um dos testes, a Análise Fatorial não é adequada ao conjunto de dados. 

 

O número de fatores foi definido por meio do resultado do critério do autovalor; neste caso, 

serão selecionados os fatores que apresentarem autovalores acima de 1,0 (um), que corresponde 

o quanto o fator consegue explicar da variância total dos dados Corrar, (2007, p. 86). Em função 

do limite mínimo do autovalor, observa-se o percentual da variância explicada.  

 

Para melhor entendimento dos fatores, os quais representam o conjunto de variáveis, aplica-se 

a rotação dos fatores, o que facilita a interpretação das cargas fatoriais, que representam a 

correlação entre as variáveis e o fator. Outro aspecto a ser observado é o valor das 

comunalidade, que, segundo Hair (2005), representam o percentual que certa variável obteve 

pela Análise Fatorial; ou seja: expressam quanto da variância de cada variável é explicada pela 

AF. Quanto mais próximos de 1 (um) forem os valores das comunalidades, maior é o poder de 

explicação pelos fatores. 

 

4.4.1 Análise Fatorial – Fatores de opção pelo curso 

 

A análise fatorial, disposta no anexo A, aplicada ao conjunto de dados da parte II do 

questionário, que trata dos motivos da escolha do curso, resultou em um KMO de 0,730, que é 

superior ao valor mínimo de 0,60. O teste de esfericidade de Bartlett apresentou significância 

igual a 0,0000, abaixo, portanto, de 0,05, o que indica que a matriz de correlação difere da 

matriz-identidade. Os índices de comunalidade apresentaram valores pouco significativos para 

a questão “Dificuldade de ingresso nas universidades públicas (federais e estaduais)” com valor 

de (0,334); entretanto, manteve-se a variável no estudo. A variância total explicada pelos 3 
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(três) fatores, utilizando-se o critério de autovalor superior a 1 (um) foi de 59,7%. Com base 

nesses resultados, desenvolveu-se a AF, analisando-se os 3 (três) fatores formados a seguir: 

 

Denominação atribuída aos fatores referentes aos motivos da escolha do curso: 

 Fator 1 – Denominado de Viabilidade para realização do curso, compõe-se das 

seguintes questões: 

5) “Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo”; 6) “Dificuldade de ingresso nas 

universidades públicas (federais e estaduais)”; 7) “Facilidade de mercado de trabalho”; 9) 

“Pequena concorrência às vagas”; 10) “Possibilidade de ganho financeiro considerável”; e 11) 

“Prestígio social da profissão”;  

 Fator 2 – Denominado de Melhoria da Carreira profissional, compõe-se das questões: 

2) “Aperfeiçoamento de meu exercício profissional”; 3) “Atendimento de minhas aptidões e 

interesses”; e 4) “Bom nível de exigência do curso”. 

 Fator 3 – Compreende questões que retratam a Influência de pessoas: 

1) “Amigos/parentes estudam e indicam”; e 8) “Influência dos pais”. 

 

4.4.2 Análise Fatorial – Fatores de abandono 

 

A análise fatorial aplicada, disposta no anexo B, ao conjunto de dados da parte III do 

questionário, que trata dos motivos do abandono do curso, resultou em um KMO de 0,832, que 

é superior ao valor mínimo de 0,60. O teste de esfericidade de Bartlett apresentou significância 

igual a 0,0000, abaixo de 0,05, o que indica que a matriz de correlação difere da matriz 

identidade. Os índices de comunalidade apresentaram valores superiores a 0,500 para todas as 

variáveis. A variância total explicada pelos 9 (nove) fatores, utilizando-se o critério de autovalor 

superior a 1 (um), foi de 68,6%. Com base nesses resultados, desenvolveu-se a AF, analisando-

se os 9 (nove) fatores formados. 

 

Denominação atribuída aos fatores referentes aos motivos do abandono do curso: 

 

 FATOR 1 - Retrata a forma em que o curso é administrado, tanto em sala de aula como 

no apoio administrativo de sua execução, em função do seu projeto pedagógico. 

Restringimos este fator à denominação: Estruturação Didático-pedagógica, que é 

formado pelas de 12 (doze) questões: 
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1) “Impontualidade dos professores; 2) “Deficiência didático pedagógica dos professores”; 3) 

“Orientação insuficiente da Coordenação do Curso, quando solicitadas informações”; 7) 

“Currículo inadequado às exigências/interesses do mercado de trabalho”; 8) “Cadeia rígida de 

pré-requisitos para os módulos/disciplinas”; 9) “Sistema de avaliação das disciplinas 

inadequado, ultrapassado ou injusto”; 10) “Pouca ênfase nas disciplinas práticas e 

profissionalizantes”; 11) “Não existe integração entre faculdade e empresas”; 12) “Dificuldades 

no acompanhamento do curso (deficiência da educação básica - falta de base)”; 20) “Pouca 

motivação por parte dos professores”; 21) “Forma inadequada com que os professores falam 

do curso”; e 22) “Falta de associação entre a teoria e a prática nas disciplinas”; 

 Fator 2 – Retrata a avaliação da Infraestrutura, composto pelas questões: 

5) “Biblioteca insuficiente com relação a livros, periódicos, revistas, etc.”; 4) “Aspectos 

inadequados das salas de aula ao ensino (físicos, didáticos, recursos audiovisuais)”; e 6) 

“Laboratórios: insuficientes com relação aos equipamentos de informática e conexão com a 

Internet”. 

 Fator 3 – Retrata a avaliação das Causas de Relacionamento no Ambiente Acadêmico, 

composto pelas questões: 

27) “Discriminação racial”; 30) “Mudança do estado civil”; 35) “Relacionamento com os 

colegas”; 33) “Reprovações constantes”; e 15) “Pressão da família sobre a indicação do Curso”.  

 Fator 4 – Retrata a avaliação da influência da evasão em função da Vocação 

Pessoal/Escolha do Curso, sendo composto pelas questões: 

34) “Escolha equivocada do curso”; 31) “Não me sentia motivado”; 19) “Por não ter atendido 

minhas expectativas”; 16) “Desconhecimento prévio a respeito do curso”; e 13) “Mudança de 

interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional”; 

 

 Fator 5 – Retrata a avaliação da Relação entre a Vida Acadêmica e as Exigências do 

Mundo do Trabalho, composto pelas questões; 

29) “Carga horária semanal de trabalho”; 26) “Horário de trabalho incompatível com o curso”; 

24) “Falta de tempo para estudar”; 18) “Falta de apoio da organização onde trabalha”; e 23) 

“Não estava adequado com o meu trabalho”; 

 

 Fator 6 – Denominado Condição Econômica Financeira, é composto pelas questões; 

32) “Dificuldade financeira momentânea”; 28) “Falta de financiamento mais amplo aos alunos 

carentes”; e  37) “Mensalidade elevada”; 

 

 Fator 7 – Denominado Atendimento aos Alunos, composto pelas questões:  

36) “Má qualidade de atendimento aos alunos”; e 25) “Falta de respeito dos professores para 

com os alunos”. 
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Os 2 (dois) últimos fatores são representados por apenas uma questão cada um deles, um pela 

questão número 14) “Problemas de saúde ou falecimento e, o outro, pela questão”  17) 

“Mudança de residência/domicílio”, denominados de Mudanças  conjunturais devida a faltas 

de saúde e Mudanças  conjunturais devida a mudança de endereço. 

 

Todos os fatores elencados e comentados anteriormente constam na TAB. 21, apresentada em 

seguida. 

 

TABELA 21 - Média da escala de contribuição dos fatores referentes à escolha do curso. 
 

Fatores de escolha do curso Média 

Viabilidade para realização do curso 3,08 

Melhoria da Carreira profissional 3,64 

Influência de pessoas 2,32 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Em relação à média obtida, o fator “melhoria da carreira profissional” é a de maior média, 

destacando um dos principais motivos de escolha. 

 

Quanto aos motivos do abandono, na TAB 22, estão apresentados os fatores originados da 

análise fatorial. Entre esses fatores, os que mais se destaca é a “condição econômica financeira”, 

com média de 3,23. 

 

TABELA 22 - Média da escala de contribuição dos fatores referentes ao abandono do 

curso. 
 

Fatores - Indicações sobre o abandono do curso Média 

Estruturação didático-pedagógica 2,09 

Infraestrutura (Biblioteca/Instalações) 1,99 

Relacionamento no Ambiente acadêmico 1,48 

Vocação pessoal/Escolha do curso 2,16 

Relação entre a vida acadêmica e as exigências do mundo do trabalho 2,33 

Condições econômicas e financeiras 3,23 

Atendimento aos alunos 1,77 

Mudança conjuntural devida à falta de saúde 1,76 

Mudança conjuntural devida à mudança de endereço 1,52 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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A interpretação desses fatores em função das médias indica que o que mais motiva a escolha 

do curso é o fator “Carreira profissional”, com média igual a 3,64; em relação aos fatores que 

mais influenciaram na evasão são: “Dificuldades econômicas e financeiras” (3,23), seguida pelo 

fator “Incompatibilidade Entre a Vida Acadêmica” e as “Exigências do Mundo do Trabalho” 

(2,33).  

 

Nos estudos sobre evasão no Ensino Superior que buscam identificar os determinantes que 

levaram alunos a abandonar cursos superiores, problemas relacionados a condições financeiras 

frequentemente aparecem como uma das causas associadas à evasão (cf. POLYDORO, 1995; 

SCHARGEL & SMINK, 2002; GAIOSO, 2006; MARTINS, 2007; e SCALI, 2009). 

 

Os fatores “Incompatibilidade Entre a Vida Acadêmica” e “Exigências do Mundo do Trabalho, 

retratam a situação do estudante-trabalhador que abandona os estudos em razão da necessidade 

de ter um trabalho remunerado para garantir a sua sobrevivência e/ou a de sua família, em 

função da percepção de que as horas que tem disponíveis são incompatíveis com as 

responsabilidades. Esse fator é apontado por Paredes (1994), Martins (2007) e Scali (2009), em 

pesquisas acerca da evasão no Ensino Superior. 

 

 

4.4.3 Correlação entre os motivos de escolha e abando do curso 

 

O coeficiente de correlação, segundo Siegel (1975, p. 220) representa o grau de associação entre 

as variáveis. O coeficiente utilizado foi o de Spearman, o que exige a escala no mínimo ordinal, 

não dependendo da suposição de normalidade dos dados. Para se assegurar a existência dessa 

relação são aplicadas as provas de significância sobre os coeficientes. Na TAB. 23, a seguir, 

estão apresentados os valores dos coeficientes e suas significâncias. 
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TABELA 23 -Coeficiente de correlação de Spearman dos fatores de escolha e abandono 

do curso. 
 

Fatores do abandono 

Fatores da Escolha do Curso 

Viabilidade para 

realização do curso 

Melhoria da 

carreira 

profissional 

Influência 

de pessoas 

Estruturação didático-pedagógica -0,002 -0,207(**) 0,243(**) 

Infraestrutura (Biblioteca/Instalações) 0,070 -0,078 0,183(*) 

Relacionamento no ambiente acadêmico 0.088 -0,193(*) 0,311(**) 

Vocação pessoal/Escolha do curso 0,021 -0,431(**) 0,136 

Relacionamento entre a vida acadêmica e 

as exigências no mundo do trabalho -0,107 0,003 0,086 

Condições econômicas e financeiras 0.243(**) 0,117 0,131 

Atendimento aos alunos 0,056 -0,248(**) 0,156(*) 

Mudança conjuntural devida a falta e 

saúde 0,164(*) 0,006 0,205(**) 

Mudança conjuntural devida mudança de 

endereço 0,073 -0,017 0,266(**) 

(*) Correlação é significante para o nível de 1%. (**) É significante para o nível de 5% (bilateral). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados da TAB. 22, referentes à correlação entre os fatores motivadores para escolha do curso 

e aos motivos do abandono apontam para algumas relações de correlação significativa. 

Analisando-se os resultados referentes ao fator motivador “A viabilidade de realizar o curso”, 

observa-se que existem relações significativas entre os motivos do abandono relativos a 

“Dificuldade Econômica e Financeira” e, também, em relação a “Mudança conjuntural devida 

a falta e saúde”. 

 

Em relação ao motivo “Melhoria da carreira profissional”, são estabelecidas relações 

significativas com os fatores “Estruturação didático-pedagógica”, “Relacionamento no 

Ambiente Acadêmico”, “Vocação Pessoal/Escolha do Curso” e “Atendimento aos alunos”, 

todas com sinal negativo, o que indica a relevância no relacionamento; porém, não implicou 

abandono. 

 

A percepção dos motivos de escolha motivados pela influência de pessoas relaciona-se, de 

forma significativa, com os fatores de abandono do curso, “Estruturação Didática e 

Pedagógica”; “Infraestrutura (Biblioteca/Instalações)”; “Relacionamento no Ambiente 

Acadêmico”; “Atendimento aos Alunos”; “Mudança conjuntural devida à falta e saúde” e 

“Mudança conjuntural devida mudança de endereço”. 
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS 

PESQUISAS 
 

Este capítulo tem por objetivo relatar as conclusões sobre os principais fatores que levam à 

evasão discente nos cursos superiores de Tecnologia de uma instituição de Ensino Superior 

privada, localizada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no Estado de 

Minas Gerais, bem como indicar recomendações e sugestões para estudos futuros.  

 

O estudo em questão teve por objetivos específicos caracterizar os perfis dos alunos evadidos, 

identificar os fatores que induzem os discentes a abandonar os cursos, analisar as variáveis que 

provocam, de forma mais significativa, a evasão dos alunos e identificar a situação dos alunos 

após a evasão. 

 

Os motivos, que foram objeto de análise fatorial, que mais influenciaram a evasão nos cursos 

analisados foram “Dificuldades Econômicas e Financeiras”, constituído pelas questões: 

dificuldade financeira momentânea, falta de financiamento mais amplo aos alunos carentes e 

mensalidade elevada, seguida pelo motivo “Incompatibilidade Entre a Vida Acadêmica e as 

Exigências do Mundo do Trabalho”, constituído pelas questões: carga horária semanal de 

trabalho, horário de trabalho incompatível com o curso, falta de tempo para estudar, falta de 

apoio da organização onde trabalha e não estava adequado com o meu trabalho.  

 

A “Dificuldade Econômica e Financeira” é uma causa relacionada ao mundo moderno, porque, 

na condição de estudante-trabalhador e responsável, financeiramente, pela sua sobrevivência 

e/ou da de sua família, muitos alunos interrompem os estudos, quando não reconhecem o 

investimento realizado ou enfrentam dificuldades econômicas para pagar mensalidade, 

despesas com transporte, alimentação e outros custos e, por vezes, acabam por adiar os estudos, 

dedicando-se ao trabalho. 

 

Um reflexo muito claro dessa dificuldade financeira é a conclusão a que se chega ao se analisar 

a renda familiar dos entrevistados. Conforme resultado da pesquisa, 48,2% dos entrevistados 

têm renda familiar abaixo de 3 (três) salários mínimos.  

 

O segundo fator –“Incompatibilidade Entre a Vida Acadêmica e as Exigências do Mundo do 

Trabalho” – também é relacionado ao mundo moderno, posto que, hoje em dia, muitas pessoas 
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não conseguem conciliar as horas que elas têm em um dia com as responsabilidades que se 

veem obrigadas a assumir com a universidade. Essa condição de trabalhar e estudar pode 

acarretar dificuldades para os alunos; entre elas, a de conseguir dedicar determinado tempo para 

o estudo fora da universidade, sendo importante lembrar que, além da carga horária de trabalho, 

há que se considerar o tempo que o aluno assiste às aulas, tempo de deslocamento, etc.. Esse 

contexto não é um aspecto facilitador para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

esse demanda de tempo para a reflexão acerca dos conteúdos ensinados em sala, para a 

realização dos trabalhos e leituras de aprofundamento nas disciplinas, para estágios e para 

desenvolvimento de atividades extracurriculares, que demandam tempo e energia e, desse 

modo, a ausência ou a exiguidade de tempo compromete a condição para o aprendizado. 

 

Outra conclusão possível, a partir dos dados levantados, é a de que a decisão de evadir pode ser 

perfeitamente entendida pela falta de preparo dos pais quanto a oferecer melhor orientação 

profissional ao filho estudante. A pesquisa apontou que somente 10,6% das famílias têm curso 

superior completo. 

 

A análise de todos os fatores que induzem o acadêmico a abandonar um curso evidenciou que 

o processo de evasão não é motivado por um único fator; há um conjunto amplo de motivos, 

que se misturam e entrelaçam, indicando que são vários os aspectos que atuam sobre os 

estudantes. A existência de diversos fatores relacionados à evasão já havia sido apontada por 

vários autores; entre eles, Tinto (1975), Paredes (1994), Hotza (2000), Polydoro (2000), Biazus 

(2004), Martins (2007) e Scali (2009). A combinação complexa desses fatores reafirma a visão 

de Tinto (1975, 1997) de que a evasão não pode ser vista e tratada como um fenômeno único, 

porque os alunos, ao ingressarem na universidade, trazem consigo características individuais e 

essas, em interação com as características não só do contexto educacional, mas, também, com 

as externas a ele, vão propiciar e ocasionar maneiras diferentes de evasão. 

 

A evasão média na instituição, registrada no período considerado, é de 18%. O primeiro 

semestre letivo concentra as maiores evasões e a taxa de evasão é decrescente à medida que o 

aluno avança no curso. 

Evasão é perda ou mobilidade? 
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A pesquisa permitiu observar que os números de evasão por curso são diferenciados, merecendo 

um estudo aprofundado, considerando-se, separadamente, as causas por curso, o que não foi 

objetivo deste estudo. 

 

O estudo também analisou o percurso acadêmico posterior à evasão e observou-se que a 

evasão de curso é acompanhada, na maior parte das vezes, pela continuidade dos estudos em 

outros cursos ou em outras instituições, o que indica que a evasão de curso não se constitui, 

necessariamente, em um rompimento com o compromisso de graduação, mas em um 

redirecionamento da formação de nível superior. 

 

Porém, a frequência bastante significativa da continuidade dos estudos na mesma IES mostra 

que muitas dessas evasões, além de não constituírem evasão do sistema de Ensino Superior, 

também não constituem evasão da instituição, limitando-se apenas ao caráter de evasão de 

curso.  

 

Um aspecto observado e que apresenta dificuldades quanto a aspectos conceituais e 

metodológicos diz respeito às tipologias de evasão assumidas pelas instituições de Ensino 

Superior. A instituição envolvida no presente estudo classifica seus estudantes, como já 

mencionado, em 5 (cinco) tipos diferentes de evasão e sabe-se que as diversas IES adotam 

distintos tipos e critérios para classificar a evasão dos alunos. Esse fato leva a refletir sobre o 

conceito de evasão, porque, conforme descrito ao longo desse trabalho, a evasão no Ensino 

Superior apresenta diversos tipos e não ocorre de maneira uniforme nas universidades. 

 

Devido às diferenças administrativas entre as IES, nota-se que o termo evasão apresenta várias 

conotações e, por isso, ao se analisar as taxas de evasão de cursos apresentadas e discutidas na 

literatura científica disponível, é preciso levar-se em consideração qual o critério de evasão 

adotado pelo autor e pela universidade para definir a não-permanência dos alunos nos diferentes 

cursos. Assim, a ausência de metodologia específica e adequada para classificação dos 

estudantes quanto ao tipo de evasão pode causar oscilações importantes nos índices de evasão, 

o que impede comparação razoável desses dados entre as instituições de ensino superior. 

 

Os objetivos específicos que nortearam este estudo foram alcançados e, diante dessa realidade, 

espera-se que esta pesquisa instigue outros pesquisadores a estudar, de forma mais profunda, o 
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fenômeno da evasão. Um grande desafio, nesse sentido, será levantar dados quantitativos e 

fazer novas investigações à luz de um enfoque qualitativo que venha a explicá-los melhor. 

 

Acredita-se que este estudo constitui uma contribuição para a literatura nacional, agregando um 

aprofundamento do conhecimento sobre o fenômeno da evasão no Ensino Superior, incluindo 

informações sobre a evasão na graduação tecnológica, tema ainda pouco estudado. A análise 

da evasão permitirá, conhecendo-se mais profundamente suas causas, o estabelecimento de um 

planejamento que orientará o seu combate, garantindo-se, potencialmente, maior retenção dos 

alunos. 

 

Como todo e qualquer trabalho científico, essa dissertação se concentrou em seu escopo 

principal, visando ao alcance dos objetivos definidos previamente. Entretanto, no decorrer da 

realização da mesma, várias questões são suscitadas, inspirando novas possibilidades e estudos 

futuros, tais como: confrontar os motivos que levam os alunos a permanecerem no curso 

escolhido com os motivos da evasão; comparar a evasão entre cursos idênticos de instituições 

diferentes; comparar a evasão entre as instituições públicas e privadas; acompanhar a trajetória 

dos alunos evadidos por um determinado período de tempo; comparar tipos específicos de 

evasão entre cursos; combinar pesquisa quantitativa e qualitativa na análise dos resultados; 

utilizar outros procedimentos metodológicos para um mesmo objeto de pesquisa. 

 

Espera-se que, devido à relevância do tema, outros pesquisadores possam dar continuidade aos 

estudos, auxiliando as instituições de ensino na retenção de alunos e contribuindo para o 

desenvolvimento da nação, atuando, efetivamente, na área de Educação. 
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ANEXO A – RESULTADOS DA ANÁLISE FATORIAL APLICADA ÀS 

QUESTÕES REFERENTES AOS MOTIVOS QUE PROPORCIONARAM 

A ESCOLHA PELO CURSO 
 

 

                  TABELA 24 - KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.730 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 448.519 

df 55 

Sig. .000 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

                                   TABELA 25 - Comunalidades 

 

 Questões Extração 

1) Amigos/parentes estudam e indicam .605 

2) Aperfeiçoamento de meu exercício profissional .564 

3) Atendimento de minhas aptidões e interesses .703 

4) Bom nível de exigência do curso .624 

5) Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo .512 

6) Dificuldade de ingresso nas universidades públicas 

(federais e estaduais) 
.334 

7) Facilidade de mercado de trabalho .645 

8) Influência dos pais .712 

9) Pequena concorrência às vagas .552 

10) Possibilidade de ganho financeiro considerável .704 

11) Prestígio social da profissão .607 

*Método de extração dos fatores: Componentes principais. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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TABELA 26 – Variância Total Explicada 

 

Componente

s 

Autovalores iniciais 

Soma das cargas ao 

quadrado  

Soma das cargas ao 

quadrado - Rotacionada 

Tota

l 

% da 

variânci

a 

% 

acumulad

o 

Tota

l 

% da 

variânci

a 

% 

acumulad

o 

Tota

l 

% da 

variânci

a 

% 

acumulad

o 

1 
3.44

5 
31.320 31.320 

3.44

5 
31.320 31.320 

2.50

5 
22.773 22.773 

2 
1.93

0 
17.547 48.867 

1.93

0 
17.547 48.867 

2.32

8 
21.162 43.935 

3 
1.18

8 
10.804 59.671 

1.18

8 
10.804 59.671 

1.73

1 
15.736 59.671 

4 .997 9.063 68.734       

5 .764 6.948 75.682       

6 .688 6.255 81.937       

7 .526 4.786 86.723       

8 .470 4.275 90.998       

9 .363 3.299 94.298       

10 .330 3.005 97.302       

11 .297 2.698 100.000       

*Método de extração dos fatores: Componentes principais. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

TABELA 27 - Matriz de cargas dos fatores - Rotacionada 

 

 Questões 

Fatores 

1 2 3 

10) Possibilidade de ganho financeiro considerável .827 .129 .055 

7) Facilidade de mercado de trabalho .717 .331 .148 

11) Prestígio social da profissão .712 .169 .268 

5) Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo .484 .456 -.264 

6) Dificuldade de ingresso nas universidades públicas (federais e 

estaduais) 
.471 -.287 .173 

9) Pequena concorrência às vagas .451 -.381 .451 

3) Atendimento de minhas aptidões e interesses .120 .830 .014 

2) Aperfeiçoamento de meu exercício profissional -.009 .746 .087 

4) Bom nível de exigência do curso .303 .675 .277 

8) Influência dos pais .137 .040 .832 

1) Amigos/parentes estudam e indicam .124 .188 .745 

*Método de extração dos fatores: Componentes principais -  Método de rotação: VARIMAX – 

com normalização de Kaiser 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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ANEXO B – RESULTADOS DA ANÁLISE FATORIAL APLICADA ÀS 

QUESTÕES REFERENTES AOS MOTIVOS QUE PROPORCIONARAM 

O ABANDONO DO CURSO 
  

                     TABELA 28 - KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .832 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2930.674 

df 666 

Sig. .000 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

TABELA 29 - Comunalidades 

Questões  Extraction 

1) Impontualidade dos professores .690 

2) Deficiência didático pedagógica dos professores .758 

3) Orientação insuficiente da Coordenação do Curso, quando solicitadas 

informações 
.782 

4) Aspectos inadequados das salas de aula ao ensino (físicos, didáticos, 

recursos audiovisuais) 
.766 

5) Biblioteca insuficiente com relação a livros, periódicos, revistas, etc .690 

6) Laboratórios: insuficiente com relação aos equipamentos de informática 

e conexão com internet 
.795 

7) Currículo inadequado às exigências/interesses do mercado de trabalho .696 

8) Cadeia rígida de pré-requisitos para os módulos/disciplinas .706 

9) Sistema de avaliação das disciplinas inadequado, ultrapassado ou injusto .717 

10) Pouca ênfase nas disciplinas práticas e profissionalizantes .742 

11) Não existe integração entre faculdade e empresas .561 

12) Dificuldades no acompanhamento do curso (deficiência da educação 

básica - falta de base) 
.594 

13) Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional .560 

14) Problemas de saúde ou falecimento .629 

15) Pressão da família sobre a indicação do Curso .650 

16) Desconhecimento prévio a respeito do curso .646 

17) Mudança de residência/domicílio .618 

18) Falta de apoio da organização onde trabalha .551 

19) Por não ter atendido minhas expectativas .669 

20) Pouca motivação por parte dos professores .773 

21) Forma inadequada com que os professores falam do curso .761 

22) Falta de associação entre a teoria e a prática nas disciplinas .699 

23) Não estava adequado com o meu trabalho .524 

24) Falta de tempo para estudar .720 
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25) Falta de respeito dos professores para com os alunos .721 

26) Horário de trabalho incompatível com o curso .721 

27) Discriminação racial .711 

28) Falta de financiamento mais amplo aos alunos carentes .718 

29) Carga horária semanal de trabalho .792 

30) Mudança do estado civil .534 

31) Não me sentia motivado .682 

32) Dificuldade financeira momentânea .739 

33) Reprovações constantes .623 

34) Escolha equivocada do curso .768 

35) Relacionamento com os colegas .615 

36) Má qualidade de atendimento aos alunos .751 

37) Mensalidade elevada .696 

*Método de extração dos fatores: Componentes principais. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

TABELA 30 – Variância total explicada 

 

Componentes Autovalores iniciais Soma das cargas ao quadrado 

Soma das cargas ao quadrado 

- Rotacionada 

  Total 

% da 

variância 

% 

acumulado Total 

% da 

variância 

% 

acumulado Total 

% da 

variância 

% 

acumulado 

1 10.410 28.135 28.135 10.410 28.135 28.135 6.069 16.402 16.402 

2 3.201 8.651 36.787 3.201 8.651 36.787 3.445 9.311 25.713 

3 2.413 6.522 43.309 2.413 6.522 43.309 3.345 9.041 34.754 

4 2.216 5.988 49.297 2.216 5.988 49.297 3.223 8.710 43.464 

5 2.029 5.484 54.781 2.029 5.484 54.781 2.991 8.084 51.548 

6 1.632 4.411 59.191 1.632 4.411 59.191 2.202 5.951 57.499 

7 1.333 3.603 62.794 1.333 3.603 62.794 1.603 4.332 61.831 

8 1.105 2.987 65.782 1.105 2.987 65.782 1.309 3.538 65.369 

9 1.028 2.778 68.560 1.028 2.778 68.560 1.181 3.191 68.560 

10 .935 2.526 71.086       

35 .118 .319 99.486       

36 .103 .278 99.764       

37 .087 .236 100.000       

Método de extração dos fatores: Componentes principais. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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TABELA 31 - Matriz das cargas das componentes – Rotacionada 

 

Questões 
Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21) Forma inadequada com que 

os professores falam do curso 
.798 .112 .257 .079 -.018 .039 .085 .013 -.174 

20) Pouca motivação por parte 

dos professores 
.793 .101 .198 .242 -.034 -.016 .181 

-

.018 
.035 

2) Deficiência didático 

pedagógica dos professores 
.782 .137 -.009 .136 .006 -.112 .279 .069 .115 

1) Impontualidade dos 

professores 
.754 .066 .079 -.011 .014 .034 .083 

-

.171 
.270 

10) Pouca ênfase nas disciplinas 

práticas e profissionalizantes 
.734 .337 .040 .185 .031 -.028 -.125 .191 .024 

22) Falta de associação entre a 

teoria e a prática nas disciplinas 
.651 .330 .077 .363 -,000 .089 .025 .141 -.015 

9) Sistema de avaliação das 

disciplinas inadequado, 

ultrapassado ou injusto 

.543 .494 .234 .064 .134 -.077 .202 .081 -.221 

8) Cadeia rígida de pré-

requisitos para os 

módulos/disciplinas 

.538 .524 .197 .019 .024 .115 -.271 .069 -.100 

7) Currículo inadequado às 

exigências/interesses do mercado 

de trabalho 

.535 .276 .252 .306 .139 .001 -.141 .203 -.311 

3) Orientação insuficiente da 

Coordenação do Curso, quando 

solicitadas informações 

.529 .452 -.118 -.009 .028 -.074 .521 .057 .048 

12) Dificuldades no 

acompanhamento do curso 

(deficiência da educação básica - 

falta de base) 

.517 .299 .316 .083 .283 .077 -.147 
-

.004 
-.153 

11) Não existe integração entre 

faculdade e empresas 
.428 .377 .127 .089 .117 -.004 .070 .301 -.322 

6) Laboratórios: insuficiente 

com relação aos equipamentos 

de informática e conexão com 

internet 

.256 .830 .019 .127 -.060 .081 .113 .021 .034 

4) Aspectos inadequados das 

salas de aula ao ensino (físicos, 

didáticos, recursos audiovisuais) 

.256 .778 .082 .053 .056 -.044 .271 .006 .091 

5) Biblioteca insuficiente com 

relação a livros, periódicos, 

revistas, etc 

.206 .697 .299 .215 -.016 .044 -.147 .042 -.012 

27) Discriminação racial .062 .213 .696 .062 .073 -.013 .080 .352 .194 

30) Mudança do estado civil .076 .023 .690 -.023 .010 .171 -.080 
-

.001 
.120 

35) Relacionamento com os 

colegas 
.238 .093 .656 .167 .074 -.104 .208 

-

.090 
-.155 

33) Reprovações constantes .216 .128 .621 .072 .242 .001 -.032 
-

.081 
.321 

15) Pressão da família sobre a 

indicação do Curso 
.148 .134 .586 .303 .184 -.004 .111 .324 -.153 
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34) Escolha equivocada do curso .033 .001 .094 .851 .085 -.018 .141 
-

.055 
-.063 

31) Não me sentia motivado .280 .124 -.110 .725 .053 .138 .142 .045 .080 

19) Por não ter atendido minhas 

expectativas 
.416 .024 .073 .669 -.006 -.135 -.026 .098 .117 

16) Desconhecimento prévio a 

respeito do curso 
.328 .078 .302 .638 .067 -.052 .009 .152 -.057 

13) Mudança de interesse, opção 

de vida e/ou indecisão 

profissional 

-.148 .274 .076 .606 -.110 .019 -.270 
-

.035 
.064 

29) Carga horária semanal de 

trabalho 
-.035 

-

.024 
.224 .040 .840 .022 .168 

-

.018 
-.064 

26) Horário de trabalho 

incompatível com o curso 
-.001 .023 .058 -.065 .831 -.062 .117 .049 -.039 

24) Falta de tempo para estudar .081 .144 -.124 .023 .779 .041 -.238 
-

.081 
.075 

18) Falta de apoio da 

organização onde trabalha 
-.018 

-

.158 
.131 .024 .655 .191 .029 .146 .141 

23) Não estava adequado com o 

meu trabalho 
.186 .085 .141 .358 .504 -.098 -.184 

-

.192 
-.005 

32) Dificuldade financeira 

momentânea 
-.125 

-

.071 
.006 .028 .003 .818 -.050 .161 -.139 

28) Falta de financiamento mais 

amplo aos alunos carentes 
.113 .040 .204 .046 .079 .803 .022 .086 -.024 

37) Mensalidade elevada .005 .107 -.098 -.089 .022 .798 .057 
-

.155 
.045 

36) Má qualidade de 

atendimento aos alunos 
.284 .320 .344 .184 -.033 .148 .600 

-

.151 
.099 

25) Falta de respeito dos 

professores para com os alunos 
.455 .033 .477 -.035 .096 .036 .487 .031 -.188 

14) Problemas de saúde ou 

falecimento 
.093 .052 .087 .036 -.025 .074 -.043 .768 .105 

17) Mudança de 

residência/domicílio 
.031 .047 .298 .114 .121 -.154 .021 .222 .652 

*Método de extração dos fatores: Componentes principais. Método de rotação: VARIMAX – com 

normalização de Kaiser 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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ANEXO C – CARTA DE APRESENTAÇÃO AOS EX-ALUNOS 
 

TEXTO DO E-MAIL/CARTA 

Prezado Estudante, 

Sou professor da XXX Contagem e mestrando em administração, o objetivo do contato é solicitar a 

sua participação/colaboração no estudo que estou realizando sobre a Evasão dos Cursos Superiores 

de Tecnologia (tecnólogo), cujo objetivo é investigar os motivos da evasão. 

A sinceridade de suas respostas para quem iniciou a graduação e por determinados motivos deixou 

de concluir seus estudos é fundamental para propor melhorias ao curso. 

É importante ressaltar que sua participação é voluntária e sigilosa, e os dados coletados serão 

utilizados exclusivamente para fins de pesquisa. Os resultados obtidos serão divulgados à instituição, 

em eventos de natureza científica e por meio de publicações, sendo sempre preservada a identidade 

dos participantes. 

Como colega, seu papel é relevante no estudo, porque estará contribuindo com a sua opinião para as 

reformulações e melhorias do ensino da graduação tecnológica. 

O questionário deverá ser respondido até o dia 04/07/2013, pois como citado anteriormente este 

estudo constitui-se em uma atividade de pós-graduação e possui data para ser finalizado. 

Agradeço antecipadamente a colaboração e o tempo dedicado, estou à sua disposição para as 

informações que se fizerem necessárias. 

Para acessar o questionário, clique aqui. 

Prof. Cristiano Ferreira de Assis 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELOS ALUNOS 

EVADIDOS 
 

QUESTIONÁRIO (GoogleDocs) 

Por meio deste questionário pretende-se conhecer suas opiniões e sentimentos em relação aos 

motivos responsáveis pela não conclusão do curso no qual estava matriculado (a) na 

graduação tecnológica. 

Instruções para o preenchimento: 

1. Não é necessário identificar-se 

2. Por favor, responda de acordo com a sua opinião e assinale com o número 

correspondente no quadradinho apenas umas das alternativas em cada pergunta. 

3. Sua opinião é muito importante para nosso estudo de pesquisa. 

4. Todas as informações fornecidas serão tratadas com o devido sigilo. 
 

PARTE I - Perfil do Evadido 

1) Sexo: 

a) Masculino 

b) Feminino 

 

2) Estado civil no momento da evasão (época do abandono/trancamento): 

a) Solteiro 

b) Casado 

c) Divorciado/Separado 

d) Outros 

 

3) Qual é o maior grau de escolaridade na família (pai ou mãe) 

a) Nenhuma 

b) Ensino fundamental incompleto 

c) Ensino fundamental completo 

d) Ensino médio incompleto 

e) Ensino médio completo 

f) Superior incompleto 

g) Superior completo 

h) Pós graduação (especialização, mestrado ou doutorado) 

 

4) Renda familiar dos entrevistados 

a) Até 3 SM (R$ 2034,00) 

b) De 3 a 6 SM (R$ 2034,00 a R$ 4068,00) 

c) De 6 a 9 SM (R$ 4068 a R$ 6102,00) 

d) De 9 a 12 SM (R$ 6102,00 a R$ 8136,00) 

e) Mais de 12 SM (R$ 8136,00) 

 

5) Como era o relacionamento com os colegas? 

a) Inexistente 

b) Fraco, baixo envolvimento 

c) Moderado 

d) Ótimo 
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6) Tipo de trabalho que exercia 

a) Não exercia 

b) Setor público 

c) Setor privado 

d) Autônomo 

 

 

7) Qual foi ano de ingresso no curso que evadiu: _____________________ 

 

8) Por quanto tempo você frequentou o curso que se matriculou na Faculdade UNA de 

Contagem ? 

a) Não frequentei 

b) Frequentei um semestre incompleto 

c) Frequentei um semestre completo 

d) Frequentei até primeiro ano 

e) Frequentei até segundo ano 

f) Frequentei até terceiro ano 

 

9) Quantos anos você tinha quando ingresso no curso? 

a) Menor de 18 anos 

b) 18 à 21 anos 

c) 22 à 25 anos 

d) 26 à 29 anos 

e) Maior de 29 anos 

 

10) Você teve reprovação em alguma disciplina? 

a) Nenhuma vez 

b) Uma vez 

c) Duas vezes 

d) Três vezes 

e) Mais de três 

 

11) Sua situação acadêmica atual é: 

a) Abandonei definitivamente os estudos universitários 

b) Ainda não decidi se volto à universidade 

c) Estou frequentando outro curso/instituição de ensino superior 

d) Já finalizei outro curso superior 

 

12) Caso esteja matriculado (a) em outro curso ou em outra instituição de ensino superior ou 

já tenha finalizado outro curso superior, preencha as questões abaixo: 

- Curso: _________________________ Instituição: ____________________ 

Em que ano ingressou neste curso/instituição?_______________________ 

 

13) Caso NÃO esteja matriculado (a) em outro curso, você tem interesse em retornar os 

estudos? 

a) Sim 

b) Não  
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PARTE II - Fatores de opção pelo curso 

 

Indique com um (X), em todas as perguntas, o grau de intensidade que o levou a optar pelo 

curso evadido, de acordo com a escala de 1 a 5: 

número 5 = significa contribuiu totalmente 

número 4 = significa contribuiu muito  

número 3 = significa contribuiu regularmente 

número 2 = significa contribuiu pouco 

número 1 = Não contribuiu 

 

 1 2 3 4 5 

Amigos/parentes estudam e indicam           

Aperfeiçoamento de meu exercício profissional           

Atendimento de minhas aptidões e interesses           

Bom nível de exigência do curso           

Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo           

Dificuldade de ingresso nas universidades públicas 

(federais e estaduais)           

Facilidade de mercado de trabalho            

Influência dos pais           

Pequena concorrência às vagas           

Possibilidade de ganho financeiro considerável           

Prestígio social da profissão           

 

PARTE III - Fatores do abandono 

 

Indique com um (X) o grau de intensidade, em todas as perguntas, o que levou você a 

abandonar o curso, de acordo com a escala de 1 a 5: 

número 5 = significa contribuiu totalmente 

número 4 = significa contribuiu muito  

número 3 = significa contribuiu regularmente 

número 2 = significa contribuiu pouco 

número 1 = Não contribuiu 

 

 

Item Fatores de Abandono 1 2 3 4 5 

1 Impontualidade dos professores           

2 Deficiência didático pedagógica dos professores           

3 
Orientação insuficiente da Coordenação do Curso, quando 

solicitadas informações           

4 
Aspectos inadequados das salas de aula ao ensino (físicos, 

didáticos, recursos audiovisuais)           

5 
Biblioteca insuficiente com relação a livros, periódicos, revistas, 

etc.           

6 
Laboratórios: insuficiente com relação aos equipamentos de 

informática e conexão com internet           

7 
Currículo inadequado às exigências/interesses do mercado de 

trabalho           
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8 Cadeia rígida de pré-requisitos para os módulos/disciplinas           

9 
Sistema de avaliação das disciplinas inadequado, ultrapassado ou 

injusto           

10 Pouca ênfase nas disciplinas práticas e profissionalizantes           

11 Não existe integração entre faculdade e empresas           

12 
Dificuldades no acompanhamento do curso (deficiência da 

educação básica - falta de base)           

13 Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional           

14 Problemas de saúde ou falecimento           

15 Pressão da família sobre a indicação do Curso           

16 Desconhecimento prévio a respeito do curso           

17 Mudança de residência/domicílio           

18 Falta de apoio da organização onde trabalha           

19 Por não ter atendido minhas expectativas           

20 Pouca motivação por parte dos professores           

21 Forma inadequada com que os professores falam do curso           

22 Falta de associação entre a teoria e a prática nas disciplinas           

23 Não estava adequado com o meu trabalho           

24 Falta de tempo para estudar           

25 Falta de respeito dos professores para com os alunos           

26 Horário de trabalho incompatível com o curso           

27 Discriminação racial           

28 Falta de financiamento mais amplo aos alunos carentes           

29 Carga horária semanal de trabalho           

30 Mudança do estado civil           

31 Não me sentia motivado           

32 Dificuldade financeira momentânea           

33 Reprovações constantes           

34 Escolha equivocada do curso           

35 Relacionamento com os colegas           

36 Má qualidade de atendimento aos alunos           

37 Mensalidade elevada           

 

Obrigado pela contribuição. 

Atenciosamente,  

Prof. Cristiano Ferreira de Assis 

  

 

 

 


