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RESUMO
No Brasil, as Instituições de Ensino Superior privadas são importantes no papel
educacional da sociedade, pois, além de gerarem empregos de qualidade, são
empresas que educam e formam profissionais para o desenvolvimento do país.
Assim, a gestão eficiente das instituições privadas de ensino superior é primordial
para o sucesso e crescimento dessas organizações. É preciso, portanto, entender
seus processos e vínculos, e também os processos de gestão dos cursos que
oferecem, seus objetivos e prática. Manter o aluno na instituição requer atenção e
dedicação à análise das causas da evasão. Assim, neste trabalho foram
investigados os motivos que levam os alunos de bacharelado e licenciatura que
estudam a distância em uma IES do Sul de Minas Gerais a desistirem dos cursos
EaD. Tal abordagem é necessária porque instigará novas análises e investigações
que contribuirão no combate à evasão, aprimorando o desempenho das IES, bem
como melhorando o desenvolvimento social da região, por meio de estratégias
específicas. Os objetivos foram: identificar os perfis dos alunos evadidos; levantar os
fatores que levam o discente a abandonar os cursos; analisar em quais cursos e
períodos ocorre maior evasão; analisar as variáveis que geram, de forma mais
expressiva, a evasão dos alunos; e, conhecer a situação dos alunos após a evasão.
Esses objetivos foram alcançados por meio de uma pesquisa descritiva, de natureza
quantitativa. Quanto aos meios de investigação, foram utilizados levantamento
bibliográfico, pesquisa documental e questionário estruturado fechado. A análise dos
resultados evidenciou que os motivos mais determinantes da evasão, na maioria dos
cursos analisados, estão relacionados às características individuais do aluno, como
“Falta de tempo para estudar”, “Dificuldade em estar presente nos encontros
presenciais”, “Dificuldade financeira momentânea” e “Carga horária semanal de
trabalho”. Quanto ao constructo desempenho do aluno, verificaram-se variáveis
importantes que tiveram bastante destaque na pesquisa, como “Volume de
atividades/conteúdo apresentado no curso” e “Falta de adaptação na modalidade
EaD. Quanto ao constructo satisfação do aluno, observou-se menor influência para
abandonar o curso. Assim, acredita-se que a motivação do aluno, bem como seu
interesse e percepção de valor, afeta seu grau de esforço no curso e sua
persistência. Um fator que merece destaque é que muitos alunos declararam baixo
relacionamento com os colegas, tutores, professores e funcionários da instituição.
Acredita-se, portanto, que maior envolvimento dos professores, tutores e colegas
ajudaria a diminuir o número de alunos evadidos, pois a afinidade dos alunos com os
colaboradores da IES é um fator que os motiva a continuar seus estudos e a levá-los
a conclusão do curso.
Palavras-chave: Educação a Distância. Instituição de Ensino Superior Privada.
Evasão Discente.

ABSTRACT
In Brazil, private higher education institutions are important in educational role in
society, because in addition to beget quality jobs are companies that educate and
form professionals for the development of the country. Thus, the efficient
management of private institutions of higher education is primordial to the success
and growth of these organizations. It is necessary to understand their processes and
linkages, and also the management processes of the courses they offer, their goals
and practice. Keep the student in the institution requires attention and dedication to
the analysis of dropout causes. In this research, the reasons why students of
bachelor and graduation of distance education in a South of Minas Gerais to drop out
of distance education mode were investigated. That approach is necessary because
instigate further analysis and investigations that will contribute to combat dropout,
improving the performance of Higher Education Institution , as well as improving the
social development of the region through specific strategies. The objectives were to
identify the profiles of dropout students; raise the factors that lead the student to
leave the courses; analyze in which courses and periods is greater evasion; analyze
the variables that generate, more significantly, avoidance of students; and know the
situation of students after the escape. These objectives were achieved through a
descriptive and quantitative search. As for the means of research, were used
bibliographical, documentary research and closed structured questionnaire. Thereby,
it is believed that student motivation and interest and perceived value affects the rate
of effort on the course and its persistence. A highlight important factor is that many
students reported low relationship with colleagues, tutors, teachers and staff of the
institution. It is believed, therefore, that greater involvement of teachers, tutors and
colleagues would help reduce the number of dropout students because their affinity
for the course is a factor that motivates them to continue their studies and take them
to term.
Key words: Distance Education. Private Higher Education Institutions. Dropout
Students.
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INTRODUÇÃO: contextualizando o estudo
A educação é primordial na construção de uma sociedade baseada no aprendizado,
na informação e no conhecimento. O desenvolvimento íntegro de uma nação está
condicionado ao seu nível de educação; portanto, cultivar nos cidadãos os valores
do aprendizado é fundamental para que a liderança do amanhã seja assumida de
forma construtiva. As instituições de ensino têm papel essencial no processo de
crescimento das sociedades, e o avanço do conhecimento, assim como as novas
tecnologias, proporciona ajuda no processo de ensinar e aprender. Esse progresso
permite que as instituições optem por projetos pedagógicos provocadores,
incorporando a tecnologia de maneira inteligente e atingindo públicos diferenciados.
Assim, contribuem marcantemente na construção de mais conhecimento e no
desenvolvimento da sociedade.
O avanço tecnológico alcançado pela humanidade, sobretudo na área da
comunicação, tem imposto à experiência humana um processo educacional que,
não apenas torna os indivíduos aptos à vivência em sociedade, mas também os
ajuda a serem capazes de um exercício crítico diante da vida. Assim, tornam-se
protagonistas de suas próprias histórias e da história da sociedade. Na educação
não é diferente, pois o desenvolvimento tecnológico faz com que as instituições de
ensino superior aprimorem o processo de aprendizagem.
Em novas modalidades de ensino, a educação tem uma obliquidade mais
construtiva, fazendo com que a sociedade esteja inserida amplamente nos
processos educacionais de uma maneira flexível. Em consequência disso, as
instituições melhoram a oferta de cursos e impulsionam o mercado educacional,
oferecendo mais empregos e alavancando o desenvolvimento do país (Mill & Carmo,
2012).
Conforme o INEP (Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa), de forma geral, de cada
quatro estudantes de graduação, três estudam em instituições privadas, que
correspondem a 87,4% das instituições de educação superior, no Brasil. Nos últimos
33 anos, o número de alunos matriculados no Ensino Superior mais que
quadruplicou, principalmente devido ao aumento de oferta de cursos superiores em
instituições particulares, a partir do final dos anos 90. Na rede pública, a quantidade
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de matriculados triplicou no período, e na rede privada o número de alunos mais do
que quadruplicou. Claramente, houve aumento do número de matriculados no
decorrer dessas décadas, em todos os anos. A maioria dos matriculados concentrase nos quatro primeiros anos, devido à estrutura curricular de grande parte dos
cursos de Ensino Superior no Brasil. Entretanto, a razão entre o número de
estudantes de 1º e 4º anos aumentou entre 1993 e 2013, o que indica crescimento
da taxa de evasão escolar, nesses 20 anos (INEP, 2014).
Esses dados mostram o quanto as Instituições de Ensino Superior privadas são
importantes no papel educacional da sociedade. Além de gerarem empregos de
qualidade,

são

empresas

que

educam

e

formam

profissionais

para

o

desenvolvimento do país. Assim, a gestão eficiente das instituições privadas de
ensino superior é primordial para o sucesso e aprimoramento dessas organizações.
É preciso, pois, entender seus processos e vínculos, e também os processos de
gestão do curso, seus objetivos e prática. A gestão educacional pode interferir na
relação do aluno com o curso, no que se refere às tomadas de decisão do gestor no
processo pedagógico em geral e em sua orientação direcionada às suas dificuldades
e instabilidades. Portanto, há necessidade de coerência entre propósito e processo,
na organização do trabalho pedagógico das IES e na integração entre gestor e
professor, para que melhor se compatibilizem interesses e objetivos educacionais.
Manter o aluno na instituição requer atenção e dedicação à análise das causas da
evasão. Neste sentido, Roncaglio (2004) observa que a gestão educacional se
consolida no processo de tomada de decisões e gerenciamento do projeto político
pedagógico. Alinhada a essa gestão deve estar uma análise da forma como a
sociedade está organizada, assim como uma avaliação de suas questões
econômicas, políticas e sociais. Isso engloba as relações interpessoais do educando
que, direta ou indiretamente, “[...] encontram-se impactadas pela gestão do curso, tal
como a trama de um tecido, na qual os fios se entrelaçam para formar o todo”
(Roncaglio, 2004, p.101). Considerando esse contexto, são investigados neste
trabalho os motivos que levam os alunos de bacharelado e licenciatura que estudam
a distância em uma Instituição de Ensino Superior (IES) do Sul de Minas Gerais a
desistirem dos cursos de Administração, Sistemas de Informação, Engenharia Civil,
Engenharia de Produção, Letras, Matemática, Pedagogia e Música. É importante
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apontar que a gestão deve entender e aperfeiçoar os processos administrativos e
educacionais, para assim tentar diminuir a taxa de evasão do corpo discente.
A Educação à Distância (EaD) não é uma nova modalidade de ensino. De fato, já
existe desde a era da escrita. Porém, o desenvolvimento das novas tecnologias e a
facilidade de acessá-las permitem que Instituições de Ensino Superior (IES) as
adotem significativamente, o que faz com que estejam cada vez mais presente nas
escolas e universidades do país. O Censo da Educação Superior divulgou uma
pesquisa, em setembro de 2014, feita pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), dimensionando a expansão da EaD
no Brasil. Em dez anos, o número de estudantes passou de 49 mil para 1,1 milhão, o
que coloca a modalidade como responsável por mais de 15% de todas as matrículas
de cursos de graduação em ensino superior. Em 2003, apenas 1,2% dos diplomas
eram entregues a quem aprendia por computador (INEP, 2014).
Essa modalidade de ensino está em ascensão, com a web 2.0. Em virtude da
flexibilidade e agilidade do acesso às informações, muitos estudantes buscam essa
nova forma de aprender. O INEP (2014) aponta que, em 2012 e 2013, o número de
matrículas em cursos EaD no Brasil aumentou 3,6%; porém, verifica-se que o
número de educandos que desistem dos cursos nessa modalidade de ensino é
significativo. A pesquisa feita pela ABED (Associação Brasileira de Educação a
Distância), em 2013, mostra que 15,4% das instituições pesquisadas descrevem a
evasão como o maior obstáculo enfrentado na execução de cursos EaD, e que entre
os alunos de cursos regulamentados totalmente a distância há uma evasão, indicada
pelas instituições, de 19,06%, em média (ABED, 2014).
A evasão nas instituições de ensino superior, principalmente nos cursos EaD, é
muito discutida, constituindo-se grande preocupação para as IES. Neste sentido, há
que se identificar falhas no método de aprendizagem ou nos serviços oferecidos,
para posteriormente implementar melhorias no processo de gestão dos cursos
dessa modalidade e, assim, diminuir o índice de alunos que evadem. Para isso, as
IES precisam melhorar e aperfeiçoar seus procedimentos pedagógicos e
administrativos.
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São considerados evadidos os estudantes que desistiram, trancaram, desligaram-se
ou transferiram-se para outra instituição de ensino. Essa evasão acarreta graves
problemas financeiros para as IES, pois, além de afetar diretamente suas receitas e
dificultar sua sobrevivência no mercado, traz consequências sociais e econômicas, o
que compromete o desenvolvimento pessoal do aluno e, de maneira mais
abrangente, o desenvolvimento da sociedade. Assim, a evasão, nas IES, é um fator
grave e requer medidas eficazes de planejamento, estratégia e combate.
Bittencourt e Mercado (2014) preconizam que há três modalidades de evasão:
A evasão de curso, que ocorre quando o estudante se desliga do curso superior em
ocasiões diversas, como o abandono (deixa de matricular-se), a desistência (oficial),
a transferência ou a reopção (mudança de curso), trancamento e exclusão por
norma institucional;
A evasão da instituição acontece quando o educando se desliga da instituição em
que está matriculado;
A evasão do sistema incide quando o estudante desiste de forma definitiva ou
temporária do ensino superior.
Resumindo, Bittencourt e Mercado (2014) conceituam a evasão em três
características: 1) a definitiva, quando o aluno sai definitivamente da universidade,
afastando-se da instituição, por abandono, desistência definitiva do curso ou
transferência para outra universidade; 2) a temporária, considerando-se qualquer
saída passageira da instituição, como todo tipo de trancamento; e, 3) a evasão de
curso, considerando-se somente a transferência interna de um curso para outro na
mesma instituição.
Entender os motivos que levam os alunos a saírem dos cursos pode fornecer
informações importantes para as IES, que conseguiriam assim promover estratégias
preventivas para diminuir o nível de evasão. Portanto, neste trabalho são estudadas
as causas da evasão nos cursos a distância de graduação de uma IES privada do
Sul de Minas Gerais. Objetiva-se criar e manter laços acadêmicos e pessoais com
os educandos que desistem e abandonam os cursos e que acabam procurando
outra faculdade para terminar seus estudos, ou até mesmo desistem de concluí-los.
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Sintetizando, esta pesquisa investiga os principais motivos que levam o aluno a
desistir dos cursos EaD em uma IES privada localizada no Sul de Minas Gerais.
Para o desenvolvimento desta investigação e para obter uma resposta consistente à
pergunta norteadora do estudo, estabeleceram-se os objetivos que seguem:
1.1 Objetivos da pesquisa
O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar os principais fatores que levam
os estudantes a desistirem dos cursos EaD de uma IES privada do Sul de Minas
Gerais.
Com o propósito de alcançar o objetivo geral, buscou-se atingir os seguintes
objetivos específicos:
1 Identificar os perfis dos alunos evadidos;
2 Levantar os fatores que levam o discente a abandonar os cursos;
3 Analisar em quais cursos e períodos ocorre maior evasão;
4 Analisar as variáveis que geram, de forma mais expressiva, a evasão dos
alunos;
5 Conhecer a situação dos alunos após a evasão.

1.2 Justificativa
De acordo com Moran (2013), Prim (2013), Maia e Mattar (2007), Mill e Carmo
(2012), no ambiente acadêmico existem poucos estudos nessa área, em cursos
EaD. E no Sul de Minas Gerais essa circunstância é bem real. Essa situação
instigará novas análises e investigações que contribuirão ainda mais no combate à
evasão e na elaboração de estratégias para diminuir sua incidência nos cursos EaD
das IES da região.
Conforme fundamentam autores referenciados na área da educação, por exemplo,
Martins (2007), Rodriguez (2010) e Neves (2006), o problema da evasão existe, é
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sério e causa enormes prejuízos para as Instituições de Ensino Superior (IES),
especialmente para as privadas, pois afeta diretamente suas receitas.
Portanto, a finalidade deste trabalho é desenvolver um estudo sobre as causas da
evasão de alunos em uma instituição de ensino superior privada do Sul de Minas
Gerais, nos cursos EaD de Administração, Engenharia Civil, Engenharia de
Produção, Física, Matemática, Letras, Música e Sistemas de Informação, com o
objetivo de conhecer as principais causas que levam seus alunos a se evadirem.
Pretende-se que este estudo, ao demonstrar as principais causas da evasão,
contribua para que acadêmicos e profissionais da área de gestão educacional
possam criar táticas para diminuir a taxa de desistência e aprimorar o desempenho
de suas IES, bem como melhorar o desenvolvimento social da região.
Esta pesquisa também poderá ajudar a analisar a evasão de alunos na IES
pesquisada e contribuir para o desenvolvimento de um plano de ações que vise à
diminuição da desistência dos estudantes, amenizando o impacto social, econômico
e financeiro que esse problema acarreta. Poderá colaborar também na dinâmica dos
recursos investidos, fazendo com que tragam o devido retorno e que seja eliminada
a ociosidade de professores, funcionários e equipamentos.
Além da justificativa de se tratar de questão essencial para as instituições de ensino,
também é importante a relevância profissional do pesquisador, pois é nessa área
que o cientista está inserido e almeja mérito profissional, ao abordar esse tema
neste trabalho. O pesquisador trabalha na área de EaD e busca entender quais
circunstâncias levam o aluno a desistir do curso, pois acredita que esta investigação
o ajudará a tomar iniciativas e estratégias importantes para diminuir a evasão no
núcleo educacional em que atua.

1.3 Estrutura da Pesquisa
A dissertação está estruturada em cinco capítulos, e o primeiro deles constitui a
introdução do trabalho, dividida nas seções: Problema de Pesquisa, Justificativa,
Objetivos Geral e Específicos, Delimitação do Estudo e Estrutura da Dissertação.
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O segundo capítulo é reservado à apresentação do Referencial Teórico, apontando
as principais literaturas que discorrem sobre a evasão e sobre o combate das IES a
esse problema e seus pontos principais referentes à atuação da área de gestão
educacional.
A metodologia adotada nesta pesquisa é descrita no terceiro capítulo.
Uma análise do estudo, demonstrando os resultados obtidos na pesquisa realizada,
é apresentada no quarto capítulo.
No quinto capítulo estão as conclusões e resultados desta pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: as bases literárias do estudo
Esta unidade de estudo tem por objetivo apresentar as contribuições fundamentais
da literatura na área da educação, quanto aos propósitos específicos que são
consistentes na lealdade, fidelidade e manutenção dos educandos nos cursos de
EaD na unidade analisada.

2.1 Lealdade e relacionamento com o cliente/aluno
Para as IES é importante garantir que o educando continue até o fim do curso.
Assim, a gestão educacional deve tratar o aluno como cliente, para que ele
desenvolva lealdade e fidelidade em relação à IES. Analisar quais motivos fazem os
alunos abandonarem seu sonho de ter um diploma de nível superior traz um
diferencial para as IES, pois as faz entender seu público alvo, o que poderá lhes
proporcionar maior crescimento e lucratividade. Assim, antes de proceder ao relato
desta pesquisa, é preciso discorrer um pouco sobre a fidelidade e lealdade dos
clientes às organizações.
Diante de um mercado rico em diversidade de modelos e preços, e extremamente
competitivo, as organizações buscam criar estratégias e ações que fortaleçam suas
marcas. Estratégias e serviços diferenciados podem ajudar a IES a atrair o cliente e
evitam que ele migre para a concorrência. Nesse cenário, surgem dois conceitos
referentes à relação entre empresas e consumidores: a fidelidade e a lealdade.
A fidelidade e a lealdade são etapas gradativas no relacionamento entre cliente e
empresa. Se no primeiro contato de compra o cliente é bem atendido, paga um
preço justo e recebe o produto ou serviço nos prazos esperados, ele fica satisfeito.
Se esse nível de satisfação é mantido nas próximas compras, ele se torna fiel
àquela empresa (Barreto, 2007).
Fidelidade é o cliente optar por sua marca, entre todas as outras, com habitual
frequência. É uma compra que inclui o fator conveniência, como por exemplo, optar
por determinada instituição de ensino, por ela oferecer um programa diferente de
oferta de estágio, ou por oferecer aulas e professores diferenciados, com
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metodologias diferentes no processo de aprendizagem, ou oferecer um processo
seletivo de vestibular diferenciando com bolsas de estudo. Isso não quer dizer que
eles defendem as marcas. Muitas vezes acontece exatamente o contrário
Quanto à lealdade, não há necessidade de que haja a compra de fato, contudo o
cliente é espontaneamente um advogado, um defensor da marca. Um exemplo
comum de satisfação e barreiras de comutação são as companhias aéreas e seu
programa de passageiros frequentes, que são projetados para melhorar repetidas
compras por meio de incentivos econômicos para os clientes permanecerem fiéis.
Uma medida de sucesso é manter a clientela fiel à organização, trazendo assim
mais lucros e menos procura por marcas concorrentes (Gustavsson & Lundgren,
2005).
Giuliani et al., (2010) afirmam que, além de aspectos comportamentais, a lealdade
inclui

também

dimensões atitudinais,

e

conceituam-na

como

um

estreito

compromisso de comportamento de recompra e de adesão a um produto/serviço de
forma consistente. A lealdade atitudinal reflete o que os compradores sentem e o
que pensam sobre determinado produto ou serviço.
As intenções de lealdade do cliente são importantes para o marketing, por servirem
como mantenedoras das decisões de compra do consumidor. Assim, a lealdade
atitudinal deve ser cultivada, pois resultará em longa e frutífera relação entre
empresa e cliente (Giuliani et al., 2010).
Complementando, Bergamo (2008) diz que a lealdade é um profundo e seguro
acordo de conduta de recompra e de adesão a um produto ou serviço de forma
consistente. Significa compras periódicas de uma mesma marca ou de um grupo de
marcas, e é identificada como a interação entre a atitude e o comportamento do
cliente, sendo assim fator central no desenvolvimento de um bom relacionamento
entre comprador e vendedor.
Bergamo (2008) conclui que reter clientes-alunos é um objetivo a ser perseguido
pela instituição de ensino, e que evitar a desistência do estudante matriculado é tão
importante quanto atraí-los e matriculá-los. Trata-se, portanto, de um assunto
relevante para uma instituição de ensino orientada para o mercado. As IES vêm
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dando importância ao tema e, por conseguinte, trabalhando aspectos que levam o
cliente-aluno à decisão de permanecer no curso. Dentre esses aspectos podem ser
citados: satisfação do aluno, qualidade dos serviços prestados, comprometimento,
confiança e agregação de valor ao serviço.
A satisfação do cliente depende do que ele percebe em relação ao desempenho do
produto em comparação com suas expectativas. Se esse desempenho não
corresponder às suas expectativas, ele ficará insatisfeito. Se corresponder às
expectativas ele ficará satisfeito, mas se excedê-las ficará altamente satisfeito, ou
encantado (Kotler & Armstrong, 2007). Portanto, a satisfação do aluno em relação às
suas expectativas deve ser alcançada pela IES, pois o ajudará a não desistir do
curso.
As empresas consideradas como referência em marketing desdobram-se para
manter seus clientes importantes satisfeitos. Muitos estudos mostram que níveis
mais altos de satisfação do cliente levam a maior lealdade por parte dele, o que, por
sua vez, resulta em melhor desempenho da empresa. Empresas inteligentes têm
como objetivo encantar o cliente, prometendo somente aquilo que podem oferecer e
entregando mais do que prometem (Kotler & Armstrong, 2007)
Assim, a IES deve se relacionar com o cliente-aluno de maneira precisa, criar
estratégias para mantê-lo na organização e fidelizá-lo ao produto, serviço ou marca.
Portanto, agregar valores importantes aos produto/serviço traz grandes benefícios;
Dentre esses benefícios, Barreto (2007) aponta:
Benefícios de Confiança: que decorrem do conhecimento que o fornecedor tem do
cliente e o cliente tem do fornecedor. Em relacionamentos duradouros, o cliente
sabe o que esperar do fornecedor, o qual, por sua vez, conhece o cliente a ponto de
saber a melhor forma de servi-lo;
Benefícios Sociais: trata-se do envolvimento pessoal que se estabelece entre
fornecedor e comprador, por meio de um relacionamento longo. Por exemplo, a
prestação de serviços;
Benefícios de tratamento especial: ocorrem quando o cliente recebe algum
tratamento diferenciado, por ser um comprador antigo.
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Barreto (2007) enfatiza que a fidelidade é a recompra gerada pela predisposição do
cliente em relação a uma marca, é a preferência que ele dá a essa marca com base
nos benefícios oferecidos.
Gustavsson & Lundgren (2005) demonstram que os programas de fidelização de
clientes buscam três resultados:


Melhorar a proposta de valor geral do produto ou do serviço;



Motivar os compradores a fazerem a próxima compra de um produto;



Apoiar outros aspectos da ofensiva da empresa e estratégias de marketing
defensivo.

Gustavsson & Lundgren (2005) analisam o relacionamento das empresas com seus
clientes em dois negócios distintos: as estratégias ofensivas e as defensivas. As
ofensivas direcionam-se ao modo de atrair novos clientes, e as defensivas são
colocadas em prática para manter os clientes já existentes. Essa manutenção de
clientes, que constitui um grande desafio para as IES, é o foco principal deste
trabalho. Isso porque, para melhorar os ganhos nessa área há necessidade de um
profundo entendimento de como os consumidores percebem os programas de
fidelização. Somente com esse entendimento é possível promover mudanças dentro
das organizações e aumentar a satisfação do cliente-aluno.
Fornell (1996) indica e tem aplicado o Modelo do Índice de Satisfação do Cliente
Norte-Americano (ISCN). Seu objetivo é apresentar uma base de mensuração
uniforme e comparável para a satisfação global do cliente, além de apontar relações
de tal construto com seus principais antecedentes e consequentes. Implícito no
modelo da Figura 1 está o reconhecimento de que a satisfação global do cliente não
pode ser medida diretamente, pois, sendo variável latente, requer alguns indicadores
na sua mensuração. O resultado mais imediato e concreto da operacionalização
desse modelo é um apoio da variável concentrada da satisfação global do cliente, e
isso é o suficiente para comparação com organizações fornecedoras, ramos de
atividades, setores e até nações.
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Figura 1. Modelo do índice de Satisfação do Cliente
Nota. Fonte: FORNELL, C. (1992). A National Customer Satisfaction
Barometer: The Swedish Experience. Journal of Marketing.

Bergamo (2008) alude que a busca pela lealdade e fidelidade do cliente se
assemelha muito ao que é buscado pelas instituições educacionais, quando se
pensa num programa de retenção de alunos. O autor também menciona que poucos
foram os estudos que buscaram uma “ponte” entre as duas abordagens, do
marketing e da educação, e destaca, em sua dissertação, o trabalho de HennigThurau, Langer e Hansen, que modelaram a lealdade do estudante com base na
qualidade do relacionamento. Assim, o trabalho de Bergamo (2008) foi estudado
para constituir fundamentação e estruturação deste capítulo.
Na perspectiva da lealdade, Bergamo (2008) enfatiza a importância da variável
qualidade percebida pelos clientes-alunos em relação aos serviços da instituição.
Essa variável também exerce influência aceitável em outras variáveis antecessoras
da lealdade do cliente-aluno, como confiança e comprometimento emocional. A
qualidade não deve ser apenas indicada por padronizações e referenciais, mas
principalmente pela percepção dos estudantes sobre o que é importante em termos
de qualidade. A IES deve incrementar a qualidade percebida dos clientes-alunos,
considerando aspectos tangíveis e intangíveis. “Assim, existe importante propensão
à lealdade a partir do cliente-aluno, em instituições de ensino superior”. É
importante, portanto, entender que existem características influenciadoras da
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decisão de persistência que devem ser ressaltadas: qualidade percebida, satisfação,
comprometimento emocional e confiança (Bergamo, 2008).

2.2 Educação e Gestão da Educação
2.2.1 Educação Superior no Brasil
Devido à persuasão portuguesa de que a referência deveria ser a Universidade de
Lisboa, a criação da primeira Universidade no Brasil foi um pouco lenta.
Consequentemente, a primeira escola de ensino superior no Brasil foi criada no ano
de 1550, no estado da Bahia, antiga sede do governo federal (Cunha, 2003).
Essa universidade, criada pelos jesuítas, era composta de 6 cursos nos quais
estudavam 300 alunos. Essa instituição, no entanto, foi extinta em 1759, devido à
expulsão dos jesuítas de todos os territórios dominados por Portugal, conforme a
política pombalina.
Somente com a sede do reino português instalando-se no Brasil, em 1808, é que se
estabeleceu um marco de referência para o ensino superior, adotando-se o modelo
baseado em faculdades Isoladas, fora do padrão de Universidade, e privilegiando-se
a formação profissional (Cunha, 2003).
No final do século XIX, acontecimentos importantes dominavam a cena política: a
inauguração da República, a abolição da escravatura, a imigração estrangeira e os
primeiros passos da industrialização no país. Nesse contexto, foram criadas as
primeiras faculdades privadas, o que era justificado pela necessidade de expansão
da escolarização. A criação da primeira Universidade deu-se em 1920, no Rio de
Janeiro, com a justaposição de Faculdades Isoladas preexistentes (Cunha, 2003).
Tentando modernizar o modelo de Universidade e de estabelecer princípios novos
em conformidade com o ingresso do país na modernidade, foi criada, em 1934, a
Universidade de São Paulo, que procurava suplantar os limites da restrita formação
profissional. A vinda de cientistas europeus para integrar o seu corpo docente
contribuiu para fomentar a ciência desde a sua fase inicial. Em 1935 foi criada a
Universidade do Distrito Federal, que em 1939 foi extinta (Cunha, 2003).
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No período compreendido entre 1940 e 1950 ocorreu a federalização de
estabelecimentos privados de ensino, incorporando-os ao sistema público, o que
propiciou a criação de grande parte das Universidades Federais hoje existentes. A
Lei que alocava recursos públicos para essas instituições, em 1951, apresentava
uma relação de 39 Universidades e Faculdades Isoladas beneficiadas com a medida
(Cunha, 2003).
Nas décadas de 50, 60 e 70 criaram-se universidades federais em todo o Brasil, ao
menos uma em cada estado, além de universidades estaduais, municipais e
particulares. A descentralização do ensino superior foi a vertente seguida na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em vigor a partir de 1961 (Souza, 1991).
No entanto, a explosão do ensino superior ocorreu somente nos anos 70. Durante
essa década, o número de matrículas subiu de 300 mil (1970) para um milhão e
meio (1980). A concentração urbana e a exigência de melhor formação para a mão
de obra industrial e de serviços forçaram o aumento do número de vagas, e o
governo, impossibilitado de atender a essa demanda, permitiu que o Conselho
Federal de Educação aprovasse milhares de cursos novos (Souza, 1991).
De maneira geral, convencionou-se atribuir à educação a capacidade de oferecer
condições necessárias ao desenvolvimento econômico e social de um país
(Nascimento & Hetkowski, 2009). Esses autores consideram que a relação entre
educação e desenvolvimento econômico e social se mantém na atualidade com
vigor, embora se apresente revestida de um novo padrão técnico, decorrente das
mudanças no cenário econômico. Isso significa dizer que, do ponto de vista
econômico, as exigências de competitividade e produtividade passaram a imprimir
um novo patamar de qualificação profissional, restringindo o campo de trabalho.
Esse cenário passou a exigir dos trabalhadores domínio especializado para lidarem
com situações complexas, especialmente com o crescente emprego de tecnologias
digitais.
Os novos marcos técnico e econômico de desenvolvimento direcionaram setores
mais tradicionais da economia, como a indústria, por exemplo, à redução da oferta
de trabalho. Essa situação vem elevando o índice de desemprego, principalmente
entre as camadas com menor nível de formação. De outra parte, as atividades da
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chamada nova economia, como o setor de serviços, vêm enfrentando dificuldades
para compor quadros profissionais com qualificação adequada para desempenhar
funções que exigem o domínio de novas tecnologias (Nascimento & Hetkowski,
2009).
Nesse contexto, os espaços para o exercício do conhecimento ampliam-se,
promovendo reflexões sobre o tipo de relação desejada entre educação e sistemas
produtivos. As instituições educacionais, que historicamente mantiveram moldes
mais ou menos estáveis, passam, então, a sofrer pressão controle e avaliação, no
sentido de promoverem mudanças que possam responder às demandas por
formação profissional. A ampliação da oferta de formação advém principalmente da
entrada de novos atores no campo da educação. A indústria, as empresas e os
setores que historicamente absorviam profissionais oriundos dos sistemas
educacionais empreendem suas próprias ações nesse campo. As instituições de
ensino superior, que mantiveram sua hegemonia na formação de profissionais,
veem-se subitamente numa crise de legitimidade frente à difícil tarefa de suprir as
demandas da sociedade e dos sistemas produtivos (Nascimento & Hetkowski,
2009).
Surgem, dessa maneira, com o avanço das tecnologias, novas modalidades de
oferta educacional. Entram em cena as universidades corporativas, os centros de
pesquisa e desenvolvimento, e programas de ensino a distância. Essa última
modalidade, dentro da instituição privada, é o foco de pesquisa deste trabalho, e
para isso é preciso entender como surgiu essa modalidade de ensino e entender
alguns números dessa metodologia.

2.2.2 Educação e Tecnologia
Atualmente a sociedade vive um novo momento tecnológico. A ampliação das
possibilidades de comunicação e de informação, por meio de equipamentos como o
celular, a televisão e o computador, tem alterado a forma como as pessoas vivem e
aprendem. Antigamente as pessoas saíam às ruas ou ficavam à janela de suas
casas para se informarem sobre o que estava acontecendo nas proximidades, na
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região e no mundo. A conversa com os vizinhos e os viajantes garantia a troca e a
renovação das informações. Kenski (2015) ressalta que, com um clique no celular, é
possível saber de tudo o que está acontecendo em todos os cantos do mundo. A
informação acontece de forma extremamente rápida. Tem-se informação sobre a
previsão do tempo, o movimento do trânsito, sobre as últimas notícias, músicas,
filmes e livros que fazem sucesso, e muito mais. A interação com pessoas e
instituições de todo o mundo acontece instantaneamente, possibilitando a todos
mais conhecimento e informação.
Moran (2013) diz que as tecnologias são tendência hoje na educação e que
caminham para integração, mobilidade e multifuncionalidade na realização de
atividades diferentes num mesmo dispositivo, em qualquer lugar. Permitem o
registro, a edição, a combinação e a manipulação de toda e qualquer informação a
qualquer tempo, o que favorece a multiplicação de possibilidades de escolha e
interação.
Carvalho e Ivanoff (2010) definem a tecnologia como um conjunto de técnicas,
processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais domínios da atividade
humana. O autor aponta três práticas específicas para ensinar e aprender com
tecnologias de informação e comunicação: utilização de bases de dados e
informações, comunicação e interação e construção de conteúdo. Com essas três
práticas, espera-se desvendar as múltiplas possibilidades de caminhos a serem
percorridos, interpretando novas práticas a partir de circunstâncias, estratégias,
processos e recursos de informação e comunicação. Assim, a interpretação do aluno
vai se tornando mais acurada, enriquecida pelo ensinar e aprender, chegando a
questões a que nunca chegariam. A Figura 2 apresenta um modelo esquemático
desse processo:
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Figura 2. Modelo de práticas de ensino e aprendizagem com Tecnologias de informação e
comunicação (TICs)
Nota. Fonte: CARVALHO, F. C. A. de. IVANOFF G. B. (2010). Tecnologias que educam: ensinar e
aprender com as Tecnologias de informação e comunicação.

Nos novos espaços de navegação, a informação e a comunicação são situações em
que ensinar e aprender tornam-se artifícios, métodos e processos. As ações e
interações para ensinar e aprender são caminhos, novas rotas nos espaços de
práticas de informação e comunicação, uma vez que há necessidade de mapas,
esquemas, projetos, planos e registros de experiências e resultados (Carvalho &
Ivanoff, 2010).
Kenski (2015) destaca que a evolução tecnológica e digital garante a interação dos
membros de um mesmo grupo de estudos, com som e imagem, independentemente
do local em que estejam. Portanto, têm-se alunos próximos, em conexão, onde quer
que estejam. Essa aproximação garante a realização de formas diferenciadas de
aprendizagem e possibilitam muito mais profundamente a construção do
conhecimento e o compartilhamento de ideias.
Educação e tecnologias são inseparáveis, e essa relação é vista como socialização
da inovação, incorporada ao universo de conhecimentos e habilidades, para uso na
medida das possibilidades e necessidades. A maioria das tecnologias é utilizada
como auxiliar no processo educativo e está presente em todos os momentos do
processo pedagógico. A escolha de determinado tipo de tecnologia altera
profundamente a natureza do processo educacional e a comunicação entre os
participantes. Não há dúvida de que as novas tecnologias da informação e
comunicação trouxeram mudanças consideráveis e positivas para a educação.
Vídeos, sites educacionais, softwares e ambientes virtuais de aprendizagem
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dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem, onde anteriormente predominavam a
lousa, o giz, o livro e a voz do professor (Kenski, 2015).
As Tecnologias da informação e comunicação estão intrinsecamente ligadas à EaD,
que se constitui dinamicamente e que está em constante inovação, pois transforma,
moderniza e faz caducar termos técnicos e expressões linguísticas em grande
velocidade. A sociedade da informação e do conhecimento reflete-se na EaD, pela
apropriação célere dos conceitos e inovações que moldam a mídia. Esses
fenômenos se acentuam com os avanços das tecnologias da informação e
comunicação (Litto e Formiga, 2009).
A mobilidade e a virtualização libertam a sociedade de espaços e tempos rígidos,
previsíveis e determinados. Na educação, o presencial virtualiza-se e a distância
presencializa-se. Os encontros em um mesmo espaço físico combinam-se com os
encontros virtuais, pela internet. E a educação a distância aproxima-se de mais
pessoas, pelas conexões em tempo real, que permitem que professores e alunos
falem entre si e formem pequenas comunidades de aprendizagem (Moran, 2013).

2.2.3 Educação a Distância
Segundo Maia e Mattar (2007), a educação a distância já possui uma longa
trajetória. Pode-se dizer que tem a idade da escrita, pois a partir da invenção da
escrita a comunicação libertou-se no tempo e no espaço.
Moran (2002) pondera que a educação a distância é o processo de ensinoaprendizagem, intercedido por tecnologias, em que professores e alunos estão
separados

espacial

e/ou

temporalmente.

É

ensino/aprendizagem

em

que

professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar
conectados, interligados por tecnologias, por meio da internet, em ambientes virtuais
de aprendizagem. Mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o
vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes, em tal modalidade.
A educação a distância pode ser realizada nos mesmos níveis em que o ensino
regular acontece - no ensino fundamental, médio, superior e na pós-graduação. É
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mais adequado para a educação de adultos, principalmente para aqueles que já têm
experiência consolidada de aprendizagem individual e de pesquisa, como acontece
no ensino de pós-graduação e também no de graduação (Moran, 2002)
Litto e Formiga (2009) expõem que a EaD exige profissionais e atores sensíveis e
dispostos a inovação. Isso porque atuam em um setor de transitoriedade, no qual a
única certeza é a permanente mudança, cujas influências chegam pelos diferentes
idiomas dos países que produzem conhecimento exponencial para a área. O
profissional de EaD assemelha-se muito ao conceito de “empresário inovador”. Não
há espaço para conservadores ou acomodados; exigem-se atividades ousadas e
agilidade nas decisões, que obrigatoriamente envolvem riscos. É preciso estar
sempre de cabeça aberta às novidades e ser flexível, para mudar a qualquer
momento. Não é um território para dogmas ou verdades absolutas.
Mercado (2007) observa que a EaD não serve para alunos desmotivados. É ideal
para quem tem motivação para aprender, tem motivação e autonomia para realizar
seu curso, ou está impossibilitado de frequentar aulas presenciais devido a outros
impedimentos (trabalho, família, problemas de locomoção). O autor enfatiza que é
preciso que os alunos participem e que tenham autonomia em relação à organização
do tempo de estudo e ao emprego dos recursos e espaços.
Os princípios de flexibilização e autonomia têm de possibilitar ao aluno o
acompanhamento de forma individualizada, para que os objetivos sejam alcançados
e para que ele não se sinta frustrado. Essa frustração do discente muitas vezes não
é casual, pois é o resultado de ações e carências provocadas por ele mesmo, pelo
tutor e pela instituição. É importante frisar que não é suficiente proporcionar e dispor
de ambiente virtual de aprendizagem, material de aprendizagem e de um tutor ou
formador que conheça os conteúdos presentes nos cursos (Mercado, 2007).
O termo Educação a Distância esconde-se sob várias formas de estudo, nos vários
níveis que não estão sob a contínua e imediata supervisão de tutores presentes com
seus alunos nas salas de leitura ou num mesmo local. A Educação a Distância
beneficia-se do planejamento, direção e instrução da organização do ensino (Alves,
2011). Esse autor considera que a Educação a Distância é a mais democrática das
modalidades de educação, pois, utilizando-se de tecnologias de informação e
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comunicação, transpõe obstáculos à conquista do conhecimento. Essa modalidade
de educação vem expandindo sua colaboração na ampliação da democratização do
ensino e na obtenção dos mais variados conhecimentos. Além disso, é um
instrumento que atende a um grande número de pessoas concomitantemente, e
chega a indivíduos que estão distantes dos locais onde são ministrados os
ensinamentos e/ou que não podem estudar em horários preestabelecidos.
De uma forma geral, a EAD pode ser resumida em três gerações, conforme citam
Maia e Mattar (2008):

Figura 3. Gerações da EAD
Nota. Fonte: MAIA, C. M. & MATTAR, J. (2007). ABC da EaD. São Paulo: Pearson.

Conforme a figura de Maia e Mattar (2007), a terceira geração da EaD é atual. Está
concretizada na instituição investigada, pois ali as aulas virtuais são baseadas no
computador e na internet, os alunos planejam, organizam e implementam seus
estudos por si mesmos, os métodos pedagógicos são construtivistas e colaborativos,
as formas de comunicação são síncrona e assíncrona com atendimento regular por
um tutor ou professor, com uso de ferramentas web, e a Interação pode acontecer
em tempo real ou não, com o docente e colegas do curso.
Atualmente,

dezenas

de

países,

independentemente

do

seu

grau

de

desenvolvimento econômico, atendem a milhões de pessoas com EaD, em todos os
níveis, utilizando sistemas mais ou menos formais. São inúmeras as instituições que
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oferecem cursos a distância, desde disciplinas isoladas até programas completos de
graduação e pós-graduação (Maia & Mattar, 2008).
No Brasil, essa modalidade de ensino teve grande avanço no fim da década de 80 e
no início da década de 90. Nessa época, as instituições de ensino superior
começaram a desenvolver cursos EaD baseados nas novas tecnologias da
informação e comunicação, e essa modalidade de ensino foi oficializada pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996)
(Maia & Mattar, 2008).
Em pesquisa realizada no ano de 2014, segundo ABED, os cursos de EaD somaram
3.868.706 matrículas: 519.839 (13%) nos cursos regulamentados totalmente a
distância, 476.484 (12%) nos cursos regulamentados semipresenciais ou disciplinas
EaD de cursos presenciais e 2.872.383 (75%) nos cursos livres. Das 519.839
matrículas em cursos regulamentados totalmente a distância, 102.314 são em
cursos

de

tecnologia;

89.429,

em

licenciaturas;

75.066,

em

cursos

de

especialização; 67.591 em bacharelados; e, 60.177, em cursos técnicos. Em um
ano, na maioria das universidades, o número de matrículas em cursos a distância
aumentou 50%, o que evidencia a contínua e crescente busca pelos cursos
ofertados nessa modalidade (ABED, 2014).

2.2.4 A Gestão da Educação
Uma empresa que vise ao sucesso deve estar em renovação contínua e
comprometida com o futuro. A gestão educacional deve ser provida em busca de um
diferencial estratégico, fator essencial para obtenção de resultados. A administração
escolar tem sua origem nos princípios gerais da administração empresarial, porém
alguns estudos mostram que algumas características podem se diferenciar na
administração escolar, em que é preciso contar com a participação coletiva e com os
recursos disponíveis para, com competência, tomar decisões corretas (Bartnik,
2012).
Administrar uma IES não significa organizar apenas o que já existe, que está pronto
e acabado; significa também produzir novas relações em contextos sociais, políticos,
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culturais e pedagógicos. A gestão educacional corresponde ao processo de gerir a
dinâmica do sistema de ensino, estando alinhada com as diretrizes e as políticas
educacionais e os projetos pedagógicos das escolas. Deve também estar
compromissada com princípios da democracia e com métodos que organizem e
criem condições para um ambiente educacional autônomo, de participação e
compartilhamento, com autocontrole e com transparência (Zainko & Pinto, 2012).
Nos sistemas de ensino, a concepção de administração ou gestão deve ser mais do
que uma intenção ou uma proposta, pois se concretiza em práticas reais e ações
objetivas, a fim de alcançar os objetivos definidos na organização do trabalho
educacional. O processo de gestão das instituições de ensino, além de gerar
crescimento e ganho, precisa também conduzir com eficiência a melhoria da
qualidade de ensino ofertado, com o objetivo de promover o desenvolvimento de
sujeitos proativos e participativos. A construção de uma escola com qualidade exige
que todas as pessoas envolvidas no processo conheçam os conceitos de
administração e suas implicações para o processo de trabalho, em especial a gestão
e a organização do trabalho educativo focadas na aprendizagem (Bartnik, 2012).
Além dos aspectos quantitativos, é preciso que o modelo de gestão educacional
contemple aspectos qualitativos. Deve haver preocupação com a formação de
quadros para o desenvolvimento competente do modelo de gestão, objetivando
imprimir eficiência e eficácia na realização do trabalho. Nesse aspecto de gestão,
demandam-se dos gerentes novas habilidades e criatividade para encontrar saídas,
sobretudo para aumentar a eficiência a partir da adoção de modelos de avaliação do
desempenho. A realização de investigações sobre os processos educacionais ajuda
na administração da instituição, pois gera avanços e identifica insuficiências. Os
resultados obtidos devem servir para que os gestores modifiquem e reforcem suas
estratégias de gestão, aprimorando os processos pedagógicos e assegurando
principalmente a disponibilidade de recursos técnicos e financeiros (Zainko & Pinto,
2012).
Bartnik (2012) enfatiza que a ação educacional, para ser de qualidade, deve contar
com o comprometimento e a participação efetiva de todos os membros que
compõem a instituição, formando assim uma equipe de gestão. O compromisso
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coletivo dessa equipe leva todos a compartilharem o processo de tomada de
decisões junto com o gestor.
Com relação à EaD, Mill e Carmo (2012) enfatizam a dificuldade de gestão dessa
modalidade de ensino. Esses autores dizem que tal gestão é feita com base nos
princípios da gestão empresarial ou, no máximo, da gestão educacional, mas quase
nunca do ponto de vista da gestão de sistemas de EaD. A proposta de referenciais
de qualidade para a Educação a Distância endossada pelo Ministério da Educação
brasileiro destaca a importância do processo de gestão para o desenvolvimento de
um bom sistema de educação a distância. Nesse cenário, ganhou importância a
profissionalização da gestão de sistemas de EaD, o que impulsionou a busca por
melhor compreensão dos elementos constitutivos da gestão educacional em EaD.
Os processos de gestão ou administração institucionais contemporâneos são
extremamente complexos e organizados, e têm sido um desafio também na EaD
(Mill & Carmo, 2012).
O gestor da EaD precisa compreender que o processo educativo virtual é diferente
do processo educativo presencial. Entretanto, em qualquer tipo de gestão, inclusive
na EaD, estão previstas decisões de planejamento, organização, direção e controle
semelhantes àquelas da educação presencial do ensino superior. Ali também há
preocupações com instalações, espaço, tempo, dinheiro, informações e pessoas
(Mill & Carmo, 2012).
O sucesso na formação do discente é a meta primordial de qualquer programa de
educação e formação. Nesse sentido, o preparo e gestão dos cursos a distância
necessitam de informação qualificada quanto ao desenvolvimento acadêmico e aos
motivos de sucesso e de insucesso dos alunos (Martins, Santos, Frade & Serafim,
2013).
Mill e Carmo (2012) deixam bem claro que administrar sistemas de EaD é tarefa
complexa. A análise da EaD deve ser tratada como sistema orgânico, composto por
partes ou fatores articulados entre si, e as competências de um gestor de EaD pode
ser categorizada por subsistemas. Portanto, os autores demonstram, na Figura 4,
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alguns elementos característicos da modalidade EaD e elencam alguns principais
desafios e dilemas do cotidiano dos gestores:

Figura 4. Quadro: Principais desafios e dilemas do cotidiano dos gestores de
sistemas de EaD.
Nota. Fonte: MILL, D. & CARMO, H. (2012). Análise das dificuldades de educadores e
gestores da educação a distância virtual no Brasil e em Portugal.
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São desafios e dilemas que podem ajudar no processo de entendimento da evasão
e fazer com que o gestor da EaD tenha astúcia para administrar e organizar um
núcleo de cursos oferecidos nessa modalidade.
Além disso, Mill e Carmo (2012) ponderam que os gestores de EaD, no Brasil,
enfrentam o desafio da reengenharia das universidades presenciais para adequação
às necessidades da modalidade de educação a distância. Consequentemente,
analisar as causas da evasão ajudará os gestores a entenderem o processo
educacional de seus cursos, melhorando o foco e proporcionando outras boas
características à instituição.
Bartnik (2012) afirma que a gestão educacional deve ser feita, não pela negação dos
pressupostos da administração, mas pela análise das possibilidades de neles
encontrar princípios que orientem a nova concepção de gestão, a fim de que se
chegue a um projeto educacional sustentável.

2.3 Evasão no Ensino Superior
O Ensino Superior brasileiro apresenta elevados índices de evasão em cursos de
graduação. Esse fato é percebido, tanto em instituições públicas, quanto em
instituições privadas. Esse fenômeno é crescente e tem sido alvo de estudos que
buscam entender o porquê de sua ocorrência. A evasão é um problema que acarreta
perdas para todos os envolvidos no processo educacional. Por isso, buscar suas
causas tem justificado o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas na área
educacional (Vitelli, 2010).
Em termos de políticas educacionais, no Brasil o que mais se destaca é a busca por
maior facilidade de acesso do estudante ao sistema de ensino. Nas IES privadas,
em função de uma necessidade de diminuição dos custos, o acesso não é garantia
de permanência. Com isso, tem-se a ideia de educação para todos, mas se
confronta com a realidade, que é excludente por motivos financeiros (Vitelli, 2010).
As consequências da evasão afetam, tanto a própria instituição docente, como seus
alunos. Isso porque, por um lado, compõem um forte indicador de ineficiência
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institucional, e, por outro lado, constituem uma frustração de expectativas de
pessoas que buscam a modalidade da EaD e que não vêem suas expectativas
atendidas (Mercado, 2007).

2.3.1 Fundamentos de Evasão
Toda instituição de ensino, desde a pré-escola até o ensino superior, sofre com
problemas de evasão de alunos. Muitos autores têm citado essa problemática como
sendo uma das principais da área. Na educação a distância não é diferente, pois,
segundo a ABED (2014), os níveis de evasão de cursos EaD podem superar os dos
cursos presenciais, e devem ser tratados com atenção. As causas de evasão mais
apontadas pelas instituições foram: falta de tempo do aluno para estudar e participar
do curso, acúmulo de atividades no trabalho e dificuldades de se adaptar à
metodologia.
Foram encontrados nesta pesquisa vários conceitos e considerações de evasão, e
cada autor propõe um sentido que pode se modificar em razão dos critérios
propostos para categorizar os métodos de entrada e saída dos alunos das IES.
Assim, foi feita uma análise de algumas definições de evasão encontradas em
diversos estudos:
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Autor/Data

Definição

Brasil (1996)

São identificados como evadidos os alunos que não se
diplomaram nesse período e que não estão mais vinculados ao
curso. É a saída definitiva do curso de origem sem conclusão, ou
a diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração
completa.

Costa (1991)
citado por
Prim &
Fávero (2013)

A evasão conceitua-se como a saída do estudante da
universidade ou de um de seus cursos, de maneira definitiva ou
temporária, por qualquer motivo, financeiro, econômico ou social,
exceto a diplomação.

Abbad,
Evasão refere-se à desistência definitiva do aluno em qualquer
Carvalho &
etapa do curso.
Zerbini (2006)
Bittencourt &
Mercado
(2014)

A evasão de alunos é um fenômeno complexo, comum às
instituições de ensino do mundo contemporâneo.

Neves (2006)

A evasão é um problema resultante de um conjunto de vários
fatores que influenciam na decisão de alguém quanto à
permanência ou não em contextos sociais e educacionais.

Figura 5. Conceitos sobre a evasão.
Nota. Fonte: Criado pelo próprio autor.

Ao analisar os conceitos apresentados na Figura 5, entende-se que a evasão de
alunos é um fenômeno difícil e muito comum às instituições de ensino. Os alunos
evadidos são identificados como discentes que não se formaram no período
desejado e que não estão mais vinculados ao curso. Pode ser a saída definitiva do
curso de origem sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes
após uma geração completa, por motivo financeiro, econômico ou social.
Na EaD existe preocupação muito maior frente à evasão, por proporcionar a
oportunidade de estudo no ambiente doméstico, social ou profissional, e ainda por
admitir que o aluno escolha os horários em que vai estudar. Desse modo, a EaD, na
maioria das vezes, tem mais incitações concorrenciais, como filhos, mulher, barulho
de televisão e da vizinhança, entre outros, e depende de forma bem mais direta de
algumas capacidades do aluno, como organização e concentração para os estudos
(Bittencourt & Mercado, 2014).
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A Comissão especial de estudos sobre evasão (Brasil, 1996), no sentido de
esclarecer o elemento de estudo, distinguiu a evasão conforme o esquema
apresentado na Figura 6.

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;

Características
da Evasão

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.

Figura 6. Características da evasão
Nota. Fonte: Brasil (1996). Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades

Públicas Brasileiras.

Assim, conforme Brasil (1996), entende-se que a evasão tem três características
essenciais, que são analisadas no decorrer deste trabalho. A primeira delas é
quando o estudante se desliga do curso, deixa de fazer a matrícula, desiste
oficialmente, se transfere e opta por outro curso ou quando é excluído por alguma
norma da instituição. A segunda característica é a evasão do sistema, que se
configura quando o estudante abandona definitivamente ou temporariamente o curso
superior. Já a terceira característica é quando o estudante se desliga da instituição
na qual estava matriculado.
Neste trabalho, entendeu-se como evasão a saída do aluno do seu curso de origem,
definitiva ou temporariamente, por qualquer motivo, exceto a diplomação. O que se

43

buscou realizar neste subitem foi o estudo de algumas temáticas e conceitos sobre
evasão.

2.3.2 Análises sobre a evasão
Segundo Bittencourt e Mercado (2014), são poucos os trabalhos que investigam os
fatores que influenciam na decisão do aluno quanto a desistir de um curso da
modalidade EaD. Martins, Santos, Frade e Serafim (2013) afirmam que há poucas
publicações de artigos em periódicos e de teses e dissertações, formas de
comunicação normalmente utilizadas para pesquisas mais aprofundadas e
conclusivas, o que confirma a necessidade de mais estudos com delineamentos
explicativos do fenômeno da evasão. A produção científica sobre evasão esteve
concentrada em congressos, seminários e congêneres. Isso é indicativo de que o
estudo desse problema ainda se encontra no estágio de discussão entre pares e no
momento de reflexão e compartilhamento do que foi encontrado nas investigações
apresentadas nesse tipo de evento.
Assim, são apresentados neste subitem alguns estudos e análise realizados sobre
as causas da evasão, para que se possa chegar a um melhor diagnóstico e esboço
da metodologia e modelo empregado neste trabalho. O objetivo, portanto, foi
investigar quais motivos levam o aluno a desistir do curso, com base nessas
pesquisas e estudos.
Para Abbad, Carvalho e Zerbini (2006), existem algumas causas que cooperam para
evasão e desistência dos alunos. Algumas dessas causas podem ser: o
insatisfatório desempenho da tutoria, a baixa interação entre formadores e alunos, a
complexidade das atividades, a dificuldade de implantação de novas tecnologias e
de acesso à internet, problemas e dificuldades de absorção da cultura da EaD, falha
na elaboração do curso ou até mesmo expectativas equivocadas por parte dos
educandos.
Almeida (2007) enfatiza que a falta de apoio acadêmico, os problemas com a
tecnologia e a falta de apoio administrativo também contribuem para que os alunos
desistam do curso. No trabalho de Assis (2013), os principais motivos que
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influenciaram a evasão nos cursos analisados foram identificados como dificuldades
econômicas e financeiras, e incompatibilidade entre a vida acadêmica e as
exigências do mundo do trabalho. Já na pesquisa feita por Martins (2007), além dos
motivos financeiros foram identificados como principais causas da evasão a
mensalidade elevada, a influência da mudança de interesse, a opção de vida e a
indecisão profissional.
Rodriguez (2010) evidencia, em seu estudo, que os principais fatores de evasão no
ensino superior brasileiro estão relacionados a problemas financeiros, de adaptação,
incompatibilidade de horário de trabalho com estudos, fatores de qualidade
percebida entre os alunos das instituições e fatores relacionados ao atendimento.
No trabalho de Cruz (2013) também ficou evidenciada a incompatibilidade de
horários entre emprego e estudo, fazendo com que o discente se veja forçado a
abandonar os estudos.
Costa Junior (2010), ao analisar a evasão em cursos gratuitos, percebeu que esse
problema, em sua pesquisa, esteve diretamente relacionado com a falta de
maturidade dos jovens. Esse fator é importante, pois suscita ponderações sobre a
elaboração dos cursos. Talvez a criação de métodos e diretrizes para ajustar a
preparação dos discentes possa evitar sua saída, já que muitas vezes eles tardam a
efetivar sua opção profissional, ou demoram a perceber sua responsabilidade como
pessoas já adultas.
Tontini e Walter (2011) afirmam, em sua pesquisa, que a afinidade do aluno com o
curso

influencia

na

sua

motivação

e,

consequentemente,

determina

sua

permanência. Os autores ainda afirmam que a integração do estudante com outras
pessoas da instituição é um fator que pode fazer com que permaneça no curso. Eles
destacam o suporte em amizades, o nível de contato informal entre estudante e
professores, o convívio universitário e o processo de integração. As interações
estabelecidas entre os estudantes e os membros da comunidade universitária
também são importantes. Isso porque a participação e envolvimento do acadêmico
com os professores, funcionários e com outros alunos é um enorme preditor da
permanência, principalmente no primeiro ano de graduação. O compromisso com a
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instituição e a percepção de utilidade da formação são outros fatores que podem
pesar na decisão de permanecer no curso.
Martins, Santos, Frade e Serafim (2013) apontam, em seus estudos, que as
dificuldades com a tecnologia não são os principais motivos da evasão, apesar de
estarem correlacionadas com o desempenho acadêmico. Eles afirmam que a
evasão está mais relacionada com questões pessoais e de inadequação das
expectativas e disponibilidade do estudante para estudar do que com os elementos
que compõem o desenho, a oferta e a qualidade do curso. Afirmam também que
esses fatores são indicativos de que os desistentes iniciam seus cursos fazendo a
associação, pertencente ao senso comum, de que educação a distância é para
quem não tem tempo de estudar. E, também, que demanda menos dedicação do
que a educação presencial.
Na pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED,
a evasão é apontada por grande parte das instituições como um dos maiores
obstáculos enfrentados nessa modalidade de ensino. Em todos os tipos de curso,
nenhuma instituição apontou taxas de evasão superiores a 75%. A maioria (58%)
afirmou que o índice médio de evasão foi entre 26 e 50%, 39% declararam que a
evasão média foi de até 25%, e apenas 3% declararam que a média da evasão foi
maior do que 50%. Nesta pesquisa, das 109 instituições pesquisadas, somente 90
forneceram dados sobre evasão, e 19 instituições não proveram esses dados
(ABED, 2014).
A falta de tempo para estudar ou participar do curso é apontada pela maioria das
instituições como o principal motivo para evasão. Em segundo aparece a falta de
adaptação à metodologia, e em terceiro, o custo da matrícula e/ou mensalidades do
curso, seguido do desemprego (ABED, 2014),
Bittencourt e Mercado (2014) afirmam que uma parcela significativa dos alunos que
se matriculam nos cursos a distância fazem a matrícula e simplesmente não
interagem e nem aparecem para os encontros presenciais. Os autores enfatizam
que existem algumas questões importantes que devem ser respondidas para se
entender o porquê da desaparição desses alunos. É preciso que a instituição, de
alguma forma, consiga respondê-las.
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Como saber o
porquê de esse
aluno não
aparecer nos
encontros?

Como
caracterizar esse
aluno, evadido
ou não evadido?

Como proceder
se a instituição
não teve a
oportunidade de
avaliar esse
aluno?

Entender o
abandono

Como
caracterizar
esses
abandonos?

O que fez esse
aluno não
interagir no
curso?

Figura 7. Perguntas para se entender o abandono
Nota. Fonte: Bittencourt e Mercado (2014). Evasão nos cursos na modalidade de educação a
distância: estudo de caso do Curso Piloto de Administração da UFAL/UAB.

Os autores observam que as questões elencadas na Figura 7 são complexas e
difíceis de serem respondidas; no entanto, se for feito um estudo de forma correta, a
instituição poderá evitar que os próximos alunos venham a se evadir ou até mesmo
trazer de volta alunos já evadidos. Portanto, entender o que fez o aluno não interagir
no curso, ou saber o porquê de não ter comparecido aos encontros, pode, de
alguma forma, colaborar para diminuir a evasão, pois ajudará a caracterizar o
abandono. Outro fator importante são os procedimentos que a instituição deve
adotar, se não conseguir avaliar o aluno de alguma forma, e isso também ajudará a
entender o porquê do abandono. Biazus (2004) realça que, para ter uma noção mais
correta e cuidadosa sobre a evasão, é preciso examinar as causas internas,
externas e individuais do aluno.
O autor evidencia que as causas internas, ou endógenas referem-se a quando o
aluno está na instituição de ensino. Nesse caso, devem ser analisadas as suas
atitudes comportamentais, os motivos institucionais e os requisitos didáticos
pedagógicos do curso. Já as causas externas, ou exógenas, estão diretamente
ligadas ao aluno antes de ele ingressar na faculdade. Nesse caso, devem ser
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analisados os fatores sócio-político-econômicos, a vocação pessoal e as
características individuais e conjecturais do estudante.
Biazus (2004) ainda considera que os fatores individuais estão entre as causas
exógenas e relacionados às habilidades de estudo do aluno. São consideradas as
dificuldades de adaptação pessoal à instituição, as reprovações constantes, a baixa
frequência nas aulas, a descoberta de novos interesses que levam a realizar um
novo curso, e também estão relacionadas a personalidade e a formação escolar
anterior.
Para Bittencourt e Mercado (2014), os problemas endógenos são comuns na maioria
dos cursos a distância, e muitos têm conhecimento desses problemas. O melhor a
se fazer é trabalhar os problemas internos da instituição, evitando a saída do aluno,
e não somente colocar outro em seu lugar. Esses autores mostram que existem dois
tipos de abandono na EaD. O primeiro é o abandono real, caracterizado pelo aluno
que faz a matrícula no curso e que, no decorrer de algum período ou ano, deixa de
concluir os estudos, O segundo é o abandono caracterizado pelos alunos que não
têm nenhum registro de atividade, avaliação, teste ou atividade em qualquer
disciplina do curso em que se matriculou.
Os autores deixam claro que existe grande diferença entre esses dois tipos de
abandono, que devem ser analisados pelas instituições na hora de fazer os cálculos
de evasão. Os cálculos com base no abandono real aproximam-se, em
porcentagem, aos cursos presenciais. Se comparados, os índices são bem
próximos, portanto não existem grandes diferenças ente evasão do ensino
presencial e evasão do ensino a distância.
Nos variados estudos sobre a evasão, poucos separam variáveis independentes de
outros fatores que interferem na evasão, razão pela qual faz uma revisão de
resultados significativos que exemplificam as implicações de vários aspectos
envolvidos no processo de evasão (Tinto, 1075). “A teoria fundamentada por Tinto
está centrada nos acontecimentos institucionais e/ou que antecedem a entrada do
aluno na universidade, ou seja, o problema está no indivíduo e na instituição”
(Bittencourt e Mercado, 2014, p. 471).
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O modelo de Tinto, baseado no contexto social e institucional, é dividido em dois
períodos: o pré-universitário, em que se encontram as intenções, os objetivos e
compromissos dos alunos, interligados com suas expectativas em relação à carreira
e com suas características; e, o período universitário, em que se encontram as
características do curso interligadas com a integração acadêmica e social, com as
intenções e objetivos e compromissos, esses dois itens relacionados aos fatores
externos, ou seja, às causas exógenas.

Figura 8. Modelo de evasão de Tinto
Nota. Fonte: Tinto (1975). Dropout From Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent
Research.

O modelo de Tinto (1975) demonstra que a decisão de se evadir é tomada em
função da integração social e acadêmica desenvolvida na IES. Essa integração, por
sua vez, é influenciada por características individuais, pelas expectativas para a
carreira ou curso e, por último, pelas intenções/objetivos e compromissos assumidos
no período pré-universitário (Andriola, Andriola & Moura, 2006).
Analisando esses modelos e as causas da evasão nos vários trabalhos estudados,
Bittencourt e Mercado (2014) deixam bem clara a importância de as instituições
desenvolverem um perfil do aluno antes que ele ingresse na faculdade. Isso deve
ser feito no momento da matrícula, coletando-se informações importantes que trarão
contribuições para futuras análises que possam responder a questões referentes à
permanência do aluno na instituição.
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2.4 Modelo analítico da pesquisa
Para chegar ao modelo empregado nesta dissertação, foram estudados e analisados
os modelos de Biazus (2004), Bittencourt e Mercado (2014) e Tinto (1975). Também
foi estudado o Índice de Satisfação do Cliente Norte-Americano (ISCN), feito por
Fornell (1996). Esses autores conseguiram de forma eficiente especificar a evasão e
mostraram, em seus estudos, variáveis importantes que ajudaram a entender as
causas da evasão na instituição pesquisada. Dessa forma, chegou-se ao seguinte
modelo:

Figura 9. Modelo Analítico da pesquisa.
Fonte: Autor da pesquisa

2.5 Caracterização da instituição de ensino superior
A instituição de ensino é mantida por uma Fundação e presta serviços nos
seguintes níveis de educação: infantil, básico, médio, graduação e pós-graduação. O
modelo de Educação a Distância praticado na Instituição pesquisada é o e-learning,
cujo veículo de comunicação é a internet.
A plataforma de ensino é a BlackBoard, e o ambiente virtual possui várias
ferramentas didáticas: atividades, midiateca, fórum de discussão, correio eletrônico,
chats, wikis e sistema de webconferência. Os alunos realizam as atividades das
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disciplinas do curso no ambiente virtual de aprendizagem. O professor propõe cinco
atividades por semestre para as disciplinas de quarenta horas e sete atividades para
as disciplinas de oitenta horas, incluindo exercícios, testes, wikis e fóruns de
discussão. O aluno tem acesso ao Guia de Estudos da disciplina, no qual encontra o
conteúdo base para responder às atividades propostas e para ler e estudar. O aluno
também tem acesso à biblioteca virtual da Pearson e às bibliotecas presenciais dos
polos. Nas aulas e nas propostas das atividades, o professor propõe outras
referências, para que o aluno possa ampliar seus estudos.
Na instituição pesquisada, o professor grava as aulas via webconferência:
uma aula por semana sobre o conteúdo da disciplina de quarenta horas e duas
aulas por semana sobre o conteúdo da disciplina de oitenta horas. Os alunos podem
interagir ao vivo na aula, por meio de áudio e vídeo, ou do bate papo. A aula fica
gravada e o aluno pode ter acesso a ela em qualquer momento, durante o semestre.
A forma de aprendizagem acontece por meio de interação e é feita da
seguinte maneira: os alunos leem o conteúdo proposto, assistem às aulas, realizam
as atividades e enviam-nas para avaliação; o professor e os tutores avaliam e dão
feedback por meio da plataforma de ensino. São duas avaliações semestrais por
disciplina, exigindo-se que o aluno compareça no polo educacional, nessas datas.
Os alunos são avaliados também por meio do Projeto Interdisciplinar de Curso –
trabalho realizado semestralmente, em grupo – e da avaliação institucional –
avaliação geral do período do curso, que engloba o conteúdo de todas as
disciplinas.
A tutoria na Instituição pesquisada é dividida em dois papéis: tutoria de turma
e tutoria de disciplina. A tutoria de turma fica responsável pela adaptação do aluno
ao ambiente virtual de aprendizagem, pela motivação da turma, pela relação afetiva
e pelos relatórios de acesso. De quinze em quinze dias, os tutores entram em
contato com os alunos ausentes no ambiente virtual, por meio de e-mail, telefone e
SMS. O objetivo dessa tutoria é ajudar os novos alunos na adaptação às
tecnologias, eliminar as dúvidas sobre o funcionamento do ambiente virtual e ajudálos a explorar ao máximo as funções pedagógicas das ferramentas tecnológicas.
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A tutoria de disciplina ajuda o professor na correção das atividades, nas
respostas às dúvidas dos alunos sobre o conteúdo do Guia de Estudos e nas
dúvidas sobre as atividades propostas.
Na Educação a Distância da instituição, o professor é conteudista – produz
materiais didáticos para as disciplinas - também assume uma turma de correção de
atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Os tutores desempenham sua
função de acordo com as orientações do professor titular da disciplina, e suas
atividades constituem um trabalho em equipe. As atividades são corrigidas com base
no conteúdo do Guia de Estudos e nas orientações do professor titular da disciplina.
Ao comparar as mensalidades de cursos oferecidos pela IES pesquisada, nas
duas modalidades – presencial e a distância - tem-se que o valor do curso de
Administração a distância é 47,90% menor que o do curso de Administração
presencial. O curso de Engenharia de Produção a distância é 52,80% mais barato
que o presencial. O curso de Engenharia Civil a distância é 44% mais barato que o
curso presencial. O curso de Pedagogia a distância é 64,5% mais barato que o
curso presencial. Dos cursos ofertados nas duas modalidades, na instituição, os
cursos a distância são 48,94 % mais baratos que os cursos presenciais.
Em uma instituição privada de ensino superior, um dos aspectos a serem
considerados pelos alunos é o valor do curso e como vão pagar. Por ser uma
instituição privada, a política de adesão da Instituição consiste em apoios financeiros
para atrair os alunos e contribuição para a sua adesão, como: financiamento
estudantil, crédito universitário, convênios empresariais, descontos. As bolsas de
estudos são comuns na instituição também, como exemplos: o PROUNI, bolsas
sindicais, bolsa aos funcionários, bolsa a alunos participantes de projetos de
extensão, bolsa de iniciação científica.
Assim como no processo de adesão, a instituição pesquisada oferece
algumas condições para ajudar o aluno em sua permanência no curso e em seu
aprendizado. Dentre essas condições: programa de nivelamento de diagnóstico do
nível de conhecimento do aluno e de identificação de suas dificuldades de
aprendizagem; monitoria, que auxilia no aprendizado; programa de estágio, que
possibilita aos alunos aplicarem o conhecimento na prática; diretrizes para
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acessibilidade; atendimento prioritário e inclusão de pessoas com necessidades
especiais, o que possibilita que alunos com diversos perfis estudem na instituição; e,
por fim, acompanhamento psicopedagógico, que ajuda o aluno em suas dificuldades
de aprendizagem e problemas psicológicos.
A taxa de evasão na instituição pesquisada, comparando-se o número de
alunos matriculados no primeiro semestre de 2014 e o número dos que continuaram
no segundo semestre de 2014, pode ser visualizado na Figura 10.

Figura 10. Gráfico da taxa de evasão semestral da Instituição em 2014
Fonte: Instituição pesquisada

Em referência à mesma população, o curso de Engenharia Civil teve maior
taxa de evasão, dentre os cursos de Bacharelado, em comparação com as
matrículas realizadas no primeiro semestre de 2014 e as matrículas realizadas no
segundo semestre do mesmo ano. Em seguida aparecem os cursos de
Administração e Engenharia de Produção, e, por último, o curso de Sistemas de
Informação, totalizando uma média de 17,8% de evasão semestral nos cursos de
bacharelado. Quanto aos cursos de Licenciatura, o de Pedagogia teve maior taxa de
evasão, com 38,8%. Em seguida aparecem os cursos de Música, Física, Matemática
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e Letras, que totalizaram uma média de 26,28% de evasão semestral. A Média total
de evasão entre todos os cursos é de 23,9%, como mostrado na Figura 11.

Figura 11. Gráfico da média da taxa de evasão semestral da Instituição em 2014
Fonte: Instituição pesquisada

Observando-se o número de alunos que ingressaram no curso e que estão no
último período existente, constata-se que o número de evasão é mais evidente, pois
a média é de 40%, entre os bacharelados, e de 36,5%, entre os cursos de
licenciatura. A média total é 38%.
Na Figura 12, é possível observar que, quanto aos alunos que ingressaram no
primeiro semestre de 2012, o curso de Bacharelado em Administração teve uma
evasão de 33%, e o Bacharelado em Sistemas de Informação, de 56%. O curso de
Licenciatura em Letras teve a menor taxa de evasão: 8%. O curso de Licenciatura
em Matemática, 28%; o curso de Licenciatura em Música, 52%; e, o curso de
Licenciatura em Física, 44%. O curso de Bacharelado em Engenharia de Produção
foi criado em 2013, e a taxa de evasão dos alunos que entraram nesse ano e que
estão até o momento da pesquisa é de 45%. Já no curso de Bacharelado em
Engenharia Civil, criado em 2014, o número de evasão dos alunos que ingressaram
naquele ano e que estão até o momento é de 26%, O curso de Licenciatura em
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Pedagogia também foi criado em 2014, e o número de evasão dos alunos que
ingressaram naquele ano e que estão até o momento é de 50,7%.

Figura 12. Gráfico da taxa de evasão dos alunos que ingressaram no curso e estão no
último período existente
Fonte: Instituição pesquisada
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3 Aspectos Metodológicos
Neste capítulo, apresentam-se e delineiam-se os procedimentos metodológicos
utilizados no desenvolvimento da pesquisa sobre as causas da evasão nos cursos
de bacharelados de uma IES situada no Sul de Minas Gerais. São apontados os
procedimentos adotados para o desenvolvimento da pesquisa e para obtenção,
tratamento e análise dos dados.
A pesquisa foi dividida em duas fases, a saber:
Primeira fase: levantamento documental dos dados sobre evasão em 2014 e 2015,
na instituição investigada, e das pesquisas publicadas sobre o tema;
Segunda fase: coleta e tratamento de dados.

3.1 Tipo de pesquisa
Para Gil (2008), a pesquisa é um processo formal e sistemático de desenvolvimento
do método científico que tem caráter pragmático. O objetivo fundamental da
pesquisa é descobrir respostas para problemas por meio de procedimentos
científicos.
Neste estudo, optou-se pelo enfoque de Gil (2008), que classifica os tipos de
atividades de pesquisa em: pesquisa descritiva, que descreve as características de
determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a
observação sistemática; pesquisa exploratória, que proporciona maior familiaridade
com o problema, a fim de torná-lo explícito ou construir hipóteses sobre ele
(explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas
experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa
bibliográfica e estudo de caso;
Pesquisa explicativa, que identifica os fatores que determinam a ocorrência dos
fenômenos, ou que contribuem para que eles aconteçam. É o tipo que mais
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aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das
coisas. Por isso, é o tipo mais complexo e delicado.
Yin (2005) considera que a pesquisa admite duas formas de classificação: pesquisa
quantitativa: utilizada pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no
tratamento das informações, parte do pressuposto de que tudo pode ser
quantificável. Em outras palavras, tudo pode ser traduzido em números, opiniões e
informações que serão classificados em modalidades predefinidas e analisadas.
Requer a utilização de recursos e técnicas estatísticas, como percentagem, média,
desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, entre outros.
Objetivam-se resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação,
possibilitando maior margem de segurança; A 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. Os
pesquisadores tendem a ser instigados à análise dos dados, e o processo e seu
significado são os focos principais de abordagem. Essa classificação descreve a
complexidade de determinado problema, sendo necessário compreender e
classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos e contribuir no processo de
mudança, possibilitando o entendimento das mais variadas particularidades dos
indivíduos.
Analisando esses entendimentos, este trabalho pode ser considerado como uma
pesquisa descritiva, de natureza quantitativa, tendo em vista que se propôs
investigar as causas do fenômeno da evasão de alunos nos cursos EaD.
Quanto aos meios de investigação, utilizaram-se três fontes para coleta de dados:
levantamento bibliográfico, pesquisa documental e questionário estruturado fechado.
A pesquisa documental assemelha-se à pesquisa bibliográfica. A diferença básica
entre elas é que, na pesquisa documental, há busca de dados que ainda não foram
tratados de forma analítica, ou que podem ser reelaborados de acordo com os
objetivos da pesquisa a partir de relatórios e tabelas (Gil, 2008).
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3.2 Unidade de Análise
A pesquisa foi realizada em uma instituição de Ensino Superior privada, situada no
município de Varginha, no Sul de Minas Gerais. Essa IES oferece, além de cursos
presenciais, 9 (nove) cursos de Graduação na modalidade EaD: 4 (quatro) de
Bacharelado e 5 (cinco) de Licenciatura.
Seu corpo docente é constituído por especialistas, mestres e doutores de
reconhecida competência acadêmica e com ampla experiência profissional no
mercado.

O

projeto

acadêmico

permite

aos

alunos

oportunidades

de

desenvolvimento profissional e social e participação em cursos de extensão.
O Centro Universitário foi inaugurado há exatamente 51 anos, oferecendo somente
cursos presenciais, e, a partir de 2005, foi credenciada a oferecer cursos EaD. Conta
atualmente com 3 polos reconhecidos e está em processo de reconhecimento em
mais 14 polos, em todo o Brasil.
Foram analisados, nesta pesquisa, todos os cursos na modalidade EaD oferecidos
pela IES, independentemente da data de autorização de cada um deles:
Administração, Física, Letras Matemática, Música, Pedagogia, Engenharia Civil,
Engenharia de Produção e Sistemas de Informação, nos polos de Betim, Formiga e
Varginha.
3.3 Unidade de observação
A unidade de observação que corresponde ao universo da pesquisa são os alunos
evadidos dos cursos EaD no período 2014-2015, que totalizaram 484 (quatrocentos
e oitenta e quatro).
Com base nas informações levantadas, elaborou-se a Tabela 1, disponibilizada a
seguir, na qual são apresentados dados da unidade de observação.
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Tabela 1:
Dados da unidade de Observação
Número de alunos
Evadidos

%

Engenharia de produção

18

3,70%

Sistemas de Informação

28

5,80%

Letras

36

7,40%

Administração

39

8,10%

Física

46

9,50%

Engenharia Civil

65

13,40%

Matemática

69

14,30%

Pedagogia

76

15,70%

Música

107

22,10%

484

100,00%

Curso

Total

Fonte: Dados da Instituição

3.4 Amostragem
Diehl e Tatim (2014) afirmam que, num levantamento por amostragem, a seleção
dos elementos que serão efetivamente observados deve ser feita com o emprego de
uma metodologia adequada, de tal forma que os resultados permitam avaliar as
características de toda a população. A amostragem refere-se, portanto, à coleta de
dados relativos a alguns elementos da população, e a sua análise pode proporcionar
informações relevantes sobre toda a população.
Os autores concretizam que, para se fazer um plano de amostragem, devem estar
bem definidos os objetivos da pesquisa e a população a ser amostrada, bem como
os parâmetros a serem estimados para consecução dos objetivos. No processo de
amostragem existe a amostragem probabilística, que tem por característica ser
submetida a tratamento estatístico, o que permite compensar erros amostrais e
outros aspectos relevantes para representatividade e significância da amostra. Já a
amostragem não probabilística não utiliza as formas aleatórias de seleção, que pode
ser feita de forma intencional, com o pesquisador se dirigindo a determinados
elementos considerados típicos da população que deseja estudar.
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Nesta pesquisa, foi utilizada a amostragem não-probabilística por conveniência,
procurando obter um volume de elementos adequados em determinada situação,
sendo sua seleção deixada a cargo do pesquisador.
A amostra, a partir do universo de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) alunos
evadidos, totalizou 125 (cento e vinte e cinco) respondentes, o que corresponde a
25,8% do total. Essa amostragem, frente ao tamanho da população, tem uma
margem de erro de 6,5% e confiança de 90%.

3.5 Instrumento de Coleta de Dados
A pesquisa desenvolveu-se com base em três fontes de coletas de dados. A
primeira delas foi o levantamento bibliográfico, que ajudou o pesquisador a entender
as teorias e fundamentos sobre o assunto investigado. A segunda fonte foi o
levantamento interno na unidade de análise, para obter informações sobre a
amostra, e a terceira corresponde ao questionário estruturado.
A coleta de dados baseou-se em uma revisão da literatura que ampara a
investigação do problema abordado, de modo a se compreender o fenômeno da
evasão do ensino superior em cursos EaD. Como fonte primária de coleta de dados,
faz-se uso de questionário enviado a alunos evadidos da instituição de ensino
pesquisada (Apêndice A).
Como fontes secundárias, foram utilizados relatórios e documentos referentes a
dados históricos da evasão disponibilizados pela gestão do núcleo de Educação a
Distância da Instituição. Os dados foram extraídos de relatórios fornecidos pelo
sistema acadêmico que a Instituição utiliza.
Para a pesquisa, elaborou-se um questionário (Apêndice A), adaptado dos estudos
conduzidos por Assis (2013), Abbad e Zerbini (2006), Biazus (2004), Martins (2007),
Almeida (2007) e Bittencourt e Mercado(2014) que se demonstrou apropriado para a
investigação sobre evasão. O questionário é composto por 3 (três) partes. A primeira
delas, com questões abertas e de múltipla escolha, para levantar o perfil do evadido.
A segunda e terceira foram constituídas de questões fechadas em escala de Likert
(1932), adaptada para se determinar, respectivamente, os fatores de opção pelo
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curso e os fatores de abandono. A escala é formada por um grau de intensidade que
varia de 1 a 5: 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 indiquem o grau de concordância
ou discordância das respostas.
O questionário foi disponibilizado na Internet, por meio do GoogleDrive, utilizando-se
o aplicativo Forms, no período 01 de julho - 19 de julho de 2016. O contato com os
alunos objetos do estudo foi realizado por e-mail, com envio de um texto, visando
informar-lhes os objetivos do estudo, a sua relevância, as garantias de
confidencialidade, bem como apresentar-lhes o pesquisador. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética (Apêndice B).
A receptividade dos respondentes foi positiva e imediata. Após o envio do e-mail
com o Termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice D), em apenas 4 dias o
questionário foi respondido por 84 (oitenta e quatro) participantes. Até o dia 15 de
julho, a pesquisa contava com 107 respondentes. Após essa data, o pesquisador
ligou para 18 alunos e fez o restante da pesquisa via telefone. No total foram 125
respondentes.

3.6 Tratamento dos Dados
No levantamento realizado no núcleo de Gestão da Educação a Distância da
Instituição, obteve-se a movimentação dos alunos, evidenciada pelo número de
alunos evadidos em cada um dos cursos do 1º semestre de 2014 ao 2º semestre de
2015, nos nove cursos EaD. A análise, quanto a esses dados, foi feita em uma
planilha cedida pelo gestor. Assim, verificou-se o 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 nãoprobabilística foi a apresentação do perfil dos respondentes em tabelas de
frequências absolutas e percentuais, em cada uma das três partes do questionário.
A parte I é constituída de dezessete questões que retratam o perfil do aluno evadido;
a parte II é constituída de treze questões que tratam dos motivos que levaram o
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aluno evadido à escolha do curso; e, a parte III é composta por trinta e oito questões
que visam identificar as razões mais significativas do abandono do curso. No fim do
questionário foi feita uma pergunta aos respondentes, para que eles pudessem
apontar algum assunto não abordado na pesquisa, a respeito das causas que o
levaram a desistir do curso. Para as análises das partes II e III, considerando-se que
as opções de respostas foram, em uma escala tipo Likert, numeradas de 1 a 5,
inicialmente tomaram-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, para facilitar a
identificação das características quanto à opção pelo curso associadas à evasão.
Para a análise estatística, utilizaram-se o software SPSS (PASW Statistics 18) e o
Microsoft Office Excel.
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4 APRESENTANDO E ANALISANDO OS DADOS E INFORMAÇÕES
Neste capítulo apresentam-se a análise e a interpretação dos dados obtidos por
meio da pesquisa realizada com os alunos evadidos em 2014 e 2015 dos cursos
EaD de Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Sistemas de
informação, Letras, Música, Pedagogia, Física e Matemática de uma IES privada
localizada no sul de Minas Gerais.
Com base no modelo metodológico escolhido para esta investigação, a análise foi
dividida em três partes. A primeira parte, composta de dezessete questões,
conforme questionário apresentado no Apêndice A, mostra o perfil dos alunos
evadidos. A segunda parte, que analisa o motivo de escolha do aluno pelo curso de
que se evadiu, é constituída de treze questões, conforme Apêndice A, e está dividida
em três constructos, para melhor observação dos dados.
O primeiro construto, um fator externo, classificado como CI - Características
individuais do aluno, tem como variáveis os fatores sociais, políticos e econômicos,
as características conjecturais e a vocação pessoal do aluno. O segundo construto,
um fator interno, classificado como DA – Desempenho do aluno, tem como variáveis
a qualidade do ensino, a qualidade do serviço percebida e a justiça do preço
percebida. O terceiro construto, também um fator interno, classificado como DA –
Desempenho do aluno, tem como variáveis a atitude comportamental, os motivos
institucionais e os requisitos didático-pedagógicos do curso.
No período compreendido entre o 1º semestre de 2014 e o 2º semestre de 2015,
484 alunos desistiram de continuar seus estudos. Considerou-se, como populaçãoalvo, 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 de
52,5%, um pouco maior do que o percentual referente a alunos do gênero feminino,
que chega a ser de 47,5%. A Figura 13 ilustra o comportamento desses dados. Em
2014 e 2015, quando a população foi investigada, foi possível observar que o curso
de Música e o de Pedagogia têm o maior índice de evasão. Isso se deve ao maior
número de matrículas nesses cursos, em relação aos outros.
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Para atender aos objetivos da pesquisa, utilizou-se uma amostra não-aleatória de
cento e vinte e cinco alunos, os quais responderam ao questionário, cujos resultados
estão dispostos no próximo subitem.

Figura 13. Porcentagem de alunos evadidos por gênero e curso entre o 1º semestre de 2014 e
o 2º semestre de 2015
Fonte: Instituição pesquisada

4.1 Perfil dos alunos evadidos
Na Tabela 2 está esboçado o perfil do aluno evadido, observando-se que, quanto ao
gênero, 50% dos pesquisados se declararam do sexo feminino; 47,5%, do sexo
masculino; e, 2,5%, como outros. Quanto ao estado civil, 50% são casados, 35%
são solteiros, e 15%, separados. A maioria dos respondentes era do curso de
Música (23,1%), seguida do curso de Física (17,9%) e Engenharia Civil (12,8%). Em
seguida aparecem, com 10.3%, Administração, Pedagogia e Letras, e com 5,1%,
Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Matemática. A maioria, 30%
reside em Varginha, e 47,5% trabalham no setor privado.
Dos entrevistados, 57% afirmaram não ter filhos; 22,5%, somente um filho; 12,5%,
dois filhos; e, 7,5%, três filhos. A renda média familiar é de até três salários-mínimos
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(45%). A caracterização da qualidade do relacionamento entre os colegas
predomina como “inexistente” em 47,5% das respostas. Quanto ao relacionamento
com os tutores do curso, 30% dos alunos evadidos declararam que tinham fraco
envolvimento. Envolvimento moderado também obteve um percentual de 30%. Já no
relacionamento com os professores da Instituição, há um predomínio de 32,5%, que
apontaram relacionamento moderado. A maioria (60%) não tinha curso superior. A
frequência ao curso foi de, no máximo, um semestre incompleto, com percentual de
55%, e 7,5% não chegaram a frequentar o curso em que se matricularam.
A faixa etária ao ingressar no curso apresentou maior percentual para idades acima
de 29 (vinte e nove) anos (47,5%). Quanto à reprovação, 45% dos evadidos não
sofreram reprovações no curso.
Tabela 2:
Perfil do aluno evadido
Variáveis
Gênero

Que curso EaD você
chegou a fazer
matrícula na
Instituição

Estado civil

Filhos

Respostas
Masculino
Feminino
Outro

Percentual
47,5%
50,0%
2,50%
100,0%

Frequência
59
63
3
125

Administração
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Sistemas de Informação
Física
Matemática
Música
Pedagogia
Letras

10,3%
12,8%
05,1%
05,1%
17,9%
05,1%
23,1%
10,3%
10,3%
100,0%

13
16
6
6
22
6
29
13
13
125

Solteiro
Casado
Divorciado/Separado
Outros

35,0%
50,0%
15,0%
00,0%
100,0%

44
63
19
0
125

Sem Filhos

57,5%

72
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1 Filho
2 Filhos
3 Filhos
4 Filhos
5 ou mais filhos

22,5%
12,5%
07,5%
00,0%
00,0%
100,0%

28
16
9
0
0
125

Renda familiar

Até 3 SM
De 3 a 6 SM
De 6 a 9 SM
De 9 a 12 SM
Mais de 12 SM

45,0%
32,5%
07,5%
05,0%
10,0%
100,0%

56
41
9
6
13
125

Já possuía outro
curso de Ensino
Superior

Não
Graduação
Pós-graduação

60,0%
22,5%
17,5%
100,0%

75
28
22
125

30,0%
02,5%
02,5%

38
3
3

22,5%

28

17,5%

22

05,0%

6

20,0%
100,0%

25
125

Não exercia
Setor público
Setor privado
Autônomo

15,0%
32,5%
47,5%
05,0%
100,0%

19
41
59
6
125

Relacionamento
com os colegas

Inexistente
Fraco, baixo envolvimento
Moderado
Ótimo

47,5%
20,0%
12,5%
20,0%
100,0%

59
25
16
25
125

Relacionamento

Inexistente

20,0%

25

Varginha
Formiga

Município em que
residia

Trabalho

Betim
Em outro município distante até 50
Km do seu polo
Em outro município de 50 a 100 Km
de distância seu do polo
Em outro município de 100 a 150 Km
de distância do seu polo
Acima de 150 Km de distância do seu
polo
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com os funcionários
da instituição

Fraco, baixo envolvimento
Moderado
Ótimo

32,5%
20,0%
27,5%
100,0%

41
25
34
125

Relacionamento
com os tutores da
Instituição

Inexistente
Fraco, baixo envolvimento
Moderado
Ótimo

15,0%
30,0%
30,0%
25,0%
100,0%

19
38
38
31
125

Relacionamento
com os professores
da Instituição

Inexistente
Fraco, baixo envolvimento
Moderado
Ótimo

17,5%
27,5%
32,5%
22,5%
100,0%

22
34
41
28

07,5%

9

55,0%
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Tempo de
frequência no curso

Não frequentei
Frequentei um semestre
incompleto
Frequentei um semestre
completo
Frequentei até primeiro ano
Frequentei até segundo ano
Frequentei até terceiro ano
Frequentei até o último ano

15,0%
12,5%
05,0%
02,5%
02,5%
100,0%

19
16
6
3
3
125

Menor de 18 anos
18 a 21 anos
22 a 25 anos
26 a 29 anos
Maior de 29 anos

02,5%
05,0%
17,5%
27,5%
47,5%
100,0%

3
6
22
34
59
125

Nenhuma vez
Uma vez
Duas vezes
Três vezes
Mais de três
Não cheguei a terminar o
primeiro semestre do curso

45,0%
07,5%
02,5%
00,0%
02,5%

56
9
3
0
3

42,5%
100,0%

53
125

Faixa Etária

Quantidade de
reprovações

Fonte: Dados da pesquisa
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Na Tabela 3 estão registradas as características predominantes do perfil dos alunos
evadidos. Um fato que chamou a atenção nesse perfil foi o baixo relacionamento
com os professores, colegas e tutores. Tontini e Walter (2011) encontraram, em sua
pesquisa, que a afinidade do aluno com o curso influencia na sua motivação e tem
como consequência a sua permanência. Os autores afirmam que a integração do
estudante com outras pessoas da instituição é um antecedente da permanência, e
destacam o suporte em amizades, o nível de contato informal entre estudante e
professores, o convívio universitário e o processo de integração. Portanto, o
relacionamento entre os membros dos cursos pode ser um fator importante para
desistência dos alunos.
Tabela 3
Características predominantes no perfil dos alunos evadidos
Características predominantes
Gênero feminino
Curso Música
Estado civil – Casado
Sem Filhos
Renda familiar - Até 3 salários mínimos
Possuía outro curso de superior - Não
Residência – Varginha
Relacionamento com colegas – inexistente
Relacionamento com tutores – fraco e moderado
Relacionamento com professores – moderado
Relacionamento com funcionários – fraco
Atuação no setor privado
Frequência no curso – Primeiro semestre letivo incompleto
Faixa etária – Maiores de 29 anos
Reprovação em disciplina – Nenhuma vez

Percentual
50,0
23,1
50,0
57,5
45,0
60,0
30,0
47,5
30,0
32,5
32,5
47,5
55,0
47,5
45,0

Fonte: Dados da pesquisa.

4.2 Características da situação dos alunos após a evasão
Conforme os dados apresentados na Tabela 4, dos alunos evadidos, 20% indicaram
que já estão fazendo um curso superior; porém, na modalidade presencial 20%
disseram que estão cursando EaD, 5% já finalizaram um curso EaD, 5% já
finalizaram um curso presencial e 50% não decidiram se irão voltar aos estudos.
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Tabela 4
Situação acadêmica após a evasão
Situação Acadêmica
Abandonei definitivamente os estudos
universitários
Ainda
não decidi se volto à universidade
Estou frequentando outro curso EaD
Estou frequentando outro curso Presencial
Já finalizei outro curso superior EaD
Já finalizei outro curso superior Presencial
Total

Frequência Percentual
0
0,0%
63
50%
25
20%
25
20%
6
05%
6
05%
125
100%

Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre os cursos em que se matricularam, conforme Tabela 5, foram citados vinte e
um cursos, pelos cinquenta respondentes, e os de maior frequência são os de
Pedagogia e Música (18,2%) e o de Administração (10%). Cabe ressaltar que 50%
dos informantes retornaram a um curso superior EaD, e 50%, a um curso presencial,
não se indicando, entretanto, total permanência nessa modalidade de ensino.
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Tabela 5
Cursos que estão frequentando ou que já concluíram
Curso
Pedagogia
Música
Administração
Sistemas de Informação
Engenharia Civil
Física
Educação Física
Ciência da Computação
Direito
Economia
Letras
Engenharia de Produção
Matemática
Comércio Exterior
Licenciatura em Computação
Engenharia Elétrica
Desing de Interiores
Geografia
Meio Ambiente
Moda
Teologia
Total

Frequência Percentual
9
18
9
18
5
10
3
6
3
6
3
6
2
4
2
4
2
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
50
100%

Fonte: Dados da Pesquisa.

Observa-se diversificação de instituições de ensino em que estão matriculados: 14,
no total, citadas por cinquenta alunos. Dentre as instituições citadas, a mais indicada
nessas matrículas é a UNINCOR, com 24%, seguida do Centro Universitário do Sul
de Minas, com 18%. A Tabela 6 apresenta esses dados.
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Tabela 6
Instituições em que estão matriculados ou onde
concluíram outro curso superior
Faculdades
UNINCOR
Unis MG
Unifran
UNINTER
Unip
Cesumar
Estácio
IF Sul de Minas Machado
UNINASSAU
INAP BH
Ufrpe
IF Sudeste Rio Pomba
Fasm
UNIMP
Total

Frequência Percentual
12
24
9
18
7
14
5
10
5
10
3
6
2
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
50
100

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao serem questionados em relação ao interesse em retornar aos estudos, dos
setenta e cinco alunos 74% manifestaram interesse de retorno, 7,4% disseram
querer fazer presencial, 44,4% querem voltar a cursar EaD na mesma instituição e
22,2% pretendem fazer EaD, porém em outra instituição. Incluem-se, nesse caso, os
que abandonaram definitivamente os estudos universitários e os que informaram
que finalizaram outro curso superior, conforme Tabela 7.
Tabela 7
Interesse em retornar aos estudos
Interesse em retornar aos estudos
Sim, porém farei presencial
Sim farei na modalidade EaD na mesma
instituição
Sim, farei na modalidade EaD, porém em outra
instituição
Não
Total
Fonte: Dados da pesquisa.

Frequência Percentual
6
07,4
33

44,4

17

22,2

19
75

25,9
100
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Quanto ao percentual dos que desejam retornar aos estudos, em relação à renda
familiar, observa-se, na Tabela 7, que, para os que têm renda familiar acima de nove
salários mínimos o desejo de retornar ao curso é mantido em 100,0%.

Tabela 8
Interesse em retornar aos estudos em relação
à renda familiar
Desejo de Retorno

Renda

Não

Sim

Até 3 SM

36,4%

63,6%

100%

De 3 a 6 SM

12,5%

87,5%

100%

De 6 a 9 SM

66,7%
0%
0%

33,3%
100%
100%

100%
100%
100%

25,9%

74,1%

100%

De 9 a 12 SM
Mais de 12 SM
Total
Fonte: Dados da Pesquisa.

Total

4.3 Motivos da opção e do abandono do curso
Para avaliação das respostas obtidas, avaliou-se, inicialmente, a consistência
interna de cada um dos elementos da pesquisa. Com a finalidade de alcançar os
objetivos da investigação e entender os fatores de opção pelo curso e de abandono
dos estudos, o questionário foi elaborado e reproduzido de forma coerente com a
realidade. Assim, promulgou, por meio de um fator, o grau de confiabilidade das
respostas, aplicando-se o coeficiente alfa de Cronbach, cujos resultados estão
apresentados na Tabela 9.
Tabela 9
Coeficiente alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach

Número
de itens

Parte II - Opção pelo Curso

0,85

13

Parte III- Motivos do Abandono do curso

0,82

38

Partes do questionário

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Essa tabela indica o coeficiente que estima o grau de confiabilidade da escala, ou
seja, o quanto a pesquisa produz resultados consistentes, ao se fazerem medições
repetidas de determinada característica. 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 Tabela 10 estão apresentadas as medidas descritivas das treze questões que
compõem a parte II, referente aos motivos que determinaram a opção pelo curso. As
questões estão apresentadas em ordem decrescente das médias, na amostra de
125 respondentes. Observa-se que, em uma escala de variação de 1 (um) a 5
(cinco), sendo 5 = contribuiu totalmente, 4 = contribuiu muito, 3 = contribuiu
regularmente, 2 = contribuiu pouco, número 1 = Não contribuiu, valores de médias
acima de 2 (dois) indicam que a opção apresenta alguma contribuição na decisão
sobre a escolha do curso.
Tabela 10
Medidas descritivas opção pelo curso
Média

Desvio
Padrão

CV

CI - Q3: Atendimento de minhas aptidões e interesses

3,99

1,21

63,9

CI - Q4: Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo

3,9

1,3

68,7

DA - Q8: Flexibilidade de estudo proporcionada pela Educação a Distância

3,78

1,47

69,4

CI - Q2: Aperfeiçoamento de meu exercício profissional

3,26

1,68

70,4

CI - Q5: Prestígio social da profissão

3,06

1,5

69,2

SA - Q13: Possibilidade de ganho financeiro considerável

2,85

1,62

56,2

SA - Q12: Facilidade de mercado de trabalho

2,84

1,58

55,6

SA - Q11: Bom nível de exigência do curso

2,83

1,59

56,8

DA - Q9: Achei que o Curso EaD poderia ser mais fácil que o presencial

2,14

1,48

49,0

CI - Q1: Amigos/parentes estudam e indicam

1,86

1,31

51,5

DA - Q7: Pequena concorrência às vagas

1,8

1,25

38,9

DA - Q10: Dificuldade de ingresso nas universidades públicas

1,66

1,14

33,3

CI - Q6: Influência dos pais

1,58

1,01

30,3

Questões

Fonte: Dados da Pesquisa.

De treze motivos apontados como decisivos para a escolha do curso, cinco
apresentaram média superior a 3, indicando que essas questões apresentaram-se
muito representativas de algum grau de contribuição na opção de escolha dos
cursos. A maior média foi o “Atendimento de minhas aptidões e interesses” (3,99),
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seguida da “Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo” (3,9). Em terceiro,
“Flexibilidade de estudo proporcionada pela Educação a Distância” (3,78). A Figura
14 apresenta o comportamento ordenado das médias das questões.

Figura 14. Comportamento ordenado das médias das questões de opção pelo curso
Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se, na Figura 15, o gráfico do desvio-padrão, que representa a média
quadrática dos desvios dos valores em relação à sua média aritmética. Observa-se
que as questões 1, 10, 7 e 1 tiveram as menores médias e que se apresentaram
relativamente mais dispersas. As questões 3, 4, 8, 2 e 5 tiveram as maiores médias
e desvio padrão menos disperso, seguindo assim um padrão de normalidade.
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Figura 15. Média e desvio padrão das questões de opção pelo curso
Fonte: Dados da pesquisa

Na Figura 16, o gráfico da média separada de cada constructo possibilita entender
que as características individuais do aluno foi o que mais influenciou os evadidos na
escolha do curso, com média de 2,9. Em seguida, com média de 2,84, aparece a
satisfação do aluno, e, por último, com média de 2,3, o seu desempenho.
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Figura 16. Média dos constructos opção pelo curso
Fonte: Dados da pesquisa

Em relação às questões sobre os motivos do abandono do curso, na Tabela 11
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
três maiores médias estão relacionadas às características individuais do aluno: a
primeira é “Falta de tempo para estudar” (2,61), a segunda é Dificuldade em estar
presente nos encontros presenciais (2,54), e a terceira, Dificuldade financeira
momentânea (2,47).
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Tabela 11
Medidas descritivas abandono do curso

CI

Q23 Falta de tempo para estudar

2,61

Desvio
Padrão
1,75

CI

Q14 Dificuldade em estar presente nos encontros presenciais

2,54

1,62

63,8

CI

Q27 Dificuldade financeira momentânea

2,47

1,77

71,5

DA Q31 Volume de atividades/conteúdo apresentado no curso

2,43

1,71

70,3

CI

Q25 Carga horária semanal de trabalho

2,29

1,68

73,4

CI

Q16 Mudança de interesse e/ou indecisão profissional

2,24

1,69

75,3

CI

Q30 Deslocamento para o encontro presencial

2,15

1,69

78,7

DA Q35 Falta de adaptação na modalidade EaD

2,05

1,55

75,9

CI

2,00

1,56

77,8

SA Q38 Mensalidade elevada

1,94

1,43

73,4

SA Q51 Não me sentia motivado

1,91

1,32

69,0

CI

Q15 Dificuldade de acesso à internet para realização das
atividades
SA Q41 Por não ter atendido minhas expectativas

1,87

1,33

1,81

1,38

76,2

SA Q40 Orientação insuficiente da Coordenação do Curso

1,75

1,28

73,1

SA Q39 Deficiência didático-pedagógica dos professores

1,70

1,17

68,7

SA Q50 Falta de financiamento mais amplo aos alunos carentes

1,64

1,35

82,5

DA Q33 Dificuldades no acompanhamento do curso

1,63

1,32

80,7

DA Q34 Falta de associação entre a teoria e a prática, nas disciplinas

1,62

1,21

74,5

CI

Q22 Não estava adequado com o meu trabalho

1,61

1,13

70,2

CI

Q21 Falta de apoio da organização onde trabalha

1,56

1,15

73,4

CI

Q20 Mudança de residência/domicílio

1,54

1,25

81,2

SA Q45 A qualidade dos serviços prestados no curso

1,52

1,21

79,5

SA Q42 Pouca motivação por parte dos professores

1,51

1,06

70,1

SA Q37 Má qualidade de atendimento aos alunos

1,50

1,08

72,0

DA Q32 Dificuldades Tecnológicas

1,49

1,08

72,7

AS Q46 Sist. de avaliação das disciplinas inadequado

1,37

,93

67,9

CI

Q28 Escolha equivocada do curso

1,36

1,03

75,5

CI

Q17 Problemas de saúde

1,34

1,05

78,4

SA Q47 Pouca ênfase nas disciplinas práticas e profissionalizantes

1,32

,78

59,0

SA Q43 Forma inadequada com que os professores falam do curso

1,30

,89

68,3

CI

Q26 Mudança do estado civil

1,29

,97

75,0

CI

Q18 Pressão da família

1,28

,84

65,5

SA Q48 Não existe integração entre faculdade e empresas

1,25

,58

46,3

CI

1,23

,76

62,0

DA Q36 Reprovações constantes

1,19

,70

59,0

CI

1,10

,43

39,2

SA Q49 Falta de respeito dos professores para com os alunos

1,08

,35

32,4

SA Q44 Currículo inadequado às exigências do mercado de trabalho

1,03

,18

17,1

Questões

Q24 Horário de trabalho incompatível com o curso

Q19 Desconhecimento prévio a respeito do curso
Q29 Relacionamento com os colegas

Fonte: Dados da Pesquisa.

Média

CV
66,9

70,8
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De trinta e oito motivos apontados como decisivos para o abandono do curso, cinco
apresentaram média superior a 2, indicando que essas questões se apresentaram
como representativas de algum grau de contribuição na opção de evasão dos
cursos. Aparecem na seguinte ordem: Falta de tempo para estudar, Dificuldade em
estar presente nos encontros presenciais, Dificuldade financeira momentânea,
Volume de atividades/conteúdo apresentado no curso, Carga horária semanal de
trabalho, Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional,
Deslocamento para o encontro presencial e Falta de adaptação na modalidade EaD.
A Figura 17 apresenta o comportamento ordenado das médias dessas questões.

Figura 17. Comportamento ordenado das médias das questões de abandono do curso
Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se, na Figura 18, o desvio-padrão, que representa a média quadrática dos
desvios dos valores em relação à sua média aritmética. Observa-se que as questões
44, 49, 29 e 36 tiveram as menores médias e que se apresentaram relativamente
mais dispersas. As questões 23, 14, 27, 31, 25, 16 e 30 tiveram as maiores médias e
desvio padrão menos disperso.
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Figura 18. Média e desvio padrão das questões abandono do curso
Fonte: Dados da pesquisa

Dentre as variáveis de abandono do curso, se for observada a média separada de
cada constructo, é possível entender que as características individuais do aluno
constituíram a maior influência quanto aos alunos abandonarem o curso, com média
de 1,79. Em seguida, com média de 1,74, aparece o desempenho do aluno, e, por
último, com média de 1,51, a satisfação do aluno.

Figura 19. Média dos constructos abandono do curso
Fonte: Dados da pesquisa
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4.4 Análise Fatorial
Gil (2008) observa que análise fatorial é um nome genérico dado a uma classe de
técnicas estatísticas multivariadas que têm como propósito definir a estrutura
subjacente em uma matriz de dados. A análise fatorial trata da estrutura das
correlações entre um grande número de variáveis, proporcionando o resumo e a
redução de dados. No resumo, os dados são descritos em um número bem menor
de conceitos do que o de variáveis originais, e na redução, os dados são obtidos por
meio do cálculo de escores para cada dimensão e substituição das variáveis
originais.
O mesmo autor afirma que a análise fatorial inclui a análise de componentes
principais e a de fatores comuns. A de componentes principais tem como objetivo
principal

a

obtenção

de

um

pequeno

número

de

combinações

lineares

(componentes principais) de um conjunto de variáveis que retenham o máximo
possível da informação contida nas variáveis originais. A dos fatores comuns, por
sua vez, tem como objetivo descrever a variabilidade original de um vetor aleatório,
em termos de um número menor de variáveis aleatórias, denominadas fatores
comuns.
Assim, por não existir uma única variável que explique o motivo da opção ou do
abandono do curso, aplicou-se a análise fatorial para buscar melhor entrosamento
das relações entre esses motivos, o que permitiu extrair sentido nos dados, testar
hipóteses e comparar resultados para vários subgrupos. O intuito foi desvendar
estruturas existentes, mas não observáveis diretamente. Cada uma dessas
dimensões de variabilidade comum recebe o nome de “fator”. Assim, a análise
fatorial exploratória foi aplicada separadamente nas partes II e III do questionário,
com o objetivo de identificar os fatores representativos dos grupos de questões.
Para melhor exploração na parte III do questionário, foi realizada a análise fatorial de
cada constructo separado, pois são 38 variáveis divididas em três constructos.
Para prosseguir com a utilização da análise fatorial, aplicou-se o teste de KaiserMeyer-Olkin (KMO) e também o teste de esfericidade, de Bartlett. O teste de KaiserMeyer-Olkin (KMO) mede o grau da correlação parcial entre as variáveis (Measure of
sampling Adequacy MSA), que é a medida de adequação da amostra. A validade da

80

aplicação da Análise Fatorial considera um valor de KMO acima de 0,60. Já o teste
de Bartlett identifica se a matriz de correlação é uma matriz-identidade, o que
significa, nesse 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 (Figueiredo
e Silva, 2010).
O número de fatores foi definido por meio do resultado do critério do autovalor;
nesse caso, foram selecionados os fatores que apresentarem autovalores acima de
1,0 (um), que corresponde a quanto o fator consegue explicar da variância total dos
dados. Em função do limite mínimo do autovalor, observa-se o percentual da
variância explicada (Figueiredo e Silva, 2010).
Para melhor entendimento dos fatores que 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 comunalidades, para representar o percentual que certa
variável obtém pela Análise Fatorial, ou seja, expressar quanto da variância de cada
variável é explicada pela Análise Fatorial. Figueiredo e Silva (2010) afirmam que,
quanto mais próximos de 1 forem os valores das comunalidades, maior é o poder de
explicação pelos fatores.

4.4.1 Análise Fatorial – Fatores de opção pelo curso
O método utilizado para a extração dos fatores foi o dos componentes principais,
procurando uma combinação linear entre as variáveis, de forma que o máximo de
variância fosse explicado por essa combinação. Na sequência, buscou-se nova
combinação linear entre as variáveis que explicasse a maior quantidade de
variância, retirada a parcela da variância explicada anteriormente, e assim
sucessivamente.
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Tabela 12
Testes de adequação da amostra opção pelo curso
KMO
Bartlett's Test of
Sphericity

BTS
Df GL
Sig.

0,742
738,534
78
0,000

Fonte: Dados da pesquisa.

O valor do KMO da amostra é de 0,742, ou seja, superior ao patamar crítico de 0,60.
Da mesma forma, o teste BTS é estatisticamente significante (p<0,000). Em ambos
os casos, os testes sugerem que os dados são adequados à análise fatorial. O
passo seguinte foi determinar o número de fatores a serem extraídos, conforme
Tabela 13.

Tabela 13
Autovalor e variância acumulada opção pelo curso

Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Extraction Sums of Squared
Loadings
%
%
% Variância %Acumulado Total Variância acumulado
37,347
37,347
4,855
37,347
37,347
13,282
50,629
1,727
13,282
50,629
10,714
61,343
1,393
10,714
61,343
7,325
68,667
6,655
75,322
5,795
81,117
4,967
86,084
4,181
90,265
3,034
93,299
2,152
95,451
1,879
97,331
1,571
98,902
1,098
100,000
Initial Eigenvalues

Total
4,855
1,727
1,393
,952
,865
,753
,646
,543
,394
,280
,244
,204
,143

Fonte: Dados da pesquisa.

O critério de Kaiser sugeriu extrair três fatores que trazem Informações que podem
ser obtidas com a análise de componentes principais. O primeiro deles apresenta
um eigenvalue de 4,855, carregando cerca de 37% da variância. O segundo fator
apresenta eigenvalue de 1,727, carregando cerca de 13% da variância. E o terceiro
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fator apresenta autovalor de 1,393, carregando cerca de 10,7% da variância. Em
conjunto, esses três fatores explicam 61% da variância das variáveis originais.
De acordo com Figueiredo e Silva (2010), as comunalidades representam a
proporção da variância para cada variável incluída na análise, que é explicada pelos
componentes extraídos, conforme dados que constam da Tabela14.
Tabela 14
Comunalidades opção pelo curso
Variáveis
CI - Q1: Amigos/parentes estudam e indicam
CI - Q2: Aperfeiçoamento de meu exercício profissional
CI - Q3: Atendimento de minhas aptidões e interesses
CI - Q4: Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo
CI - Q5: Prestígio social da profissão
CI - Q6: Influência dos pais
DA - Q7: Pequena concorrência às vagas
DA - Q8: Flexibilidade de estudo proporcionada pela Educação a Distância
DA - Q9: Achei que o Curso EaD poderia ser mais fácil que o presencial
DA - Q10: Dificuldade de ingresso nas universidades públicas
SA - Q11: Bom nível de exigência do curso
SA - Q12: Facilidade de mercado de trabalho
SA - Q13: Possibilidade de ganho financeiro considerável
Fonte: Dados da pesquisa.

Initial
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Extraction
0,744
0,781
0,760
0,708
0,600
0,687
0,399
0,780
0,347
0,395
0,424
0,694
0,655

Os três fatores extraídos explicam 78% da variância da CI-Q2 (Aperfeiçoamento do
exercício profissional), 76% da variância CI-Q3 (Atendimento de minhas aptidões e
interesses), 74% da variância CI-Q1 (influência Amigos/parentes) e 70% da
variância Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Todas as variáveis
dentro de CI - Características individuais do aluno. Usualmente o valor mínimo
aceitável, segundo Figueiredo e Silva (2010), é de 0,50. Os autores afirmam que a
baixa comunalidade entre um grupo de variáveis é um indício de que elas não estão
linearmente correlacionadas e, por isso, não devem ser incluídas na análise fatorial.
No caso acima, a variável DA - Q9 (Achei que o Curso EaD poderia ser mais fácil
que o presencial) apresenta comunalidade ligeiramente abaixo do valor crítico, 34%.
Em uma perspectiva mais conservadora, seria aconselhável excluí-la da análise,
mas, para diagnóstico, as variáveis abaixo de 0,50 foram mantidas.
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Foram analisadas as cargas fatoriais de cada variável em relação aos componentes
extraídos. A Tabela 15 sintetiza essas informações.
Tabela 15
Matriz de rotação opção pelo curso

CI - Q1: Amigos/parentes estudam e indicam
CI - Q2: Aperfeiçoamento de meu exercício profissional
CI - Q3: Atendimento de minhas aptidões e interesses
CI - Q4: Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo
CI - Q5: Prestígio social da profissão
CI - Q6: Influência dos pais
DA - Q7: Pequena concorrência às vagas
DA - Q8: Flexibilidade de estudo proporcionada pela Educação a Distância
DA - Q9: Achei que o Curso EaD poderia ser mais fácil que o presencial
DA - Q10: Dificuldade de ingresso nas universidades públicas
SA - Q11: Bom nível de exigência do curso
SA - Q12: Facilidade de mercado de trabalho
SA - Q13: Possibilidade de ganho financeiro considerável
Fonte: Dados da pesquisa.

Componentes
1
2
3
,850 ,014
,144
,352 ,194
,787
-,074 ,134
,858
-,155 ,814
,146
,476 ,563
,237
,824 ,084
,045
,524 ,236 -,261
,019 ,882
,032
,523 -,007
,271
,496 ,384
,025
,371 ,514
,151
,499 ,653
,137
,559 ,584 -,041

A análise fatorial, aplicada ao conjunto de dados da parte II do questionário, que
trata dos motivos da escolha do curso, resultou em um KMO de 0,742, 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 as questões 7, 9, 10 e 11; entretanto, essas
variáveis foram mantidas no estudo.

4.4.2 Análise Fatorial – Fatores de abandono do curso
A análise fatorial, da parte III do questionário “Fatores de abandono do curso”,
possui 38 variáveis divididas em três constructos. A análise fatorial realizada nas
trinta e oito variáveis mostra um KMO de 0,159, muito distante de 1 (um). Porém, ao
realizar a análise fatorial nas dezessete variáveis que se referem às “Características
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individuais do aluno”, obteve-se um KMO mais próximo de 1 (um), com o valor de
0,470. No segundo conjunto, “Desempenho do aluno”, obteve-se KMO de 0,687, um
valor bom para análise, acima do necessário. No terceiro conjunto, “Satisfação do
aluno”, com quinze variáveis, obteve-se KMO de 0,534. O teste de esfericidade de
Bartlett dos três conjuntos apresentou significância igual a 0,0000, abaixo, portanto,
de 0,05, o que indica que a matriz de correlação difere da matriz-identidade.
Tabela 16
Testes de adequação da amostra abandono do curso
CI, DA, SA

Características

Desempenho

Satisfação

Individuais

do aluno

do aluno

,159

,470

,687

,534

6247,652

907,383

172,201

1570,432

df

703

136

15

105

Sig.

,000

,000

,000

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square

Fonte: Dados da pesquisa.

FATORES DE ABANDONO - CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DO ALUNO
Ao aplicar a análise fatorial no que se refere às características individuais do aluno
quanto ao fator abandono de curso, observa-se a distribuição de dados nas tabelas
que seguem.
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Tabela 17
Autovalor e variância acumulada abandono do curso características
individuais
Extraction Sums of Squared
Loadings
%
%
%
Total
Acumulado
Variância Acumulado
20,62
3,51
20,62
20,62
32,88
2,09
12,26
32,88
45,05
54,58
62,56
69,35
75,66
80,79
85,46
89,52
92,47
94,63
96,30
97,68
98,80
99,55
100,00

Initial Eigenvalues
Componentes
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3,506
2,085
2,068
1,621
1,356
1,155
1,073
0,872
0,794
0,69
0,501
0,369
0,283
0,235
0,191
0,127
0,076

%
Variância
20,62
12,26
12,16
09,53
07,97
06,79
06,30
05,12
04,66
04,05
02,95
2,168
01,66
01,38
01,12
0,040
0,440

Fonte: Dados da pesquisa.

O critério de Kaiser sugeriu extrair dois fatores que trazem Informações que podem
ser obtidas com a análise de componentes principais: o primeiro apresenta um
eigenvalue de 3,506, carregando cerca de 20,6% da variância. O segundo fator
apresenta eigenvalue de 2,085, carregando cerca de 12,2% da variância. Em
conjunto, esses dois fatores explicam quase 33% da variância das variáveis
originais.
Quanto às comunalidades que representam a proporção da variância para cada
variável incluída na análise, que é explicada pelos componentes extraídos, os dados
são apresentados na Tabela 18.
Os dois fatores extraídos explicam 73% da variância da CI-Q25 (Carga horária
semanal de trabalho), 71% da variância CI-Q24 (Horário de trabalho incompatível
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com o curso) e 60,8% da variância CI-Q23 (Falta de tempo para estudar).
Usualmente o valor mínimo aceitável, segundo Figueiredo e Silva (2010), é de 0,50.
As variáveis CI-Q15 (Dificuldade de acesso à internet para realização das
atividades), CI - Q17 (Problemas de saúde), CI - Q29 (Relacionamento com os
colegas) e CI - Q19 (Desconhecimento prévio a respeito do curso) apresentam
comunalidade muito abaixo do valor crítico. Em uma perspectiva mais conservadora,
seria aconselhável excluí-la da análise; no entanto, para diagnóstico, as variáveis
abaixo de 0,50 foram mantidas. Foram analisadas as cargas fatoriais de cada
variável em relação aos componentes extraídos. A Tabela 18 sintetiza essas
informações.

Tabela 18
Comunalidades e matriz de rotação abandono do curso
características individuais
Matriz de
rotação

Comunalidades
Variáveis

CI-Q4 Dificuldade em estar presente nos encontros
presenciais
CI - Q15 Dificuldade de acesso à internet para realização das
atividades
CI - Q16 Mudança de interesse e/ou indecisão profissional
CI - Q17 Problemas de saúde
CI - Q18 Pressão da família
CI - Q19 Desconhecimento prévio a respeito do curso
CI - Q20 Mudança de residência/domicílio
CI - Q21 Falta de apoio da organização onde trabalha
CI - Q22 Não estava adequado com o meu trabalho
CI - Q23 Falta de tempo para estudar
CI - Q24 Horário de trabalho incompatível com o curso
CI - Q25 Carga horária semanal de trabalho
CI - Q26 Mudança do estado civil
CI - Q27 Dificuldade financeira momentânea
CI - Q28 Escolha equivocada do curso
CI - Q29 Relacionamento com os colegas
CI - Q30 Deslocamento para o encontro presencial
Fonte: Dados da pesquisa.

Inicial Extração

Componentes

1

2

1

0,519

0,419

0,586

1

0,096

0,242

-0,193

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,289
0,041
0,158
0,106
0,456
0,319
0,284
0,608
0,713
0,730
0,342
0,200
0,199
0,051
0,480

-0,08
-0,04
0,319
-0,12
0,007
0,565
0,458
0,763
0,844
0,848
0,251
0,427
-0,04
-0,22
0,31

0,531
-0,198
0,237
0,303
0,675
-0,020
0,274
-0,163
0,028
-0,103
0,528
0,133
0,444
-0,058
0,619
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FATORES DE ABANDONO – DESEMPENHO DO ALUNO
Ao aplicar a análise fatorial no que se refere ao desempenho do aluno dentro do
fator abandono de curso, observa-se a distribuição de dados da Tabela 19.
Tabela 19
Autovalor e variância acumulada abandono do curso desempenho do aluno
Extraction Sums of Squared
Loadings
%
%
%
Total
Acumulado
Variância
Acumulado
43,02
2,581
43,025
43,025
60,89
1,072
17,865
60,89
75,22
87,57
94,54
100,00

Initial Eigenvalues
Componente
Total
1
2
3
4
5
6

2,581
1,072
0,086
0,074
0,419
0,327

%
Variância
43,02
17,86
14,33
12,34
6,978
5,452

Fonte: Dados da Pesquisa.

O critério de Kaiser sugeriu extrair dois fatores que trazem Informações que podem
ser obtidas com a análise de componentes principais: o primeiro apresenta um
eigenvalue de 2,581, carregando cerca de 43% da variância. O segundo fator
apresenta eigenvalue de 1,072, carregando cerca de 17,8% da variância. Em
conjunto, esses dois fatores explicam 60% da variância das variáveis originais.
Quanto às comunalidades que representam a proporção da variância para cada
variável incluída na análise que é explicada pelos componentes extraídos, os dados
são apresentados na Tabela 20.
Os dois fatores extraídos explicam 73% da variância da DA-Q35 (Falta de adaptação
na modalidade EaD), 64% da variância DA-Q36 (Reprovações constantes), 62% da
variância DA-Q33 (Dificuldades no acompanhamento do curso) e 61% da variância
DA-Q34 (Falta de associação entre a teoria e a prática nas disciplinas). Usualmente,
o valor mínimo aceitável, segundo Figueiredo e Silva (2010), é de 0,50. A variável
DA – Q32 (Dificuldades Tecnológicas) apresenta comunalidades ligeiramente abaixo
do valor crítico, 44%. Em uma perspectiva mais conservadora, seria aconselhável
excluí-la da análise; no entanto, para diagnóstico, as variáveis abaixo de 0,50 foram
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mantidas. Foram analisadas as cargas fatoriais de cada variável em relação aos
componentes extraídos. A Tabela 20 sintetiza essas informações.
Tabela 20
Comunalidades e matriz de rotação abandono do curso
desempenho do aluno
Comunalidades
Variáveis

DA - Q31 Volume de atividades/conteúdo
apresentado no curso
DA - Q32 Dificuldades Tecnológicas
DA - Q33 Dificuldades no acompanhamento do
curso
DA - Q34 Falta de associação entre a teoria e a
prática, nas disciplinas
DA - Q35 Falta de adaptação na modalidade EaD
DA - Q36 Reprovações constantes

Matriz de rotação
Initial

Extraction

Componente

1

2

1

0,594

0,469

0,611

1

0,446

0,388

0,543

1

0,627

0,622

0,490

1

0,612

0,776

-0,097

1
1

0,735
0,640

0,836
-0,25

0,188
0,760

Fonte: Dados da pesquisa.

FATORES DE ABANDONO – SATISFAÇÃO DO ALUNO
Quanto à análise fatorial, no que se refere ao desempenho do aluno dentro do fator
abandono de curso, a distribuição dos dados pode ser observada nas tabelas que
seguem.
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Tabela 21
Autovalor e variância acumulada abandono do curso satisfação do aluno
Extraction Sums of Squared
Loadings
%
%
%
Total
Acumulado
Variância
Acumulado
41,534
6,23
41,534
41,534
55,111
2,04
13,578
55,111
65,572
73,283
79,743
85,236
88,745
91,619
94,101
96,437
97,824
98,805
99,510
99,887
100

Initial Eigenvalues
Componente Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6,23
2,037
1,569
1,157
0,969
0,824
0,526
0,431
0,372
0,35
0,208
0,147
0,106
0,057
0,017

%
Variância
41,534
13,578
10,461
7,711
6,460
5,493
3,508
2,875
2,481
2,336
1,387
0,981
0,705
0,377
0,113

Fonte: Dados da pesquisa.

O critério de Kaiser sugeriu extrair dois fatores: o primeiro apresenta um eigenvalue
de 6,2 carregando cerca de 41% da variância, e o segundo apresenta eigenvalue de
2,0 carregando cerca de 13,5% da variância. Em conjunto, esses dois fatores
explicam 55% da variância das variáveis originais.
Quanto às comunalidades que representam a proporção da variância para cada
variável incluída na análise que é explicada pelos componentes extraídos, os dados
são apresentados na Tabela 22.
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Tabela 22
Comunalidades e matriz de rotação abandono do curso
satisfação do aluno
Matriz de
Rotação

Comunalidades
Variáveis
SA - Q37 Má qualidade de atendimento aos alunos
SA - Q38 Mensalidade elevada
SA - Q39 Deficiência didático-pedagógica dos
professores
SA - Q40 Orientação insuficiente da Coordenação
do Curso
SA - Q41 Por não ter atendido minhas expectativas
SA - Q42 Pouca motivação por parte dos
professores
SA - Q43 Forma inadequada com que os
professores falam do curso
SA - Q44 Currículo inadequado às exigências do
mercado de trabalho
SA - Q45 A qualidade dos serviços prestados no
curso
SA - Q46 Sist. de avaliação das disciplinas
inadequado
SA - Q47 Pouca ênfase nas disciplinas práticas e
profissionalizantes
SA - Q48 Não existe integração entre faculdade e
empresas
SA - Q49 Falta de respeito dos professores para
com os alunos
SA - Q50 Falta de financiamento mais amplo aos
alunos carentes
SA - Q51 Não me sentia motivado

Initial

Extraction

Componente

1
1

0,594
0,266

1
0,76
0,004

2
0,127
0,516

1

0,729

0,816

0,251

1

0,548

0,726

0,148

1

0,645

0,800

0,064

1

0,773

0,815

0,331

1

0,776

0,760

0,446

1

0,139

0,069

0,366

1

0,664

0,753

-0,311

1

0,627

0,761

-0,216

1

0,498

0,696

0,118

1

0,661

0,590

0,559

1

0,556

0,291

0,687

1

0,496

-0,125

0,693

1

0,295

0,440

-0,318

Fonte: Dados da Pesquisa.

Os dois fatores extraídos explicam 77% da variância da SA-Q43 (Forma inadequada
com que os professores falam do curso), 77% da variância SA-Q42 (Pouca
motivação por parte dos professores), 72% da variância QA-Q39 (Deficiência
didático pedagógica dos professores) e 66% da variância SA-Q45 (A qualidade dos
serviços prestados no curso). Usualmente, o valor mínimo aceitável, segundo
Figueiredo e Silva (2010), é de 0,50. As variáveis SA – Q38 (Mensalidade elevada),
Q44 (Currículo inadequado às exigências/interesses do mercado de trabalho), Q47
(Pouca ênfase nas disciplinas práticas e profissionalizantes), Q50 (Falta de
financiamento mais amplo aos alunos carentes) e Q51 (Não me sentia motivado)
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apresentaram comunalidades abaixo do valor crítico. Em uma perspectiva mais
conservadora, seria aconselhável excluí-las da análise; no entanto, para diagnóstico,
as variáveis abaixo de 0,50 foram mantidas.

Fecha-se então esse capítulo com a análise e a interpretação dos dados obtidos por
meio da pesquisa realizada com 125 alunos evadidos em 2014 e 2015 dos cursos
EaD de uma IES privada localizada no sul de Minas Gerais. Foi possível observar
que o curso de Música e o de Pedagogia apresentaram o maior índice de evasão.
Os dados mostraram que as características individuais dos alunos foi o fator
primordial para o abandono do curso, seguido do desempenho do aluno, e por último
a satisfação do estudante em relação ao curso. O envolvimento com os tutores,
professores colegas e funcionários da instituição tiveram destaques e grande
importância para decisão do abandono. Os dados analisados neste projeto estão
dentro dos padrões de normalidades estatísticos, ajudaram a ponderar os fatores
propostos neste estudo e contribuíram para a análise da investigação proposta pelos
participantes do trabalho.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo são apresentadas as conclusões sobre os principais fatores que
ocasionam a evasão discente nos cursos EaD de uma Instituição de Ensino Superior
privada localizada no Sul de Minas Gerais, bem como indicar recomendações e
sugestões para estudos futuros.
Os objetivos específicos deste estudo foram: caracterizar os perfis dos alunos
evadidos, identificar os fatores que induzem os discentes a abandonarem os cursos,
analisar as variáveis que provocam, de forma mais significativa, a evasão dos
alunos, analisar em quais cursos e períodos ocorre maior evasão e identificar a
situação dos alunos após a evasão.
Com relação ao perfil dos alunos evadidos, pôde-se observar que a metade deles
era do gênero feminino, sendo 47,5% do sexo masculino. Quanto ao estado civil,
50% eram casados. A maioria não tinha filhos. A renda familiar predominante foi de
até 3 salários mínimos. A maioria dos evadidos não possuía curso superior e
abandonou o curso sem terminar o primeiro semestre letivo, o que comprova que a
maior taxa de evasão acontece realmente nos primeiros períodos. O curso que
obteve maior número de alunos evadidos foi o de Licenciatura em Música, seguido
do curso de Física e Engenharia Civil.
Um fator importante e que merece destaque é que muitos declararam baixo
relacionamento com os colegas, tutores, professores e funcionários da instituição.
Tontini e Walter (2011) encontraram, em sua pesquisa, que a afinidade do aluno
com as pessoas envolvidas influencia na sua motivação e que tem, como
consequência, sua permanência no curso em que se matriculou. Acredita-se,
portanto, que o maior envolvimento dos professores, tutores, e colegas ajudaria a
diminuir o número de alunos evadidos, pois a afinidade do aluno com o curso
entusiasma a sua motivação e tem como consequência a sua continuação nos
estudos.
Outro fator importante observado no estudo é o percurso acadêmico, o interesse dos
alunos em retornar aos estudos. A maioria demonstrou interesse em voltar, porém
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7,4% optariam pela modalidade presencial. Apesar de esse número ser baixo, é
importante apontar que alguns alunos não se adaptaram à modalidade de estudo.
A maioria disse que retornaria ao curso na mesma modalidade (EaD) e na mesma
instituição. Essa frequência, bastante significativa, sobre a 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.
Observou-se ainda que a evasão de curso é acompanhada pela continuidade dos
estudos, não só em outros cursos, mas também 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.
Os motivos que constituíram objeto de análise fatorial e que mais influenciaram a
evasão nos cursos analisados estão, em sua maioria, ligados a características
individuais do aluno, como “Falta de tempo para estudar”, “Dificuldade em estar
presente nos encontros presenciais”, “Dificuldade financeira momentânea” e “Carga
horária semanal de trabalho”. Isso também é comprovado nos estudos de Tontini e
Walter (2011). Os autores dizem que as características pessoais dos estudantes
podem influenciar sua decisão de permanecer ou não na IES.
Quanto ao desempenho do aluno, variáveis importantes tiveram bastante destaque
na pesquisa: “Volume de atividades/conteúdo apresentado no curso” e “Falta de
adaptação na modalidade EaD”.
Quanto ao construto Satisfação do aluno, observou-se menor influência sobre o
estudante em abandonar o curso, e as variáveis que obtiveram destaque dentro
desse constructo foram: “Mensalidade elevada”, “Não me sentia motivado” e “Por
não ter atendido minhas expectativas”. Assim, acredita-se que a motivação do aluno,
bem como seu interesse e percepção de valor, afeta seu grau de esforço no curso e
sua persistência.
Para permanecer estudando, os alunos necessitam de condições favoráveis, caso
contrário são instigados a desistir do curso. As dificuldades para conciliar trabalho e
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estudo foram identificadas em vários estudos, e também confirmadas como fator
importante para desistência. As variáveis “Carga horária semanal de trabalho” e
“Horário de trabalho incompatível com o curso” estão relacionadas às condições
financeiras pessoais dos estudantes e podem influenciar na interrupção dos estudos.
Pesquisa realizada por Godoi (2015), na mesma Instituição e com os mesmos
cursos, teve como objetivo analisar o porquê de os alunos permanecem no curso. O
autor constatou que a maioria dos alunos pesquisados que permaneceram na IES
estavam motivados para estudar, pois poucos participantes relataram estar
desmotivados academicamente. Isso pode confirmar que a maioria dos alunos que
desistiram encontravam-se desmotivados. Acredita-se, portanto, que o baixo
relacionamento com os colegas, tutores, professores e funcionários da Instituição foi
um fator decisivo para a desistência, já que os estudantes que permaneceram no
curso, conforme trabalho de Godoi (2015), tiveram um bom relacionamento com
esses agentes e também ficaram no curso por motivos profissionais e persistência.
Portanto, como severifica, os objetivos específicos que nortearam o estudo foram
alcançados. A análise da evasão permitirá que a IES conheça mais profundamente
suas causas, podendo construir planejamentos que venham a nortear o seu
combate, garantindo-se, potencialmente, maior permanência dos alunos.
Diante de tal realidade, espera-se que esta pesquisa leve outros pesquisadores a
estudarem, de forma mais aprofundada, o fenômeno da evasão em cursos EaD.
Por fim, acredita-se que este estudo trará grande contribuição às Instituições de
Ensino Superior, especificamente às que oferecem cursos na modalidade EaD e à
Instituição que foi objeto da pesquisa. Outros estudos envolvendo análise sobre a
evasão em cursos EaD podem contribuir para melhor entendimento da academia
sobre essa temática, que é pouco discutida e analisada pelos pesquisadores.
Para finalizar, cita-se aqui o pensamento de Biazus (2014), que entende que as
instituições precisam ter seu futuro assegurado, sendo respeitadas por estarem
sendo fiéis à sua missão. Caso a instituição não responda ao apelo da qualidade,
ficará no final da fila, apenas assistindo ao sucesso de outras instituições. Para isso,
não devem se opor frontalmente a toda forma de desperdício que, evidentemente,
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deve ser eliminada. Essa eliminação tem como solução a possibilidade de a
instituição saber ouvir seus clientes – alunos, dando-lhes respostas, reagindo com
ações que os satisfaçam em suas ansiedades e angústias.

5.1 Limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros
Quanto a sugestões para trabalhos futuros e para aprofundamento nos estudos
sobre evasão, o levantamento de dados qualitativos, a partir de novas investigações,
pode ser enriquecido e possibilitar melhores explicações sobre o fenômeno da
evasão. Comparar a evasão entre instituições públicas e privadas; acompanhar a
trajetória dos alunos evadidos por um determinado período de tempo; comparar
tipos específicos de evasão entre cursos; combinando pesquisa quantitativa e
qualitativa também poderão subsidiar a Instituição na elaboração de estratégias para
combater e ajudar a diminuir o processo de evasão dos alunos, como marketing
interno, reforma pedagógica ou até análise de preço dos cursos.
Como o bom relacionamento com tutores, professores, coordenadores e
funcionários demonstrou ser de grande importância para atenuar o índice de evasão
dos alunos, sugere-se um estudo sobre a percepção desse público quanto ao seu
papel dentro de uma política estratégia que vise à manutenção de bons
relacionamentos.
Outro estudo pode ser a busca de maior entendimento desse papel junto aos
construtos formadores da lealdade do cliente-aluno em IES.
Seria importante também realizar um esboço sobre o perfil dos alunos evadidos,
para analisar se realmente os alunos que escolheram esse método de
aprendizagem, têm características essenciais a essa modalidade de ensino. O
estudante que opta pela EaD possui algumas características próprias que são
necessárias para estimular a percepção e a cognição com a finalidade de prender
sua atenção por longos períodos de estudo. Segundo a ABED (2014) o estudante
que precisa do professor ao lado dele, cobrando ou elogiando, não é bom para
educação a distância. É preferível um aluno um pouco mais maduro, autônomo. E
que cumpra os prazos.
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Uma das limitações da pesquisa está ligada ao número de estudantes entrevistados
e a dificuldade de encontrar esses alunos, foi um fator complicador que acabou por
limitar o número de respondentes. Talvez uma pesquisa qualitativa pudesse trazer
mais contribuições aos resultados.
A pesquisa permite ressaltar 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.
Por fim a abordagem realizada neste trabalho e interpretações dos seus resultados
não são generalizadas além dos seus limites de abrangência. Foi dado um primeiro
passo, mas resta a certeza que ainda há muito por compreender nos processos de
evasão de cursos a distância. Ainda há muitas lacunas por preencher, o que indica
que a modalidade de EaD reafirma-se como um fecundo campo de estudos. A
necessidade de novos estudos sobre a temática é evidente e indica que outras
propostas de investigação que estão em desenvolvimento são efetivas e justificamse inteiramente.
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APÊNDICE
Apêndice A – Questionário utilizado na dissertação, por meio do Google Docs
PARTE I - Perfil do Evadido
1) Gênero:
a) Masculino
b) Feminino
c) Outro
2) Estado civil no momento da evasão (época do abandono/trancamento):
a) Solteiro
b) Casado
c) Divorciado/Separado
d) Outros
3) Número de filhos (na época do abandono/trancamento):
a) Sem filhos
b) 1 filho
c) 2 filhos
d) 3 filhos
e) 4 filhos
f) 5 ou mais filhos
4) Renda familiar dos entrevistados, em Salário Mínimo (SM)
a) Até 3 SM
b) De 3 a 6 SM
c) De 6 a 9 SM
d) De 9 a 12 SM
e) Mais de 12 SM
5) Já possuía outro curso de Ensino Superior, antes de ingressar no curso de
Educação a Distância?
a)
b)
c)

Não
Graduação
Pós-graduação

6) Município em que residia, quando do abandono do curso
a) Varginha
b) Formiga
c) Betim
d) Em outro município distante até 50 Km do seu polo
e) Em outro município, de 50 a 100 Km de distância do seu do polo
f)
Em outro município, de 100 a 150 Km de distância do seu polo
g) Em município localizado a mais de 150 Km de distância do seu polo
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7) Tipo de trabalho que exercia, quando abandonou o curso
a) Não exercia
b) Setor público
c) Setor privado
d) Autônomo

8) Como era seu relacionamento com os colegas?
a) Inexistente
b) Fraco, baixo envolvimento
c) Moderado
d) Ótimo
9) Relacionamento com funcionários da Instituição
a) Inexistente
b) Fraco, baixo envolvimento
c) Moderado
d) Ótimo
10) Relacionamento com os tutores da Instituição
a) Inexistente
b) Fraco, baixo envolvimento
c) Moderado
d) Ótimo
11) Relacionamento com os professores da Instituição
a) Inexistente
b) Fraco, baixo envolvimento
c) Moderado
d) Ótimo
12) Por quanto tempo você frequentou o curso que se matriculou na instituição?
a) Não frequentei
b) Frequentei um semestre incompleto
c) Frequentei um semestre completo
d) Frequentei até o primeiro ano
e) Frequentei até o segundo ano
f)
Frequentei até o terceiro ano
g) Frequentei até o último ano
13) Quantos anos você tinha, quando ingressou no curso?
a) Menos de 18 anos
b) 18 a 21 anos
c) 22 a 25 anos
d) 26 a 29 anos
e) Mais de 29 anos
14) Você teve reprovação em alguma disciplina?
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a)
b)
c)
d)
e)

Nenhuma vez
Uma vez
Duas vezes
Três vezes
Mais de três vezes

15) 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 EaD
d) Estou frequentando outro curso/instituição de ensino superior presencial
e) Já finalizei outro curso superior EaD
f)
Já finalizei outro curso superior presencial

16) 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: ____________________
Modalidade (Ead ou Presencial):______________________
Em que ano ingressou neste curso/instituição?_______________________
17) Caso NÃO esteja matriculado (a) em outro curso, você tem interesse em retornar
aos estudos?
a) Sim, porém farei presencial.
b) Sim, farei na modalidade EaD na mesma instituição.
c) Sim, farei na modalidade EaD, porém em outra instituição.
d) Não

PARTE II - Fatores de opção pelo curso
Indique com um (X), em todas as perguntas, o grau de intensidade sobre o que o
levou a optar pela evasão, de acordo com a escala de 1 a 5:
número 5 = contribuiu totalmente
número 4 = contribuiu muito
número 3 = contribuiu regularmente
número 2 = contribuiu pouco
número 1 = Não contribuiu

Fatores de especulação da opção pelo curso
CI
CI

Amigos/parentes estudam e indicam
Aperfeiçoamento de meu exercício profissional

1

2

3

4

5
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CI
CI
CI
CI
DA

Atendimento de minhas aptidões e interesses
Condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo
Prestígio social da profissão
Influência dos pais
Pequena concorrência às vagas

DA Flexibilidade de estudo proporcionada pela Educação a
Distância
DA Achei que o Curso EaD poderia ser mais fácil que o
presencial
DA Dificuldade de ingresso nas universidades públicas
(federais e estaduais)
SA
Bom nível de exigência do curso
SA
SA

Facilidade de mercado de trabalho
Possibilidade de ganho financeiro considerável

PARTE III - Fatores do abandono
Indique com um (X) o grau de intensidade, em todas as perguntas, sobre o que
levou você a abandonar o curso, de acordo com a escala de 1 a 5:
número 5 = contribuiu totalmente
número 4 = contribuiu muito
número 3 = contribuiu regularmente
número 2 = contribuiu pouco
número 1 = Não contribuiu

CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI

Fatores determinantes de abandono do curso
Dificuldade em estar presente nos encontros
presenciais
Dificuldade de acesso à internet para realização das
atividades
Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão
profissional
Problemas de saúde
Pressão da família
Desconhecimento prévio a respeito do curso
Mudança de residência/domicílio
Falta de apoio da organização onde trabalha
Não estava adequado com o meu trabalho

1

2

3

4

5
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CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
DA
DA
DA
DA
DA
DA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

Falta de tempo para estudar
Horário de trabalho incompatível com o curso
Carga horária semanal de trabalho
Mudança do estado civil
Dificuldade financeira momentânea
Escolha equivocada do curso
Relacionamento com os colegas
Deslocamento para o encontro presencial
Volume de atividades/conteúdo apresentado no curso
Dificuldades Tecnológicas
Dificuldades no acompanhamento do curso (deficiência
da educação básica - falta de base)
Falta de associação entre a teoria e a prática, nas
disciplinas
Falta de adaptação na modalidade EaD
Reprovações constantes
Má qualidade de atendimento aos alunos
Mensalidade elevada
Deficiência didático-pedagógica dos professores
Orientação insuficiente da Coordenação do Curso,
quando solicitadas informações
Por não ter atendido minhas expectativas
Pouca motivação por parte dos professores
Forma inadequada com que os professores falam do
curso
Currículo inadequado às exigências/interesses do
mercado de trabalho
A qualidade dos serviços prestados no curso
Sistema de avaliação das disciplinas inadequado,
ultrapassado ou injusto
Pouca ênfase nas disciplinas práticas e
profissionalizantes
Não existe integração entre faculdade e empresas
Falta de respeito dos professores para com os alunos
Falta de financiamento mais amplo aos alunos carentes
Não me sentia motivado
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Apêndice B – Parecer Comitê de Ética
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Apêndice C Termo de Concordância Institucional

Instituição: Centro Universitário do Sul de Minas / Unidade de Gestão de Educação Superior
a Distância
Cursos: Pedagogia, Letras, Física, Matemática, Administração, Engenharia de Produção,
Engenharia Civil, Sistemas de Informação, Música e Gestão Comercial.

Prezado (a) responsável:
Estou realizando, em meus estudos de mestrado, uma pesquisa, por meio da internet,
intitulada “ANÁLISE DOS MOTIVOS QUE INFLUENCIAM A DESISTÊNCIA DE
ALUNOS NOS CURSOS A DISTÂNCIA DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DO SUL
DE MINAS GERAIS.” O objetivo geral deste trabalho é identificar os principais fatores que
levam os aprendizes a desistirem dos cursos EaD da Instituição.
Busca-se, por meio da pesquisa: identificar os perfis dos alunos evadidos; levantar os fatores
que levam o discente a abandonar os cursos; analisar em quais cursos e períodos ocorre maior
evasão; analisar as variáveis que geram de forma mais expressiva a evasão dos alunos; e,
conhecer a situação dos alunos após a evasão.
Sua participação envolve a concordância dos cursos da sua unidade de Educação a
Distância para aplicação de questionários via internet aos alunos evadidos. A participação da
instituição nesse estudo é voluntária e, se a instituição decidir não participar, ou quiser desistir
de continuar, em qualquer momento terá absoluta liberdade de fazê-lo. Aos alunos
participantes será solicitada a autorização por meio de um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido específico.
Na publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade da instituição e dos alunos
participantes será mantida no mais rigoroso sigilo, omitindo-se todas as informações que
permitam identificá-los.
Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente sua contribuição
tornará possível aprimorar a compreensão dos cursos de sua unidade de Gestão de Educação a
Distância e do fenômeno estudado, promovendo, assim, a produção de conhecimento
científico.
Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador
César Fernandes Ribeiro Filho, pelos telefones (35) 3219-5222 ou (35) 988050972, e pelo email: cesarfilho@unis.edu.br.
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Varginha, 7 de Junho de 2016.

109

Apêndice D: Termo de consentimento livre e esclarecido - enviado via e-mail
Estou realizando, nos meus estudos de mestrado, uma pesquisa científica, por meio da
internet, intitulada: “ANÁLISE DOS MOTIVOS QUE INFLUENCIAM A DESISTÊNCIA DE
ALUNOS NOS CURSOS A DISTÂNCIA DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DO SUL DE
MINAS GERAIS”.
O Objetivo é identificar os principais fatores que levam os aprendizes a desistirem dos
cursos EaD da Instituição.
Busca-se, por meio da pesquisa: identificar os perfis dos alunos evadidos; levantar os
fatores que levam o discente a abandonar os cursos; analisar em quais cursos e períodos
ocorre maior evasão; analisar as variáveis que geram de forma mais expressiva a evasão
dos alunos; e, conhecer a situação dos alunos após a evasão.
Quero convidá-lo a participar desta importante pesquisa. Contamos com seu apoio para
responder às perguntas com sinceridade e atenção. Assim, o (a) Sr.(a), ao assinar este
termo, declara que foi plenamente esclarecido de que, participando desta pesquisa,
participará de um estudo de cunho acadêmico-científico.
Se o (a) Sr (a) aceitar participar deste projeto, estará garantido que poderá desistir, sem
qualquer prejuízo ou penalização, a qualquer momento, bastando para isso informar sua
decisão. Fica esclarecido ainda que, por ser uma participação voluntária e sem interesse
financeiro, o (a) Sr. (a) não terá direito a nenhuma remuneração. Poderão ocorrer riscos
mínimos, por exemplo, algum desconforto ao responder às questões, mesmo assim sem lhe
causar prejuízos ou danos.
Para tanto, solicitamos que colabore com esta pesquisa preenchendo o questionário via
internet. Antes de responder, leia com atenção as orientações e reflita sobre a realidade à
qual a questão se refere.
Na publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade da instituição e dos alunos
participantes será mantida no mais rigoroso sigilo, omitindo-se todas as informações que
possam identificá-los.
Mesmo não tendo benefício direto em participar, o (a) Sr. (a) estará contribuindo para
compreensão do fenômeno estudado e para produção de conhecimento científico.
Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador César
Fernandes Ribeiro Filho, pelo telefone (35) 9 8805 0972 e pelo e-mail:
cesarfilho@unis.edu.br.
Após declarar seu consentimento, você terá acesso aos instrumentos. Agradecemos a sua
colaboração.

Pesquisador:
César Fernandes Ribeiro Filho
Mestrando em Administração / FPL

Orientador responsável:
Prof. Dr. José Edson Lara
Professor do programa de Mestrado
Profissional em Administração / FPL
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Apêndice E: Folha de rosto - Comitê de Ética

