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Resumo 

Castelucio, Marcia Regina da Silva. Gestão da Permanência Discente: um estudo 
de casos múltiplos em Instituições de Ensino Superior da rede privada da cidade 
do Rio de Janeiro. 263 fls. Dissertação (Mestrado em Administração) – Curso de 
Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo Educacional 
(FPL). Pedro Leopoldo (MG). 
 
A crescente expansão da educação superior no Brasil nas últimas décadas com a 
adoção de políticas públicas de incentivo para o aumento do número de vagas, a 
democratização do acesso, os programas de financiamento estudantil, aliada à 
mercantilização da educação superior, por meio da entrada no mercado de grandes 
grupos educacionais, exige que as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas 
traçem estratégias para alcançar resultados sustentáveis. Nesse contexto um dos 
temas que afligem as IES privadas é a evasão estudantil. Manter os estudantes nas 
IES até a sua efetiva diplomação é um grande desafio. Este estudo teve como objetivo 
analisar de que forma as IES da rede privada gerenciam a permanência dos 
estudantes no ambiente acadêmico. Para alcançar o objetivo foi realizada uma 
pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa, a partir de um estudo de casos 
múltiplos em cinco IES da rede privada na cidade do Rio de Janeiro. Foram 
entrevistados gestores de IES privadas por meio de roteiro de entrevista 
semiestruturado com perguntas abertas contendo indagações sobre o objeto do 
estudo. Observou-se que existe uma preocupação com a evasão, porém não há 
alinhamento acerca dos conceitos que a envolvem e há pouco conhecimento a 
respeito das causas e dos percentuais dos estudantes evadidos, o que não permite 
ações preditivas, que reduzam ou eliminem fatores. Observou-se ainda a falta de 
desenvolvimento de ações longitudinais com os alunos para mitigar o fenômeno da 
evasão. Os gestores das IES entrevistadas demonstram que as ações desenvolvidas 
objetivam oportunizar benefícios para os estudantes, sendo, em sua grande maioria, 
usadas como estratégias de marketing para a captação de novos alunos. De modo 
geral, não demonstram trabalhar tais ações de forma clara, como recursos que 
viabilizem o sucesso dos alunos na obtenção de suas metas. Constatou-se que a 
gestão da permanência não é praticada de forma sistêmica, em que todos os setores 
das IES atuem de forma integrada para a permanência estudantil, contribuindo para 
melhorar o desempenho das IES, mitigando a evasão. Todavia, as ações realizadas 
são isoladas. Os resultados indicam a ausência de reflexão crítica sobre o tema 
Gestão da Permanência por parte dos gestores. Gerir a permanência estudantil 
implica no aumento do resultado líquido da IES além de contribuir para a melhoria de 
indicadores junto ao Ministério da Educação e nos diferentes rankings acadêmicos 
existentes que posicionam e consolidam a marca da instituição gerando novos 
ingressantes. O desenvolvimento do estudo propiciou identificar oportunidades de 
melhoria nas IES privadas para a temática gestão da permanência, objetivando 
contribuir para a melhoria do desempenho das instituições, especialmente no que diz 
respeito ao fator evasão. Ademais em se tratando de mestrado profissional a 
aplicabilidade do estudo é extremamente relevante, tendo em vista a utilização dos 
resultados para criar estratégias para a gestão da permanência estudantil nas IES da 
rede privada brasileira. 
 
Palavras-chave: Instituições de ensino superior privadas; Evasão; Atratividade; 
Retenção; Gestão da permanência. 



 

 

ABSTRACT 

Castelucio, Marcia Regina da Silva. Student Residence Management: a multiple 
case study in Institutions of Higher Education in the private network of the city 
of Rio de Janeiro. 263 pages. Dissertation (Master in Business Administration) - 
Professional Master's Course in Business Administration from Fundação Pedro 
Leopoldo Educacional (FPL). Pedro Leopoldo (MG). 
 
The growing expansion of higher education in Brasil in recent decades with the 
adoption of public policies to encourage the increase in the number of vacancies, the 
democratization of access, student financing programs, combined with the 
commercialization of higher education, through the entry into the market for large 
educational groups, requires private Higher Education Institutions (IES) to devise 
strategies to achieve sustainable results. In this context, one of the issues that afflicts 
private IES is student dropout. Keeping students in IES until their effective qualification 
is a major challenge. This study aimed to analyze how private schools IES manage 
students permanence in the academic environment. To achieve the objective, a 
descriptive research was carried out, with a qualitative approach, based on a multiple 
case study in five private schools in the city of Rio de Janeiro. Private IES managers 
were interviewed through a semi-structured interview script with open questions 
containing questions about the object of the study. It was observed that there is a 
concern with dropout, but there is no alignment about the concepts that involve it and 
there is little knowledge about the causes and percentages of dropout students, which 
does not allow predictive actions, which reduce or eliminate factors. It was also 
observed the lack of development of longitudinal actions with students to mitigate the 
phenomenon of dropout. The managers of the interviewed IES demonstrate that the 
actions developed aim to provide benefits for students, being, in the great majority, 
used as marketing strategies to attract new students. In general, they do not 
demonstrate to work such actions in a clear way, as resources that make possible the 
success of the students in the achievement of their goals. It was found that the 
permanence management is not practiced in a systemic way, in which all sectors of 
the IES act in an integrated way for the student stay, contributing to improve the 
performance of the IES, mitigating evasion. However, the actions taken are isolated. 
The results indicate the absence of critical reflection on the theme of Permanence 
Management by the managers. Managing student permanence implies an increase in 
the net result of the IES, in addition to contributing to the improvement of indicators 
with the Ministério da Educação (Ministry of Education) and in the different existing 
academic rankings that position and consolidate the institution's brand, generating new 
entrants. The development of the study provided the opportunity to identify 
opportunities for improvement in private IES for the theme of permanence 
management, aiming to contribute to improving the performance of institutions, 
especially with regard to the dropout factor. Furthermore, in the case of a professional 
master's degree, the applicability of the study is extremely relevant, in view of the use 
of the results to create strategies for the management of student permanence in the 
IES of the BRASIL private network. 
 
Keywords: Private higher education institutions; Evasion; Attractiveness; Retention; 
Stay management. 
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1 Introdução 

 

O cenário da educação superior no Brasil passou por profundas mudanças nas últimas 

décadas: a crescente expansão da educação superior, as políticas públicas de 

incentivo para o aumento do número de vagas, a democratização do acesso, os 

programas de financiamento estudantil e a exigência por novos cursos para atender 

às demandas do mercado. Tudo isso, aliado à mercantilização da educação superior, 

por meio da entrada no mercado de grandes grupos educacionais, exige que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) promovam uma reinvenção em sua organização 

e estrutura, sem perder de vista a sua missão. Ademais, as IES precisam sobreviver 

diante de um ambiente altamente competitivo (Duarte Junior, 2013).  

 

Dentro desse contexto, as IES, que antes atuavam com um foco predominantemente 

educacional, em que as atividades de ensino e pesquisa eram suas principais 

preocupações, passaram também a ter que responder pelas demandas externas 

como por exemplo, obter maior inclusão de jovens de baixa renda no sistema, ofertar 

alternativas de financiamento para os estudantes que dependem do setor privado para 

sua formação, lidar com a expansão das IES públicas, bem como traçar estratégias 

para alcançar resultados efetivos a partir de uma gestão acadêmica eficaz (Dwyer, et 

al., 2016). 

 

Adicionalmente, a necessidade de atender aos processos de regulação e supervisão 

do Ministério da Educação (MEC) e as diretrizes do Plano Nacional de Educação 

(PNE) também contribuem para que as IES busquem uma gestão estratégica (Chaves 

& Amaral, 2016). 

 

Santos Júnior (2016) ressalta que à medida que o número de matrículas aumenta, as 

preocupações com a permanência estudantil também se elevam, levando os 

pesquisadores à busca de respostas que contribuam para o controle da evasão. Por 

isso, se as possibilidades de acesso cresceram, a inquietação com a permanência 

dos estudantes, até a sua efetiva diplomação, aumenta em maior proporção. Além 

disso, poucos são os estudos acerca da evasão de estudantes no âmbito da produção 

científica brasileira. Menor ainda as pesquisas sobre a permanência dos estudantes 

até a conclusão do curso (Bisinoto, 2016). 
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Dessa forma, este estudo tem como objeto a gestão da permanência de estudantes 

na educação superior. Seu objetivo foi analisar de que forma as IES da rede privada 

gerenciam a permanência dos estudantes no ambiente acadêmico.  

 

O fenômeno foi investigado a partir de um estudo de casos múltiplos realizado em 

cinco IES da rede privada, localizadas na cidade do Rio de Janeiro, por meio de 

pesquisa do tipo descritiva e com abordagem qualitativa.  

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, intitulado 

Introdução, apresenta-se a problematização, os objetivos – geral e específicos – e a 

justificativa da pesquisa. No segundo capítulo, denominado Referencial Teórico, 

traduz-se o aporte teórico do estudo abordando a educação superior no Brasil; o 

panorama atual da educação superior no país; o recorte da educação superior no 

estado do Rio de Janeiro à luz do Censo 2018; a estratégia organizacional, as escolas 

do pensamento estratégico, a gestão estratégia nas organizações, a gestão 

estratégica nas IES; a evasão na educação superior, os principais modelos teóricos 

sobre evasão universitária, os fatores de evasão na educação superior; a gestão da 

permanência dos estudantes nas IES, os fatores de atratividade dos estudantes, o 

processo de socialização, as práticas que apoiam o estudante durante a sua jornada 

acadêmica, as pesquisas na área e as contribuições do referencial para a pesquisa. 

No terceiro capítulo descreve-se a metodologia adotada indicando a caracterização 

da pesquisa, as unidades de análise e de observação, os procedimentos para coleta 

de dados e a análise dos resultados. No quarto capítulo apresenta-se os resultados 

obtidos a partir da pesquisa qualitativa realizada e a discussão dos resultados. No 

quinto, relata-se as considerações finais e gerenciais. Por fim, apresenta-se as 

Referências e os Apêndices. 

 
 

1.2 Problematização 

 

A leitura do cenário brasileiro da educação superior, por um lado, traduz a presença 

expressiva da rede privada no segmento educacional e a sua importância para a 

educação superior no Brasil. Há uma tendência de aumento da oferta de vagas para 

atender aos milhões de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos que concluíram a 

educação básica e ainda não tiveram acesso à educação superior, conforme dados 



23 

 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, apresentam-se grandes 

desafios para as IES privadas no que diz respeito a sua gestão institucional (IBGE, 

2019). 

 

Dado esse cenário, ainda assim, de acordo com o estudo Education at a Glance - 

EAG 2018, desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), o Brasil possui apenas 16% da população de faixa etária entre 

25 a 34 anos com diplomação na educação superior (OECD, 2019). Por isso, o Plano 

Nacional de Educação (PNE) tem como uma de suas metas elevar, até 2024, a taxa 

líquida de matrícula da população de 18 a 24 anos para 33%. Tais dados apontam 

que a educação superior apresenta tendência de crescimento para os próximos anos 

(OBSERVATÓRIO do PNE, 2020). 

 

Os resultados do Censo de Educação Superior (CENSUP) 2018 indicam que as IES 

da rede privada possuem espaço para crescimento. Embora as ofertas de cursos de 

graduação tenham aumentado e as matrículas indiquem um crescimento no seu 

número total, incrementado pelo crescimento da matrícula nos cursos na modalidade 

de ensino a distância (EaD), com 90% dos estudantes matriculados se beneficiando 

de algum tipo de financiamento para permitir os seus estudos, a média de ocupação 

de novas vagas e a ocupação de vagas remanescentes foi abaixo do desejável.  

 

Frente à atual configuração do governo brasileiro, a crise econômica que assola o 

país, as altas taxas de desemprego, as recentes mudanças na legislação da educação 

superior e nos indicadores de avaliação, a nova regulamentação da modalidade de 

EaD e a profissionalização do segmento educacional com a entrada de grandes 

players no mercado, as IES privadas precisam redesenhar suas estratégias 

institucionais de atuação, elaborando planejamento estratégico para aperfeiçoar os 

processos de gestão que possam torná-las cada vez mais atraentes, gerar vantagens 

competitivas e garantir sua sustentabilidade econômica (Brasil, 2019). 

 

Esse cenário, com significativas mudanças no comportamento dos estudantes e o 

contínuo avanço das tecnologias exponenciais, aliado a questões de instabilidade 

política, econômica, financeira e social da realidade brasileira, podem trazer impactos 
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negativos para os resultados operacionais das IES privadas. Dos muitos desafios 

presentes no âmbito das IES, a evasão está entre um dos mais complexos a serem 

enfrentados sob o ponto de vista gerencial. A perda de receita proveniente da evasão 

estudantil não compromete somente os resultados acadêmicos e financeiros das IES 

privadas, como também acarreta perdas sociais. Nas palavras de Carmo (2016, p. 14) 

afirma-se que “após a conquista do acesso, vamos à luta pela permanência!”.  

 

Dessa forma, diante dos impactos provocados pela evasão na gestão estratégica das 

IES, surgiu o interesse em desenvolver um estudo que permita responder à seguinte 

questão: de que forma as IES da rede privada gerenciam a permanência dos 

estudantes no ambiente acadêmico? 

 

1.3 Objetivos 

 

Neste tópico serão apresentados os objetivos estabelecidos no presente estudo. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo consiste em analisar de que forma as IES da rede 

privada gerenciam a permanência dos estudantes no ambiente acadêmico. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para elucidar a questão problema do estudo, foram considerados os seguintes 

objetivos específicos na presente pesquisa: 

 

▪ Identificar os fatores que influenciam a evasão dos estudantes nas IES; 

▪ Identificar os fatores que influenciam a permanência dos estudantes nas 

IES; 

▪ Descrever as estratégias adotadas para a permanência do estudante na 

IES; 

▪ Caracterizar o processo de atratividade dos estudantes pela IES; 

▪ Identificar como ocorre o processo de socialização acadêmica dos 

estudantes na IES;  
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▪ Identificar as práticas que apoiam o estudante durante a sua jornada 

acadêmica na IES. 

 

1.4 Justificativa 

 

Entre os diversos temas que afligem os gestores de uma IES, há a abordagem dos 

aspectos voltados para a evasão dos estudantes, pelas implicações decorrentes, não 

só para a instituição, como para a sociedade como um todo. A saída de um estudante 

de uma IES requer, por parte dos gestores, a identificação dos motivos que o levam a 

desistência, e, em especial, a compreensão das forças que influenciam sua 

permanência no ambiente acadêmico. Por isso, a temática sobre a evasão dos 

discentes na educação superior vem adquirindo importância nos estudos e pesquisas 

dos gestores das IES e do governo, especificamente o MEC (Lima & Fontanini, 2012). 

 

A busca por um caminho que minimize os índices de evasão nos cursos de educação 

superior precisa ser cada vez mais focada na atuação gerencial, por meio de um 

planejamento estratégico institucional por parte das IES. Investigar sobre a gestão da 

permanência é, sem dúvida, de suma importância por se tratar de um tema que afeta 

todo o sistema educacional, bem como a sociedade. 

 

A relevância deste estudo está intimamente ligada a uma temática preocupante tanto 

para IES públicas quanto privadas, pois no âmbito acadêmico a evasão do discente, 

antes de chegar à diplomação, reflete no baixo índice de formação superior no país. 

No cunho social as políticas públicas educacionais praticadas para combater a evasão 

são pouco eficazes. Faltam programas de ações por parte do governo para minimizar 

a evasão nas IES. Sob os aspectos econômicos a evasão acarreta perdas para o 

aluno em função do reconhecimento obtido a partir da titulação, tais como uma melhor 

remuneração no mercado de trabalho; para as IES, em especial as privadas, 

compromete a sustentabilidade financeira. Portanto, o estudo justifica-se por ampliar 

o conhecimento das práticas de gestão eficazes da permanência estudantil para 

mitigar a evasão. 

 

A contribuição da pesquisa deste tema para a academia se traduz pela aquisição de 

conhecimento específico, atendendo a diretrizes, metas e estratégias da política 
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educacional brasileira, e, em especial, pelo fato de existirem poucos estudos que 

abordam as práticas de gestão da permanência discente. 

 

Para as IES, a presente investigação trará como contribuição o fornecimento de dados 

confiáveis que permitirão responder a um problema que exige solução, possibilitando 

a elaboração de um planejamento estratégico pelos gestores educacionais, com o 

estabelecimento de indicadores de desempenho, bem como facilitar na tomada de 

decisão a respeito de um assunto tão relevante na gestão das IES.  

 

Este estudo instiga a curiosidade investigativa da autora, por ter estado presente, ao 

longo da trajetória profissional na gestão de IES, vivenciando o crescimento cada vez 

mais acentuado dos percentuais de evasão e os respectivos prejuízos causados, seja 

para o estudante, para a comunidade acadêmica ou para a sociedade, como um todo. 

Faz-se necessário um acompanhamento efetivo de tal ocorrência a partir do 

entendimento do fenômeno e da discussão de medidas para controlar e reverter os 

índices de evasão. Por meio deste estudo, a autora ampliará não só a sua formação 

acadêmica, como também contribuirá para a prática profissional dos gestores 

educacionais, já que viabilizará a obtenção de melhores resultados por parte das IES, 

por meio de uma gestão eficaz da permanência estudantil, minimizando os índices de 

evasão e o cumprimento das políticas públicas institucionais. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico desta dissertação, a partir de uma 

revisão da literatura dos seguintes temas: a educação superior no Brasil; a gestão 

estratégia nas organizações e nas IES; a evasão na educação superior; os principais 

modelos teóricos sobre evasão na educação superior; os fatores de evasão na 

educação superior; a gestão da permanência dos estudantes nas IES; os fatores de 

atratividade dos estudantes; o processo de socialização; as práticas que apoiam o 

estudante durante a sua jornada acadêmica e as pesquisas existentes sobre o objeto 

do presente estudo.  

 

2.1 Educação superior no Brasil 

 

Em uma breve análise da trajetória da educação superior no Brasil, feita a partir do 

diálogo com alguns autores, verificou-se o desenvolvimento de um modelo marcado 

por desigualdades econômicas, sociais, culturais, políticas e pela exclusão. Algumas 

transformações aconteceram ao longo do tempo, como lutas históricas pela 

democratização do acesso e a garantia da permanência, as quais marcaram a 

trajetória educacional brasileira, e a educação superior passou a ter características 

inclusivas (Piletti, 2003). 

 

Sob a liderança de jesuítas religiosos e o controle do Estado, o ensino no Brasil era 

orientado para a formação profissional. Inicialmente, os cursos eram limitados a 

Filosofia e Teologia, e, embora equiparados a superiores, não havia um perfil 

universitário. O enfoque era totalmente voltado para a formação técnica e profissional 

(Sampaio, 1991). 

 

Somente com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, e com a necessidade de 

consolidar interesses políticos e econômicos, o ensino superior começou a ser 

estruturado, sendo criados os primeiros cursos no país. O modelo adotado de 

faculdades isoladas, oferecia uma formação voltada para profissionais liberais, com o 

objetivo de “formar burocratas para o Estado e especialistas para a produção” (Cunha, 

2011, p. 20) e que, ao mesmo tempo, garantiam, para os filhos dos nobres, a classe 

média alta, uma ocupação no restrito mercado de trabalho da época. 
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Até 1889, ano da Proclamação da República, com base nas poucas transformações 

sociais e econômicas ocorridas no país, o ensino superior no Brasil foi se 

desenvolvendo de forma lenta, ficando por muito tempo restrito ao modelo de 

formação das profissões liberais em faculdades isoladas (Sampaio, 1991). 

 

Para Sampaio (1991), com o fim do regime monárquico e a instauração da era da 

República, grandes mudanças sociais acarretaram significativos movimentos no país 

e, entre eles, o que culminou com a ampliação e a diversificação do sistema de ensino. 

As décadas seguintes foram marcadas pelo aumento exponencial  do sistema de 

ensino superior no Brasil, com o surgimento de várias instituições de ensino, em 

especial ao longo da década de 20. A expansão veio acompanhada de um ensino 

voltado para a formação tecnológica, apoiado em uma formação científica, quando de 

forma incipiente surge o desenvolvimento da pesquisa no país, ensejando amplos 

debates sobre o papel da Universidade. 

 

Esses debates, com a participação de representantes de vários setores da sociedade, 

tinham como ponto central de discussão e divergência a questão da autonomia da 

universidade em relação ao Estado, o que provocou um posicionamento do Governo 

da época que,  nos anos 30, consolidando interesses políticos e econômicos, definiu 

em lei a regulamentação do ensino superior no país, por meio da chamada Reforma 

Francisco Campos, que estabeleceu padrões de organização para as instituições de 

ensino superior. Tal Reforma, embora tenha trazido algum avanço para o ensino 

superior, não atendia aos ideais da comunidade educacional discutidos no decorrer 

dos anos anteriores. Nessa linha de análise, Sampaio (1991, p. 10) salienta que:  

o cerne da reforma, a nova Faculdade de Ciências, tinha como principal 
objetivo a formação de professores para o ensino secundário e, apesar dessa 
missão não ser incompatível com a produção do conhecimento e com a prática 
da pesquisa, acabou tendo maior prioridade. 

 

Nos anos seguintes, a partir de 1945, com o fim do regime do Estado Novo, o ensino 

superior aponta para o desenvolvimento do sistema federal a partir da federalização 

de algumas universidades estaduais (Martins, 2009). 

 

A década de 60, marcada por conturbações na esfera política, inaugura um 

movimento estudantil de professores e intelectuais pela reforma do ensino como um 
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todo e, em especial, na estrutura universitária em vigor que se traduziu em três pontos 

principais: 1) o sistema de cátedra, que impedia o desenvolvimento de uma carreira 

profissional no segmento; 2) a compartimentalização da universidade e 3) o caráter 

elitista do público-alvo atendido pela universidade, que restringia o acesso aos menos 

favorecidos (Sampaio, 1991). 

 

Esse movimento culminou na Reforma Universitária, promulgada em 1968, 

promovendo a modificação da estrutura universitária, atendendo a boa parte das 

reivindicações e caracterizando um avanço no ensino superior brasileiro, além de 

alavancar a expansão do ensino superior para atender à demanda existente. Entre 

outras medidas inovadoras, as cátedras vitalícias foram abolidas, a 

departamentalização foi instituída, a carreira acadêmica foi estruturada e 

institucionalizada, o ingresso e a progressão docente foram incorporados à titulação 

acadêmica e a pesquisa passou a ser valorizada, inclusive com a criação de uma 

política nacional de pós-graduação que impulsionou a pesquisa (Martins, 2009). 

 

No entanto, o que representava um grande avanço para o ensino superior, que 

inclusive definiu um modelo organizacional único, tanto para as universidades públicas 

quanto privadas, acabou oportunizando o crescimento da modalidade de ensino no 

setor privado. Este absorveu a demanda não atendida pelas universidades públicas 

pela falta de recursos financeiros e também por questões políticas que mantiveram as 

universidades federais sob forte vigilância do regime militar vigente (Martins, 2009). 

 

Como o ensino superior não poderia continuar atendendo tão somente a uma camada 

social privilegiada, a proposta de expansão se fez premente. Todavia, tal expansão 

estava condicionada a restrições financeiras. Nessa perspectiva, o governo militar 

forneceu auxílio financeiro para as instituições públicas, o que permitiu vários 

investimentos que acabaram criando ambientes educacionais mais seletivos, pelo fato 

de os custos do ensino público terem sido elevados e a capacidade de expansão para 

novas matrículas terem se restringido. Vários autores defendem que “a motivação 

subjacente a esse modelo era preservar as universidades federais de um eventual 

processo de massificação” (Martins, 2009, p. 22). 
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A restrição acabou favorecendo a expansão das universidades privadas, 

possibilitando, nessas, o acesso daqueles que não conseguiam uma vaga nas 

universidades públicas, o que gerou uma evolução significativa no número de 

matrículas do ensino superior, em especial a partir dos anos 70. É importante frisar 

que, embora a legislação em vigor instituísse um modelo único de ensino superior 

para as instituições públicas e privadas com a indissociabilidade do ensino e pesquisa, 

essas últimas estavam direcionadas quase que exclusivamente para atividades de 

ensino e com pequena atuação na pós-graduação (Gomes, Machado-Taylor & 

Saraiva, 2018). 

 

Os anos 80, denominados de “década perdida”, foram marcados por uma acentuada 

crise econômica, com altos índices de inflação e aumento da taxa de desemprego, e 

alteraram o cenário da educação superior no país. O setor privado apresentou um 

decréscimo nas matrículas e o setor público, um crescimento (Martins, 2009). 

 

A promulgação da Lei n.º 9.394/96, conhecida como a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), ao viabilizar a existência de IES com fins lucrativos, 

provocou a abertura de mercado e o consequente surgimento de grupos educacionais 

de capital aberto, inclusive estrangeiros, culminando com uma grande expansão do 

ensino superior privado e dando início ao fenômeno da mercantilização da educação 

superior no Brasil (Bottoni, Sardano & Costa, 2013). 

 

O acesso à educação superior na primeira década dos anos 2000 (século XXI) passou 

a fazer parte de um conjunto de políticas públicas específicas com o objetivo de 

aumentar o número de matrículas nas instituições públicas, corroborando o preceito 

constitucional de que a educação é “.... direito de todos e dever do estado” 

(Constituição Federal de 1988, art. 205). A mesma Lei maior também enunciou que o 

“.... ensino é livre à iniciativa privada”, desde que atendesse a alguns critérios definidos 

(Constituição Federal de 1988, art. 209). Assim, “o Brasil consolidou seu sistema de 

educação superior com dois segmentos bem definidos e distintos: um público e um 

privado” (Neves, 2012, p. 3). 
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Adicionalmente, Andriola (2011, p. 114) explica que: 

ao se iniciar o séc. XXI, a Universidade brasileira foi afetada drasticamente por 
políticas públicas educacionais que fomentaram novo modelo de 
Financiamento do Sistema Federal de Educação Superior. As Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES) foram conduzidas aos rincões mais 
distantes das grandes urbes, de modo a atender à crescente demanda oriunda 
dessa sociedade, por meio do Plano de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), criado em 2007. Entre 2003 e 2010 foram 
criadas 14 novas Universidades Federais, o que supõe aumento substantivo 
de 31% referente às 45 Universidades Federais existentes até 2003. 
 

A democratização do acesso à educação superior por meio da implementação de 

ações afirmativas e políticas públicas – como: sistema de cotas raciais e sociais, 

bônus, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Sistema de Seleção Unificada (SISU), 

Programa Universidade para Todos (PROUNI)7, Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES), entre outras – contribuíram sobremaneira para  a expansão 

da educação superior brasileira e possibilitaram o crescimento progressivo do setor 

privado (Gomes et al., 2018). Estudos de Muriel e Giroletti (2018) explicam que a 

democratização do acesso à educação e a garantia de qualidade na educação são 

grandes desafios a serem enfrentados pelo país. 

 

2.1.1 Panorama atual da educação superior no Brasil  

 

Um estudo sobre indicadores sociais desenvolvido pelo IBGE (2019) a respeito das 

condições de vida da população brasileira demonstra que o acesso à educação 

superior no Brasil se encontra abaixo dos padrões internacionais estabelecidos pelos 

indicadores educacionais da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (Organization for Economic Co-operation and Development – OCDE) aos 

países membros a ela vinculados (IBGE, 2019). 

 

Embora tenha ocorrido no período de 2016 a 2018 um aumento do acesso à educação 

infantil, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 

PNAD Contínua, correspondente a 3,8% na faixa de 0 a 3 anos e 2,2% dos 4 a 5 anos, 

os demais níveis do sistema educacional brasileiro permanecem estáveis, não 

apontando um crescimento da taxa de matrícula bruta compatível com os padrões 
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internacionais (IBGE, 2019). “O percentual de jovens de 18 a 24 anos que frequentava 

instituição de ensino permaneceu estável no período, atingindo 32,7%, ainda distante 

dos 50% almejados pela Meta 12” do Plano Nacional de Educação - PNE (IBGE, 2019, 

p. 79). 

 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio do Plano Nacional de Educação 

(PNE) – Lei n° 13.005/2014, propõe, na meta 12, 

elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e 
expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, 
no segmento público (MEC, 2014, p. 13). 

 

O mesmo estudo de síntese dos indicadores sociais também aponta que em 2018 “no 

ensino superior de graduação a rede privada atendeu a maioria dos estudantes”. Este 

atendimento corresponde a 74,2% (IBGE, 2019, p. 93). Por seu turno, os dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério 

da Educação (INEP/MEC), referentes ao último Censo da Educação Superior 

(CENSUP) do ano de 2018, publicados pela Diretoria de Estatísticas Educacionais 

(DEED), são o que existe de mais recente até o momento e apresentam um panorama 

atual da educação superior no Brasil: revelam que as matrículas no segmento 

atingiram em 2018 o total de 8,45 milhões de estudantes. As notas estatísticas 

traduzem que, entre 2008 e 2018, a matrícula na educação superior aumentou 44,6%, 

“a média de crescimento anual no período foi de 3,8%” e “em relação a 2017, a 

variação foi de 1,9%” (Brasil, 2019, p. 18). 

 

De acordo com os dados do CENSUP 2018, embora se constate uma estagnação em 

termos gerais da educação superior, se comparado a anos anteriores, o mercado 

privado segue em expansão. O estudo aponta que “a rede privada conta com mais de 

6,3 milhões de alunos, o que garante uma participação superior a 75% do sistema de 

educação superior, ou seja, de cada 4 estudantes de graduação, 3 frequentam uma 

instituição privada” (Brasil, 2019, p. 29).  

 

Observa-se, ainda, que a expansão da matrícula na rede privada está cada vez mais 

associada a algum tipo de financiamento/bolsa. A série histórica demonstra que ao 
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longo dos últimos dez anos, de 2009 a 2018, a presença de um tipo de 

financiamento/bolsa é crescente. Segundo o CENSUP (2018), o número de matrículas 

realizadas por meio de algum tipo de financiamento apontou para um percentual de 

46,8% no ano de 2018 (Brasil, 2019). 

 

Os resultados do CENSUP 2018 revelam que a rede privada está investindo cada vez 

mais no financiamento estudantil próprio por meio da IES ou por intermédio de 

empresas que oferecem crédito universitário. A partir do ano de 2015, as matrículas 

na rede privada feitas pelo FIES apresentaram uma queda em função da adoção de 

um sistema unificado de acesso on-line, entre outras mudanças. O mesmo aconteceu 

com as matrículas do PROUNI a partir de 2018.  

 

Em contrapartida, as matrículas por modalidades de financiamentos privados crescem 

desde 2014. Ressalta-se que, do total dos estudantes que hoje recebem 

financiamento, 27% recebem o FIES, 19%, o PROUNI, e 54%, outras formas de 

financiamento. Em 2018, 1,6 milhão de estudantes estavam matriculados com essa 

forma de financiamento (Brasil, 2019). 

 

O CENSUP 2018 assinala um total de 2.537 IES compondo a rede de educação 

superior brasileira, distribuídas na classificação de categoria administrativa1 e 

organização acadêmica2. Dessas, 2.238 são IES da rede privada, representando 

88,2% em relação ao conjunto das instituições existentes, e entre as IES privadas 

predominam as faculdades, com 86,2%. No que diz respeito às IES públicas, em 

número total de 299, 42,8% são estaduais (o que corresponde a 128 instituições), 

36,9% federais (corresponde a 110 instituições) e 20,4% municipais (61 instituições). 

O predomínio das IES na rede pública é de universidades, o que corresponde a 53,8% 

(Brasil, 2019). 

 

Do total de IES existentes no país (2.537), públicas e privadas, 199 são constituídas 

como universidades. Embora correspondam a 7,8% do total de IES, concentram mais 

 
 

1 Pública e Privada. 
2 Universidade, Centro Universitário, Faculdade, IF e CEFET. 
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da metade das matrículas da educação superior, ou seja, 4.467.694 dos estudantes 

estão matriculados em universidades (52,9%). As faculdades que representam um 

número maior de IES, correspondente a 81,5%, concentram um menor número de 

matrículas, equivalente a 22% dos estudantes (Brasil, 2019).  

 

Ao analisar o cenário da educação superior, Chanan (2019) explica, com base nos 

dados do CENSUP 2018, a presença do número total de IES (2537) por regiões do 

país indicando a existência de uma maior concentração de instituições públicas e 

privadas, no Sudeste, a seguir no Nordeste e na sequência nas demais regiões. A 

região que apresenta a menor concentração de IES é a Norte.  

 

Na mesma linha de análise Chanan (2019) aponta que, do número total de 2.238 IES 

da rede privada, a região Sudeste concentra o maior número, seguida das regiões 

Nordeste, Sul, Centro Oeste e Norte. Contudo, quando se trata de domínio das IES 

da rede privada nas regiões, no que diz respeito a concentração de matrículas, o 

destaque cabe ao Sul. Permanecendo a região Sudeste com um menor percentual. 

 

No que diz respeito à oferta dos cursos superiores, o CENSUP 2018 indica que no 

total das IES existentes, são oferecidos 37.962 cursos de graduação e 45 cursos 

sequenciais. Desses, as IES privadas oferecem um total de 27.346 cursos, enquanto 

as públicas ofertam 10.526. O grau acadêmico predominante dos cursos de 

graduação no ano de 2018, com uma fatia de 59,9%, é o bacharelado, com 22.737 

matrículas, seguido da licenciatura, com 7.415 matrículas, e do tecnólogo, com 7.810 

matrículas. A modalidade de ensino presencial compreende 90% dos cursos 

oferecidos (Brasil, 2019). 

 

O total geral das vagas oferecidas na rede de educação brasileira no ano de 2018, 

incluindo vagas novas, vagas para programas especiais e vagas remanescentes, para 

os cursos de graduação, corresponde a mais de 13,5 milhões. Desse número, 72,9% 

correspondem a vagas novas e 26,9% a vagas remanescentes. Do total da oferta de 

vagas novas, 93,8% são relativas a cursos de graduação da rede privada, o que 

equivale a mais de 6,3 milhões de matrícula. A parcela de vagas novas oferecidas 

pela rede pública corresponde a tão somente 6,2% (Brasil, 2019). 
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O número de ingressantes nos cursos de graduação atingiu a casa de 3,4 milhões, 

dos quais 83,1% (o que corresponde a 2,86 milhões) ingressaram em IES da rede 

privada. Por meio da série histórica do CENSUP, observou-se que o número total de 

ingressantes no ano de 2018 cresceu em relação ao ano anterior em 6,8% e a 

expansão na rede privada é notadamente superior à da rede pública. De acordo com 

o CENSUP 2018, em Notas Estatísticas, no período compreendido entre 2008 e 2018, 

“a rede privada cresceu 93,8%. A rede pública aumentou 6,2% no mesmo período” 

(Brasil, 2019 p. 12). 

 

Quanto ao número de ingressantes por modalidade de ensino, verificou-se a 

continuidade do crescimento das matrículas nos cursos à distância. Os dados 

demonstram que, de cada 10 ingressantes no ensino superior, 4 optaram pela 

modalidade e ensino EaD. Os dados do CENSUP 2018, registram que dos “2,86 

milhões de ingressantes da rede privada, 45,7% se matricularam para o EaD”. Já na 

rede pública, “dos 580 mil ingressantes, 62,6 mil optaram pelo EaD”. Isso significa 

dizer que o número de ingressantes na rede privada de ensino a distância é 2,2 vezes 

maior que o de todos os alunos que ingressaram nos cursos de educação superior da 

rede pública (Brasil, 2019).  

 

Em resumo, o número de ingressantes nos cursos de graduação em EaD é cada vez 

mais expressivo, tendo triplicado no período de 2008 a 2018. Entre os anos de 2017 

e 2018, ocorreu “uma variação positiva de 27,9% em relação aos cursos na 

modalidade a distância, ao passo que nos cursos presenciais com variação de -3,7%”, 

segundo dados expressos pelo CENSUP 2018 (Brasil, 2019, p. 15). E ainda, a 

modalidade de EaD alavancou um crescimento no número de matrículas dos cursos 

superiores de tecnologia, os também denominados tecnólogos (Tabela 1). Ressalta-

se que os dados apresentados referem-se a 2017 e 2018, período em que iniciou-se 

a análise dos cursos superiores de tecnologia na modalidade EaD pelo CENSUP. 
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Tabela 1 
Evolução da matrícula dos cursos superiores de tecnologia 

MODALIDADE 

                  MATRÍCULA 
2017 2018 

Presencial 534.935 529.193 

A distância 464.354 568.873 

Fonte: Adaptado de Brasil (2019). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. Censo da Educação Superior 2018: notas estatísticas. Brasília. 

 

Do ano de 2017 para 2018, houve um aumento de 9,9% nas matrículas em razão da 

oferta dos tecnólogos na modalidade EaD. Matrículas essas lideradas pela rede 

privada, que possui 244 instituições oferecendo cursos de graduação por meio da 

modalidade EaD.  

 

Os cursos superiores de tecnologia, segundo o CENSUP 2018 (Brasil, 2019 p. 25), 

“pela primeira vez, na série histórica”, têm o número de alunos matriculados, em 

cursos EaD, de 568.873, ou seja, 50,2% maior que o número de alunos dos cursos 

presenciais 529.193 alunos, ou seja, 49,8%. 

 

Outro dado importante extraído do CENSUP 2018 é o que apresenta o número de 

alunos matriculados na educação superior com algum tipo de limitação permanente 

seja de “natureza física, mental, intelectual ou sensorial”, os quais, conforme o art. 2 

da Lei no 13.146/2015 são considerados como Pessoas com Deficiência (PcD).  

 

Nesse sentido, o SEMESP (2019) por meio do Mapa do Ensino Superior, oferece, pela 

primeira vez, informações sobre a representatividade de pessoas com deficiência nas 

matrículas da educação superior. Foram quase 40 mil matrículas em 2017: 25,2 mil 

nas IES privadas (63,2% do total) e 14,7 mil nas públicas (36,8%). Esses números 

têm crescido ao longo dos últimos anos. 

 

De 2009 até 2017, foi registrado um aumento de 89,8% no número de matrículas de 

PcD no ensino superior do país. De 2016 para 2017, esse crescimento foi de 12,1% 

(um salto de 35,6 mil matrículas para 39,9 mil). Entre as matrículas de PcD, 14,5 mil, 

ou seja, 36,3% são representadas por algum tipo de deficiência física.  

 

Ressalta-se ainda que em relação ao número total de matrículas na educação superior 



37 

 

em 2017, os alunos com deficiência representam apenas 0,48% delas. Nas IES 

públicas, esse percentual sobe para 0,72%; já nas privadas, é de 0,40%. 

Considerando as matrículas EaD, a representatividade entre as matrículas totais de 

PcD é de 0,51% (cerca de 8,9 mil alunos). Já entre os cursos presenciais, o percentual 

de representatividade é de 0,47% (31 mil alunos), segundo dados do SEMESP (2020). 

 

 

O CENSUP 2018 indica que houve um crescimento no número de estudantes que 

obtiveram diplomação em relação ao ano de 2017: exatamente 1.264.288 estudantes 

concluíram cursos de graduação, sendo 78,5% provenientes da rede privada e 20,5%, 

da rede pública (Brasil, 2018). “O número de concluintes em cursos de graduação 

presenciais teve aumento de 4,5% em relação a 2017. A modalidade a distância 

aumentou 8,6% no mesmo período” (Brasil, 2019, p. 31). O mesmo documento 

também informa que o número de concluintes no ano de 2018 dos cursos superiores 

de tecnologia e os de bacharelado aumentou em relação ao ano de 2017, na 

proporção de 7,6% e 6,9%, respectivamente. Em contrapartida, os cursos de 

licenciatura tiveram um decréscimo na diplomação de estudantes, correspondente a -

1% (Brasil, 2019).  

 

Do número total de concluintes, que foi de 1.264.288, mais de um milhão (1.004.986) 

eram de instituições privadas e quase 260 mil (259.302) de instituições públicas. A 

maior parte dos estudantes que obtém a diplomação é do sexo feminino, com exceção 

das áreas de Engenharia, Computação e Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), em que o sexo masculino prevalece. De modo geral, o número de estudantes 

brasileiros que concluem os cursos de graduação subiu 5,4% em 2018 (Brasil, 2019). 

 

A expansão do número de estudantes que concluem a educação superior acompanha 

a tendência de ampliação de ingressantes. O número de novos alunos na graduação 

foi 6,8% maior em 2018 do que no ano anterior. O crescimento foi sustentado pelo 

significativo aumento de 27,9% na abertura de cursos na modalidade a distância, 

enquanto o número de cursos presenciais caiu 3,7% no período (Brasil, 2019).  

 

A Figura 1 demonstra a posição do Brasil em relação a outros países, no que se refere 

à taxa de concluintes na educação superior. 
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Figura 1 
Taxa de conclusão (coorte verdadeira) na educação superior – 2017. 
Fonte: OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en. 

 

A melhoria na taxa de conclusão dos cursos de graduação, em termos gerais, confirma 

uma tendência que vem sendo observada pelo CENSUP, ao longo dos últimos seis 

anos e coloca o Brasil num patamar de um país com 33% de taxa de conclusão de 

cursos de graduação, à frente de países como Portugal, Holanda e Áustria, que 

apresentam percentuais de 29%, 28% e 26%, respectivamente, se forem 

consideradas as durações teóricas dos cursos, conforme dados do programa 

Indicators of Education Systems (INES) da OCDE que constam da publicação 

Education at a Glance  – EAG (2019). No entanto, o mesmo estudo demonstra que se 

forem adicionados 3 anos a mais ao período regular, a taxa de conclusão na educação 

superior no Brasil aumenta para 50%, colocando o país na pior posição, se comparado 

aos demais participantes do estudo (OECD, 2019). 

 

A trajetória acadêmica dos estudantes nos cursos de graduação, desenvolvida com 

base na publicação Metodologia de Cálculo dos Indicadores de Fluxo da Educação 

Superior, elaborada pela DEED, do INEP/MEC com base nos dados do CENSUP 

2018 “possibilita a justaposição das informações anuais dos indivíduos para a 

composição de uma trajetória acadêmica do aluno” (INEP, 2017, p. 5). Por meio de 

um acompanhamento longitudinal é possível conhecer a posição dos estudantes “em 

relação ao itinerário de formação superior basicamente em três condições diferentes: 

https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en
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permanência3, desistência4 e conclusão5, indicando, respectivamente, o percurso, o 

insucesso e o sucesso” (INEP, 2017 p. 9).  

 

Este acompanhamento da evolução da trajetória dos estudantes, a partir do 

monitoramento dos indicadores de fluxo e suas respectivas séries históricas de 

desistência, conclusão e permanência, tendo como eixo os ingressantes nos cursos 

de graduação no ano de 2010 e monitorados até 2016, contribui, de forma relevante, 

para a gestão das ações de suporte das IES (Figura 2). 

 

 

Figura 2 
Indicadores de trajetória dos estudantes no curso de ingresso em 2010. 
Fonte: Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). (2019). 
Censo da Educação Superior 2018: notas estatísticas. Brasília. 
 

Da análise feita da primeira coorte de ingressantes em cursos de graduação no ano 

 
 

3 Permanência: corresponde aos alunos com situação de vínculo igual a cursando ou matrícula 
trancada. Trata-se de alunos que possuem vínculos ativos com o curso e, portanto, deverão ser 
informados com qualquer situação de vínculo no ano subsequente (no mesmo curso e com a mesma 
data de ingresso).  
4 Desistência: corresponde aos alunos com situação de vínculo igual a “desvinculado do curso” ou 
“transferido para outro curso da mesma IES”. Tais alunos encerraram seu vínculo com o curso e, 
portanto, não deverão ser informados no ano subsequente (no mesmo curso e com a mesma data de 
ingresso).  
5 Conclusão: corresponde aos alunos com situação de vínculo igual a formado. Esses também 
encerraram seu vínculo com o curso e, portanto, não deverão ser informados no ano subsequente (no 
mesmo curso e mesma data de ingresso).  
(Fonte: DEED, 2017, p.15). 
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de 2010, constata-se que a taxa de desistência cresceu ao longo do período, 

chegando, no ano de 2016, em 56,8%, o que é considerado um percentual elevado. 

A taxa de conclusão, que representa o sucesso acadêmico, também cresceu de forma 

progressiva no período analisado: se em 2010 representava 1,1%, em 2016 atingiu 

37,9% (Brasil, 2019). 

 

A taxa de permanência decresceu, atingindo em 2016 a casa de 5,3%. Isso significa 

dizer que, dos estudantes que ingressaram em 2010, 56,8% desistiram do curso e 

somente 37,9% o concluíram. Outros 5,3% continuaram no curso após 6 anos do seu 

ingresso. A Figura 4 apresenta a série histórica do período de 2010 a 2016 (Brasil, 

2019). 

 

No que diz respeito à trajetória dos estudantes das IES pela classificação da categoria 

administrativa, observa-se que no período de 2010 a 2016, a taxa de desistência nas 

IES privadas cresceu. No ano de 2016, representou 59,9%, sendo maior do que nas 

IES estaduais (41,9%) e federais (47,6%). Por outro lado, a taxa de conclusão no 

mesmo período cresceu nas IES privadas. Em 2016, correspondeu a 36,3%. O 

crescimento da taxa de conclusão também ocorreu nas IES estaduais e federais ao 

longo do período. O indicador da taxa de permanência, em linhas gerais, aponta 

decréscimo no período pesquisado, seja nas IES privadas, como nas estaduais e 

federais. Nesse caso, em relação especial às IES privadas, 59,9% dos estudantes 

desistiram do curso, 36,3% concluíram-no e 3,7% permaneceram no curso após o 

ingresso em 2010 (Brasil, 2019).  

 

O CENSUP 2018 também apresenta os indicadores de trajetória dos estudantes da 

rede privada ingressantes em 2010 com e sem o FIES. Os dados coletados indicam 

que, daqueles que iniciaram seus cursos em 2010, utilizando o financiamento 

estudantil, 39,2% desistiram, 53,3% concluíram o curso e 7,5 % permaneceram no 

ano de 2016. Dos estudantes que não possuíam o FIES, 62,1% desistiram, 35,1% 

concluíram o curso e 2,8% permaneceram (Brasil, 2019). 

 

Ainda sobre a evolução dos indicadores de trajetória dos estudantes da rede privada 

ingressantes em 2010, beneficiados ou não com a bolsa de estudo do PROUNI, 

observa-se que a taxa de desistência acumulada entre aqueles que participaram do 
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programa aponta que 40,9% desistiram, 56,0% concluíram e 3,0% permanecerem em 

seus cursos até 2016 (Brasil, 2019).   

 

Os estudantes que não possuíam bolsa de estudo do PROUNI apresentaram uma 

taxa de desistência acumulada em 62,1%, 34,8% de conclusão e 3,1% de 

permanência (Brasil, 2019).  

 

O mesmo estudo também apresenta a evolução dos indicadores de trajetória dos 

estudantes ingressantes em 2010, de acordo com a modalidade de ensino, ou seja, 

curso presencial ou em EaD, sempre comparando os dados de 2010-2016 (Figura 3). 

 

 

Figura 3 
Indicadores de trajetória dos estudantes com ingresso em 2010 por modalidade de 
ensino. 
Fonte: Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). (2019). 
Censo da Educação Superior 2018: notas estatísticas. Brasília. 

 

Ao longo dos anos, observou-se expressiva elevação das taxas de desistência e de 

conclusão no período pesquisado (2010-2016), sendo que, dos ingressantes do ano 

de 2010, na modalidade presencial, após 6 anos de estudo, 55,6% desistiram do seu 

curso, enquanto na modalidade a distância a taxa de desistência foi de 62,0%. A taxa 

de conclusão do mesmo grupo de ingressantes ficou em 38,65 na modalidade 

presencial e em 35% na EaD. A taxa de permanência foi de 5,8% e 3,0%, 

respectivamente. É muito importante salientar que, analisando a evolução dos 
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indicadores de fluxo da educação superior dos ingressantes no período de 2010-2016, 

se comprova que é no segundo ano dos cursos que a taxa de desistência tem o maior 

aumento percentual em relação aos demais anos (Brasil, 2019). 

 

Em outra análise, a partir da comparação do período de 2013 a 2018, amparada em 

dados do Mapa do Ensino Superior no Brasil (SEMESP, 2020), constata-se que a 

proporção de alunos que desistem da graduação nos cursos superiores na 

modalidade presencial apresenta uma pequena variável (Figura 4). 

 

 

Figura 4 
Evasão em cursos superiores na modalidade presencial. 
Fonte: SEMESP. Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior de São Paulo. (2020). 
Mapa do ensino superior no Brasil. São Paulo: SEMESP, 2020. (10a ed.). Recuperado de: 
https://www.semesp.org.br/mapa-do-ensino-superior/edicao-10. Acesso em: 31 mai. 2020. 

 

Observa-se que a taxa de evasão nos cursos superiores na modalidade presencial na 

rede privada tem índices atuais (relativos a 2018, ou seja, ao último CENSUP) de 

29,4%, enquanto o setor público aparece com 18,5%. É importante ressaltar que a 

taxa de evasão nos cursos presenciais da rede privada, com base nos indicadores de 

fluxo da educação superior, embora seja considerada alta, vem se mantendo estável 

ao longo do período analisado (SEMESP, 2020).  
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Ainda sobre o tema da evasão, os níveis para os cursos superiores na modalidade 

EaD estão descritos na Figura 5. 

 

 

Figura 5 
Evasão em cursos superiores na modalidade EaD. 
Fonte: SEMESP. Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior de São Paulo. (2020). 
Mapa do ensino superior no Brasil. São Paulo: SEMESP, 2020. (10a. ed.) Recuperado de: 
https://www.semesp.org.br/mapa-do-ensino-superior/edicao-10. Acesso em: 31 mai. 2020. 

 

Observa-se que em 2018 houve um índice de 37% de evasão nos cursos da 

modalidade EaD na rede privada e 31,6% em IES da rede pública. Constando-se que 

“a taxa de evasão EaD mostra uma tendência de crescimento mais alta do que a dos 

cursos presenciais” (SEMESP, 2020, p. 23). 

 

A Figura 6 expõe dados sobre a evasão em cursos superiores na modalidade 

presencial durante o primeiro ano.  
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Figura 6 
Evasão em cursos superiores na modalidade presencial – 1º ano de curso. 
Fonte: SEMESP. Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior de São Paulo. (2020). 
Mapa do ensino superior no Brasil. São Paulo: SEMESP, 2020. 9ª ed. Recuperado de: 
https://www.semesp.org.br/mapa-do-ensino-superior/edicao-10. Acesso em: 31 mai. 2020. 

 

Os números apontam que as IES da rede privada que não possuem FIES ou PROUNI 

registram os maiores índices de evasão no primeiro ano de curso, acumulando um 

total de 153% no período de 2013 a 2018, variando de 24% a 27% ao ano. O menor 

percentual de evasão registrado foi para as IES da rede privada que possuem FIES, 

com um percentual de apenas 49%. Portanto, a importância do financiamento 

estudantil para a continuidade do curso é inquestionável. O aluno que ingressa em 

uma IES da rede privada por meio do FIES “entra mais vocacionado, escolhendo o 

curso e a IES que quer cursar, daí a menor evasão. Sem o FIES, a evasão é maior, 

porque o estudante escolhe pela facilidade de ingresso e pelo preço do curso, sem 

levar em consideração a vocação” (SEMESP, 2020, p. 24). 

 
Os financiamentos estudantis também se caracterizam por beneficiar milhares de 

estudantes na educação superior. Em especial o PROUNI tem sido largamente 

utilizado por discentes que buscam ingressar em uma IES (Figura 7). 
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Figura 7 
PROUNI (em milhares) – 2006 a 2019. 
Fonte: SEMESP. Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior de São Paulo. (2020). 
Mapa do ensino superior no Brasil. São Paulo: SEMESP, 2020. 9ª ed. Recuperado de: 
https://www.semesp.org.br/mapa-do-ensino-superior/edicao-10. Acesso em: 31 mai. 2020. 

 

De acordo com o Mapa do Ensino Superior no Brasil elaborado pelo SEMESP, no 1º 

semestre de 2020, foram ofertadas 252,5 mil bolsas do PROUNI, correspondentes a  

122 mil integrais e 130 mil parciais, o que caracteriza importante parceria 

governamental com o setor privado para o estímulo da solução de problemas 

históricos de acesso à educação superior (SEMESP, 2020). De forma clara, os dados 

demonstram que aqueles alunos que não fazem parte do FIES apresentam uma taxa 

de abandono três vezes maior em relação aos alunos que são participantes do 

programa. Na mesma linha de análise, a taxa de evasão dos alunos beneficiados pelo 

PROUNI também tende a ser menor (SEMESP, 2020). 

 

O perfil docente da educação superior, tanto na rede pública como na rede privada, 

corresponde a profissionais do sexo masculino e na faixa etária de 38 anos, segundo 

registros do CENSUP 2018. A formação acadêmica dos docentes que atuam na rede 

pública é, em sua maioria, composta por doutores e, na rede privada, a maior parte 

tem o título acadêmico de mestres (Brasil, 2019). 
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A Coordenação de Comunicação Social, da Coordenação de Aperfeiçoamento e 

Pessoal de Nível Superior (CCS/CAPES), tendo como fonte o CENSUP 2018, 

corrobora o crescimento da qualificação dos docentes da educação superior. Tal 

qualificação aumenta progressivamente ano a ano, de acordo com o INEP. Mais de 

80% dos 384.474 docentes têm mestrado e/ou doutorado (Brasil, 2019). 

 

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que, no ano de 2018, a Meta 13, do PNE, 

propondo “elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres 

e doutores do corpo docente em efetivo exercício de educação superior para 75%, 

sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores, foi alcançada”. Dos 384.474 docentes 

em exercício ativo na educação superior, o CENSUP 2018 declara que mais de 80% 

possuem titulação de mestres e doutores: “43% possuem o título de Doutores, 39% 

de Mestres e 17,8% de Especialistas” (Brasil, 2019, p. 64-65).  

 

No que diz respeito ao regime de trabalho do docente na rede pública, prevalece o 

tempo integral, com um percentual de 86%, o que representa dedicação exclusiva por 

parte desses profissionais. Já “na rede privada, observa-se uma tendência do número 

de professores horistas e de aumento do número de professores em tempo integral e 

em tempo parcial, prevalecendo o professor de tempo parcial, com 42%” (Brasil, 2019, 

p. 66). 

 

O perfil dos discentes dos cursos de graduação no Brasil, seja na modalidade de 

ensino presencial ou a distância, é predominantemente formado pelo sexo feminino. 

O grau acadêmico mais procurado pelos discentes é o bacharelado, na modalidade 

presencial e a licenciatura, na modalidade a distância. A maior parte dos discentes 

que optaram pela modalidade presencial frequentam o turno da noite (Brasil, 2019). 

Dados da PNAD, realizada pelo IBGE, demonstram que, no 2º trimestre de 2019 no 

Brasil, os alunos da graduação trabalham ao menos 1 hora remunerada, enquanto 

frequentam o curso (Figura 8). 
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Figura 8 
Percentual de estudantes de cursos de graduação que trabalham e faixa de 
rendimento salarial. 
Fonte: Revista Ensino Superior. (2020). Alunos sem Fies evadem três vezes mais. Redação ensino 
superior. 17 fev. Recuperado em https://revistaensinosuperior.com.br/alunos-evasao-fies-graf/. Acesso 
em: 11 mar. 2020. 

 

Os resultados indicam que 56,3% dos discentes matriculados nos cursos de 

graduação, a maioria, exercem atividade recebendo no mínimo uma hora remunerada 

pelo mercado de trabalho e, desses, muitos possuem rendimentos entre 1 e 2 salários 

mínimos (42,3%), seguido dos que recebem de 0,5 a 1 salário mínimo (24,3%) (Brasil, 

2019). 

 

Pesquisa realizada pelo SEMESP (2019), por meio do Sistema de Informações do 

Ensino Superior Particular (SINDATA), revela dados sobre mensalidades praticadas 

nas IES privadas, registrando que, entre o 1º semestre de 2018 e o mesmo período 

de 2019, houve um aumento no valor médio das mensalidades correspondente a 

3,9%. Em se tratando dos cursos presenciais, esse aumento foi de 3,3% e, no caso 

da modalidade EaD, o aumento foi de 6,2%.  

 

Segundo o SEMESP (2019, p. 38) no Brasil, “a média das mensalidades dos cursos 

presenciais no 1º semestre de 2019 foi de 1,2 mil reais. A região que detém maior 

média das mensalidades em cursos presenciais é o Sul, 1,4 mil reais. O Nordeste 

possui a menor média presencial, com 1,1 mil reais. Nos cursos à distância, a média 

nacional é de 444 reais, com o Sudeste apresentando o maior valor médio (482 reais) 

e o Sul com a menor média, 383 reais.”  
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Diante da não existência de uma especificação oficial sobre o porte das IES privadas 

o SEMESP desenvolveu uma classificação própria, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 
Classificação das IES privadas por porte e número de matrículas 

Porte Número de matrículas 

Pequeno Até 3 mil Matrículas 

Médio De 3 mil a 7 mil Matrículas 

Grande De 7 mil a 20 mil Matrículas 

Gigante Acima de 20 mil Matrículas 

Fonte: Adaptado de SEMESP (2019). Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior de 
São Paulo. (2019). Mapa do ensino superior no Brasil. São Paulo: SEMESP, 2019. Recuperado em: 
https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Semesp_Mapa_2019_Web.pdf. Acesso em 
10 jan. 2020. 

 

Ao estabelecer a classificação das IES privadas por porte o SEMESP adotou como 

critério o número de matrículas e aplicou os princípios da curva de experiência ABC. 

É considerada uma IES de pequeno porte aquela que possui até 3 mil estudantes 

efetivamente matriculados; de médio porte as que possuem de 3 mil a 7 mil estudantes 

matriculados; de grande porte as que contam com  7 mil a 20 mil matrículas e  de 

porte gigante as que somam um número de matricula acima de 20 mil (SEMESP, 

2019). 

 

No que diz respeito à classificação por porte das IES da rede privada, a média das 

mensalidades praticadas nos cursos presenciais no 1º semestre do ano de 2019 

correspondeu a R$ 1.135,00, nas de pequeno porte; R$ 1.199,00, nas de médio porte; 

R$ 1.377,00, nas de grande porte, e R$ 1.255,00 nas de porte gigante (SEMESP, 

2019).  

 

2.1.2 Recorte da educação superior no estado do Rio de Janeiro à luz do 
Censo da Educação Superior (2018)  

 

Segundo o SEMESP (2020), no que tange aos cursos superiores das IES da rede 

privada do estado do Rio de Janeiro no ano de 2018, o Mapa do Ensino Superior no 

Brasil, em sua décima edição, apresenta os dados abaixo, extraídos do CENSUP 

2018:  
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▪ A existência de 135 IES da rede privada no estado, distribuídas nos 92 

municípios existentes, ofertantes de cursos superiores presenciais e 81 

IES ofertantes de cursos na modalidade EaD; 

▪ O registro de 717 mil matrículas em cursos superiores, sendo 545 mil 

matrículas em cursos superiores na modalidade presencial e 173 mil na 

modalidade EaD;  

▪ Uma taxa de escolarização líquida 6 de 19,4% acima da média nacional 

que representa 17,9%;  

▪ O número de matrículas nos cursos presenciais na rede privada 

apresentou uma queda em relação ao ano de 2017, equivalente a 5,0% 

com uma perda de 20,8 mil matrículas;  

▪ Nos cursos superiores na modalidade presencial o crescimento das 

matrículas apresentou nos últimos 10 anos um crescimento de 6,2%, 

abaixo da média nacional correspondente a 24,3%. Nas IES da rede 

privada o aumento registrado foi de apenas 7%; 

▪ 79,6% dos estudantes matriculados na modalidade de ensino EaD no 

estado de Rio de Janeiro estão vinculados a IES da rede privada. O 

crescimento do número de alunos matriculados na rede privada, em 

apenas um ano, foi de 29,5%; 

▪ O aumento das matrículas nos cursos EaD no período de 2009 a 2018 

foi de 278%. Aumento esse de 426% concentrado nas IES privadas; 

▪ A grande concentração de matrículas dos cursos superiores presenciais 

ocorre na região metropolitana do estado com 82,9% dos alunos (452 

mil); na modalidade EaD, a mesorregião tem 124 mil matrículas (71,6% 

do total); 

▪ A taxa de evasão nos cursos superiores da modalidade presencial na 

rede privada é de 34,5% e nos cursos superiores da modalidade EaD 

totaliza 44,01%. Embora a evasão registre uma queda em relação ao 

ano de 2017 (33,6% e 46,3%, respectivamente), o Rio de Janeiro ainda 

 
 

6 Taxa de escolarização liquida é o que mede o total de jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino 
superior em relação ao total da população da mesma faixa etária (SEMESP, 2020). 
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é o estado, de toda a região Sudeste, que apresenta os maiores índices 

em ambas as modalidades de ensino. 

 

Cabe ressaltar que os cursos superiores na modalidade presencial de maior destaque 

nas IES da rede privada da cidade do Rio de Janeiro foram Direito (68.389), 

Administração (36.161), Enfermagem (23.133), Psicologia (22.109), Engenharia Civil 

(18.269), Nutrição (14.792), Engenharia de Produção (13.824), Medicina (12.871), 

Contabilidade (12.470) e Fisioterapia (12.036). Assim, de um total de 234.054 

matrículas disponibilizadas pela IES privadas, apenas 49.454,18 ingressaram. E ainda 

desse total de ingressantes, observou-se um total 32.863 concluintes, existindo, 

portanto, defasagem de evasão para 16.591,18; ou seja, apenas 66% chegam ao final 

do curso escolhido (SEMES, 2020).  

 

Já em relação os cursos superiores na modalidade EaD, os que se destacaram foram 

Administração (21.045), Pedagogia (16.990), Gestão de Pessoas (11.187), 

Contabilidade (9.087) e Sistema de Informação (6.484). Entre as 64.793 matrículas, 

verificou-se um total de 43.417 ingressantes, sendo que desses tem-se apenas 8.273 

concluintes, com um índice de evasão de 35.144 alunos, ou seja, somente 19% dos 

estudantes chegam a concluir a graduação (SEMESP, 2020). 

 

2.2 Estratégia organizacional  

 

Frente à velocidade das mudanças no ambiente empresarial e os crescentes desafios 

advindos desse cenário, as organizações precisam formular e implementar estratégias 

que as permitam atingir seus objetivos de curto, médio e longo prazos. De acordo com 

Drucker (1997, p. 47) “quando a empresa traça objetivos e metas, e busca alcançá-

los, ela tem claramente definido do porque ela existe, o que e como faz, e onde quer 

chegar”. Nessa linha de raciocínio, a implementação, e, se necessário, a redefinição 

de estratégias organizacionais claras aliadas à capacidade de inovação e adaptação 

contribuem para o alcance dos objetivos, metas e resultados de uma organização. 

 

O termo estratégia, de origem grega, é associado ao ambiente militar, significando as 

ações implementadas para vencer um inimigo ou uma batalha (Mintzberg, 2003). Ao 

longo do tempo, o termo foi estendido para outras áreas do conhecimento, em 
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especial, para a Administração, na gestão das organizações, em que adquiriu um novo 

enfoque, porém sempre mantendo a sua raiz semântica: a de estabelecer caminhos 

(Grave & Mendes, 2001). A definição clara dos objetivos a serem atingidos a partir de 

um plano de ação traçado com base em possíveis cenários sempre esteve presente 

no significado do termo.  

 

Embora Mintzberg e Quinn (1991) afirmem que a estratégia como habilidade 

administrativa já existia desde a época de Péricles (450 a.C.), significando habilidades 

gerenciais (administrativas, liderança, oratória, poder), foi somente após a 2ª grande 

Guerra Mundial que ela passou a integrar o mundo corporativo como diretrizes a 

serem seguidas em busca de um caminho para que as empresas atinjam seus 

objetivos e, consequentemente, bons resultados. 

 

Dialogando com alguns autores, observa-se que existem vários conceitos na literatura 

para o termo “estratégia”. As principais definições, no contexto organizacional, de 

acordo com Mainardes, Ferreira e Raposo (2011), são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3  
Definição de estratégia no contexto organizacional 

Autor(es) Definição de estratégia 

Barnard (1938) 

Estratégia é o que importa para a eficácia da organização, seja do ponto de 
vista externo, em que salienta a pertinência dos objetivos, face ao meio 
envolvente, ou do ponto de vista interno, no qual salienta o equilíbrio da 
comunicação dos membros da organização e a vontade de contribuir para a 
ação e para a realização de objetivos comuns 

Von Neumann e 
Morgenstern (1947) 

Estratégia é uma série de ações realizadas por uma empresa conforme uma 
situação em particular. 

Drucker (1970) 
Estratégia é a análise de situação atual e de mudanças, se necessárias. 
Incorpora-se a esta análise os recursos disponíveis e os que precisam ser 
adquiridos. 

Chandler (1962) 
Estratégia é a fixação de objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e a 
adoção de ações adequadas e recursos para atingir esses objetivos. 

Ansoff (1965) 
Estratégia é um conjunto de decisões determinadas pelo mercado do produto a 
comercializar, crescimento objetivado, vantagens competitivas da organização 
e sinergia organizacional. 

Mintzberg (1967) 
Estratégia é a soma das decisões tomadas por uma organização em todos os 
aspectos, tanto comerciais como estruturais, sendo que a estratégia evolui de 
acordo com o processo de aprendizado do gestor da firma. 

Cannon (1968) 
Estratégias são as decisões voltadas à realização de ações direcionadas, que 
são requeridas para que a empresa seja competitiva e alcance os seus 
objetivos. 

Learned, 
Christensen, 

Andrews e Guth 
(1969) 

Estratégia é o conjunto de objetivos, propostas, macro diretrizes e planos para 
alcançar estes objetivos, que declara em qual caminho a empresa deve seguir, 
ou qual é o tipo de negócio da empresa, ou ainda o que a empresa quer ser. 

(continua) 
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Autor(es) Definição de estratégia 

Newman e Logan 
(1971) 

Estratégias são planos que veem o futuro e antecipam mudanças. Oferecem 
ações que levam a vantagens competitivas para aproveitar uma ou mais 
oportunidades, e são integradas na missão da organização. 

Schendel e Hatten 
(1972) 

Estratégia é definida como os objetivos básicos da organização, as diretrizes 
para orientar as ações e atingir estes objetivos, e a alocação de recursos para 
a organização se relacionar com seu ambiente. 

Uyterhoeven, 
Ackerman e 

Rosenblun (1973) 

Estratégia é prover direção e coesão na empresa, e é composta por diversos 
passos: identificar os vários perfis estratégicos, realizar uma previsão 
estratégica, auditar os recursos disponíveis, avaliar as alternativas de possíveis 
estratégias, testar a consistência das estratégias potenciais, realizar a escolha 
da estratégia a seguir. 

Ackoff (1974) 
Estratégia é ligada aos objetivos de longo prazo e os caminhos para conquistá-
los, e que afetam toda a organização.  

Paine e Naumes 
(1975) 

Estratégias são macro ações ou padrões de ações para o atingimento dos 
objetivos da empresa. 

McCarthy, 
Minichello e Curran 

(1975) 

Estratégia é uma análise do ambiente em que está a organização, e seleção de 
alternativas que irão orientar os recursos e objetivos da organização, conforme 
o risco e possibilidades de lucros, e viabilidade que cada alternativa oferece. 

Glueck (1976) 
Estratégia é um plano de unificação, compreensão e integração da empresa, 
desenhado para assegurar que os objetivos da organização serão alcançados. 

Michel (1976) 
Estratégia é a decisão sobre quais recursos devem ser adquiridos e usados 
para que se possam tirar proveito das oportunidades e minimizar fatores que 
ameaçam a consecução dos resultados desejados.  

McNichols (1977) 
Estratégia está inserida em uma formulação de políticas: ela contém uma série 
de decisões que refletem os objetivos básicos do negócio da organização, e 
como utilizar as capacidades e recursos internos para atingir esses objetivos. 

Steiner e Miner 
(1977) 

Estratégia é a formulação das missões, propósitos e objetivos organizacionais 
básicos; políticas e programas para atingi-los, e métodos necessários para 
assegurar que as estratégias serão implementadas para se conseguir atingir os 
objetivos organizacionais. 

Ansoff (1979) 
Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 
desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação da 
empresa com seu ecossistema. 

Mintzberg (1979) 
Estratégia é uma mediação de forças entre a organização e seu ambiente: 
estabelece padrões consistentes de decisões organizacionais conforme o 
ambiente vivenciado. 

Schendel e Hofer 
(1979) 

Estratégia provê sugestões de direções para a organização, que permite à 
empresa alcançar seus objetivos, e responder as oportunidades e ameaças do 
ambiente externo. 

Bracker (1980) 
Estratégia tem duas características: uma análise situacional ou ambiental que 
determina a posição da empresa no mercado, e o uso apropriado dos recursos 
da empresa para alcançar os seus objetivos. 

Hambrick (1980) 
Estratégia é o padrão de decisões que orientam a organização em seu 
relacionamento com o ambiente, afetam os processos e as estruturas internas, 
assim como influenciam no desempenho das organizações. 

Porter (1985) 
Estratégia é a escolha da firma de variáveis de decisão-chave, como preço, 
promoção, quantidade e qualidade. A empresa, para ter bom desempenho, 
deve se posicionar corretamente na sua indústria. 

Mintzberg e 
McHugh (1985) 

Estratégia é um padrão em uma corrente de ações ou decisões. Desconsidera 
possibilidades de diferentes estratégias para condições ambientais diversas. 

Porter (1985) Estratégia é um conjunto de ações ofensivas ou defensivas para criar uma 
posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças 
competitivas e, assim, obter um retorno maior sobre o investimento. 

Fahey (1989) 
Estratégia explicita como a empresa utilizará os seus recursos e capacidades 
para construir e sustentar as vantagens competitivas que influenciarão de forma 
favorável às decisões de compra dos clientes. 

continua 
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conclusão 

Autor(es) Definição de estratégia 

Henderson (1989) 
Estratégia é, sob o enfoque emergente, o uso da imaginação e da lógica para 
responder ao meio ambiente de tal forma que se gere como resultante uma 
vantagem competitiva para a empresa. 

Ansoff e McDonell 
(1990) 

Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão para orientação do 
comportamento de uma organização. Há quatro tipos distintos de regras: 
padrões pelos quais o desempenho presente e futuro da empresa é medido 
(objetivos, metas); regras para desenvolvimento da relação com seu ambiente 
externo (estratégia de produto e mercado, ou estratégia empresarial); regras 
para o estabelecimento das relações e dos processos internos na organização 
(conceito organizacional); regras pelas quais a empresa conduzirá suas 
atividades do dia-a-dia (políticas operacionais). 

Andrews (1991) 

Estratégia é o padrão de decisão em uma empresa que determina e revela seus 
objetivos, propósitos ou metas, produz as principais políticas e planos para a 
obtenção dessas metas e define a escala de negócios em que a empresa deve 
se envolver, o tipo de organização econômica e humana que pretende ser, 
assim como a natureza da contribuição econômica e não econômica que 
pretende proporcionar a seus acionistas, funcionários e comunidades. 

Henderson (1991) 
 

Estratégia é a busca deliberada por um plano de ação para desenvolver e 
ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. As diferenças entre a 
organização e seus competidores são a base da sua vantagem competitiva. 

Mintzberg e Quinn 
(1991) 

Estratégia é um modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e as 
ações sequenciais de uma organização, em um todo coeso. 

Rumelt, Schendel e 
Teece (1994) 

Estratégia é a definição da direção das organizações. Isso inclui assuntos de 
preocupação primária para o gestor, ou qualquer pessoa que busque razões 
para o sucesso e fracasso entre as organizações. 

Thompson Jr. e 
Strickland III (1995) 

Estratégia é um conjunto de mudanças competitivas e abordagens comerciais 
que os gerentes executam para atingir o melhor desempenho da empresa. É o 
planejamento do jogo de gerência para reforçar a posição da organização no 
mercado, promover a satisfação dos clientes e atingir os objetivos de 
desempenho. 

Miller e Dess 
(1996) 

Estratégia é um conjunto de planos feitos ou decisões tomadas num esforço 
para ajudar as organizações a atingirem seus objetivos. 

Porter (1996) 
Estratégia significa desempenhar atividades diferentes das exercidas pelos 
rivais ou desempenhar as mesmas atividades de maneira diferente. 

Wright, Kroll e 
Parnell (1997) 

Estratégia é o conjunto de planos da alta administração para alcançar 
resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização. 

Mintzberg, 
Ahlstrand e Lampel 

(1998) 

Estratégia é a força mediadora entre a organização e o seu meio envolvente, 
centrando-se nas decisões e ações que surgem naturalmente. A formação da 
estratégia não se limita aos processos intencionais, mas pode ocorrer como um 
padrão de ações formalizadas ou não. 

Barney (2001) 

Estratégia é a teoria da firma de como competir com sucesso. Considera 
também o desempenho como um fator influenciado pela estratégia, já que se 
pode considerar que competir com sucesso significa ter um desempenho 
satisfatório. 

  Fonte: Mainardes, E. W., Ferreira, J., e Raposo, M. (2011). Conceitos de estratégia e gestão    
  estratégica: qual o nível de conhecimento adquirido pelos estudantes de gestão? FACEF Pesquisa,  
  14(3), 278-298. 
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Diante das diversas definições para o conceito de estratégia, passíveis de múltiplas 

interpretações, identificou-se convergências e divergências. Todavia, todos os autores 

são unânimes não só em considerar a importância da estratégia para o futuro das 

organizações como também para o fato de que ela pode ser desenvolvida na 

organização propriamente dita, como um todo, ou em apenas determinadas atividades 

específicas, seja de forma explicita ou implícita (Nicolau, 2001). 

 

A Administração Estratégica evoluiu para um modelo mais amplo, como o proposto 

por Wright, Kroll e Parnell (2000), o qual é baseado em uma série de passos inter-

relacionados, de forma que uma mudança em algum estágio do processo pode afetar 

os demais. Ou seja, uma das definições de estratégia mais utilizadas é a que a define 

o termo como “planos da alta administração para alcançar resultados consistentes 

com a missão e os objetivos gerais da organização” (Wright, Kroll e Parnell, 2000 

como citado em Camargos & Dias, 2003 p. 29). Por isso, ao longo dos anos, observou-

se uma série de palavras relacionadas à definição de estratégia envolvendo objetivos, 

planos, diretrizes, decisões, eficácia, ações, desempenho, vantagens competitivas 

entre tantas outras interpretadas por autores com concepções muito particulares. 

 

Enriquecendo o debate, Mintzberg e Quinn (1991), explicam que o conceito de 

estratégia tem diferentes conotações em diversos contextos, quer na esfera teórica 

da academia, quer na esfera prática das empresas. Devido à importância, 

abrangência e complexidade do termo, não existe um conceito único. Não há uma 

definição singular que seja universalmente aceita. 

 

2.2.1 Escolas do pensamento estratégico 

 

Com a constituição e evolução da gestão estratégica, surgiram, em estágios 

diferentes, várias escolas de administração abordando o processo de formulação da 

estratégia dentro do ambiente organizacional.  

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) preconizam que as Escolas do Design, de 

Planejamento e de Posicionamento são de natureza prescritiva, estando mais 

preocupadas em como as estratégias devem ser formuladas do que em como elas 

necessariamente se formam. As Escolas Empreendedora, de Aprendizado, de Poder, 
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Cultural, Ambiental e de Configuração, consideram aspectos específicos do processo 

de formulação de estratégias e têm-se preocupado menos com a prescrição do 

comportamento estratégico ideal do que com a descrição de como as estratégias são, 

de fato, formuladas.  

 

Já a Escola Cognitiva, busca usar as mensagens da psicologia cognitiva para entrar 

na mente do estrategista. 

 

2.2.1.1 Escolas prescritivas ou normativas  

 

Escola do Design  

 

Entre a categoria prescritiva ou normativa das escolas da administração estratégica, 

a Escola do Design é tida como a abordagem mais influente da formulação da 

estratégia organizacional. Mintzberg et al. (2010) propõem um modelo básico para a 

Escola do Design, que enfatiza avaliações de situações externa e interna, a primeira 

revelando ameaças e oportunidades no ambiente, e a última apontando pontos fortes 

e pontos fracos da organização. Tem sua abordagem relativa; a avaliação externa 

abarca a avaliação interna.  

 

Esse padrão considera a formulação da estratégia como um processo de concepção 

buscando uma adequação dos aspectos internos e internos para posicionar a 

organização no seu ambiente. É largamente utilizada nos cursos de graduação e 

mestrado em estratégia, como também por professores e consultores. Ademais, 

mostra outros dois fatores considerados importantes na formulação de estratégia. Um 

deles é o dos valores gerenciais, as crenças e preferências daqueles que lideram 

formalmente a organização e o outro é o das responsabilidades sociais, 

especificamente a ética da sociedade onde a organização opera, ao menos como ela 

é interpretada por seus executivos (Mintzberg et al., 2010). 

 

Existem quatro condições que estimulam uma organização a tender para o modelo da 

Escola do Design:  
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▪ Um cérebro pode, em princípio, lidar com todas as informações 

relevantes para a formulação da estratégia; 

▪ Esse cérebro é capaz de ter conhecimento pleno, detalhado e íntimo da 

situação em questão; 

▪ O conhecimento relevante dever ser estabelecido antes que uma nova 

estratégia pretendida tenha de ser implementada; em outras palavras, 

a situação precisa permanecer relativamente estável ou, no mínimo, 

previsível; 

▪ A organização em questão precisa estar preparada para lidar com uma 

estratégia centralmente articulada (Mintzberg et al., 2010, p. 53) 

 

Esta Escola representa a visão mais influente do processo de formação de estratégia. 

Por meio da Escola do Design ficou famosa a noção da matriz SWOT – avaliação dos 

pontos fortes e dos pontos fracos da organização, bem como das ameaças e 

oportunidades do ambiente. Contudo não se desenvolveu o suficiente para promover 

a base para o desenvolvimento em outras escolas. 

 

Para Mintzberg et al. (2010, p. 40), a Escola do Design é sustentada pelas seguintes 

premissas:  

▪ A formulação da estratégia deve ser um processo deliberado de 

pensamento consciente;  

▪ A responsabilidade por esse controle e essa percepção deve ser do 

executivo principal: essa pessoa é o estrategista;  

▪ O modelo da formulação de estratégia deve ser mantido simples e 

informal;  

▪ As estratégias devem ser únicas: as melhores resultam de um processo 

de design (projeto) individual;  

▪ O processo de design está completo quando as estratégias parecem 

plenamente formuladas como perspectiva;  

▪ Essas estratégias devem ser explícitas; por isso, precisam ser simples;  

▪ Somente após essas estratégias únicas, desenvolvidas, explícitas e 

simples ser totalmente formuladas é que elas podem ser 

implementadas. 
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Escola de Planejamento  

 

A Escola de Planejamento, cujo precursor Ansoff (1977) foi considerado o pai da 

gestão da estratégia, desenvolveu-se na década de 1960, mas se destacou nos anos 

70, preconizando a estratégia como um processo formal sustentado por técnicas, 

programas e planos. Tida como responsável pelo surgimento da administração 

estratégica, sua mensagem central baseia-se no procedimento, treinamento e análise 

formal (Mintzberg et al., 2010). Esta Escola foi criada juntamente com a Escola do 

Design. Seu crescimento foi expressivo, causando impacto sobre a prática da 

administração estratégica. Todavia, seu desenvolvimento ocorreu apenas em termos 

quantitativos, havendo uma estagnação no que tange aos aspectos qualitativos.  

 

Os pesquisadores Mintzberg et al. (2010) escolheram o modelo de planejamento 

estratégico baseado no diagrama do livro de George Steiner, Top Management 

Panning (1969). 

 

As etapas do diagrama de Steiner consistem em (Mintzberg et al., 2010, pp. 56-62) 

[ênfase acrescentada]: 

 

▪ O estágio de fixação de objetivos – em vez de pensar a respeito de 

valores na Escola do Design, os proponentes da Escola do 

Planejamento desenvolveram extensos procedimentos para explicar e, 

sempre que possível, quantificar as metas da organização (geralmente 

colocadas em forma numérica como objetivos); 

▪ O estágio da auditoria externa – uma vez estabelecidos os objetivos, os 

dois estágios seguintes, como no modelo da Escola do Design, são para 

avaliar as condições externas e internas 

da organização. No espírito da abordagem mais formalizada ao 

planejamento, chamados de auditorias; 

▪ O estágio de auditoria interna – em conformidade com a abordagem de 

planejamento, o estudo de forças e fraquezas também foi sujeito a uma 

extensa decomposição. Mas aqui, talvez pelo fato de a avaliação de 

competências distintivas ser necessariamente subjetiva, o uso de 
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técnicas formalizadas em geral deu lugar a checklists e tabelas mais 

simples de vários tipos; 

▪ O estágio de avaliação de estratégia – nesse estágio, a literatura de 

planejamento recuperou o que havia perdido no anterior. Como o 

processo de avaliação se presta para a elaboração e qualificação, as 

técnicas abundam, variando do simples cálculo de retorno sobre o 

investimento até uma onda de técnicas como "avaliação da estratégia 

competitiva", "análise de riscos", "curva do valor" e os vários métodos 

associados ao cálculo do "valor para o acionista". Como seus nomes 

indicam, quase todos são orientados para a análise financeira. "Criação 

de valor" tornou-se um termo particularmente popular na comunidade de 

planejamento, preocupada com coisas como o valor de mercado/valor 

contábil da empresa e o custo de capital próprio líquido; 

▪ O estágio de operacionalização da estratégia – é aqui que a maior parte 

dos modelos se torna muito detalhada, quase como se o processo de 

planejamento tivesse repentinamente passado pelo gargalo da 

formulação para acelerar, dentro dos espaços aparentemente abertos 

da implementação. Na verdade, a realidade do processo pode ser 

exatamente oposta: a formulação deve ser o processo divergente e 

aberto (no qual a imaginação pode florescer), ao passo que a 

implementação deve ser mais fechada e convergente (para sujeitar as 

novas estratégias às restrições da operacionalização). Porém, devido à 

preferência do planejamento pela formalização, é esta que se torna mais 

fortemente restrita, ao passo que a implementação propicia liberdade 

para decompor, elaborar e racionalizar, descendo uma hierarquia cada 

vez mais larga. Daí a inevitável associação do planejamento ao controle. 

 

Nesta Escola, a formulação da estratégia decorre de um processo de planejamento 

formal, apoiado em técnicas específicas, que é divido em etapas, as quais, por sua 

vez, são acompanhadas por listas de verificação (Mintzberg et al., 2010).  

 

Premissas da Escola de Planejamento resumidas, segundo Mintzberg et al. (2010, p. 

67): 
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▪ As estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente 

de planejamento formal, decomposto em etapas distintas, cada uma 

delineada por checklists e apoiada por técnicas; 

▪ A responsabilidade por todo o processo está, em princípio, com o 

executivo principal; na prática, a responsabilidade pela execução está 

com os planejadores; 

▪ As estratégias surgem prontas deste processo, devendo ser explicitadas 

para que possam ser implementadas por meio da atenção detalhada a 

objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais de vários tipos. 

 

Complementando, Mintzberg et al. (2010, p. 86), explicam que o nome planejamento 

estratégico está equivocado: “ele deveria ter sido chamado de programação 

estratégica, e deveria ter sido promovido como um processo para formalizar, onde 

necessário, as consequências das estratégias já desenvolvidas por outros meios”.  

 

Escola de Posicionamento  

 

A Escola de Posicionamento teve como um dos precursores Porter (1980) sendo uma 

das mais influentes. Ratificando grande parte das premissas subentendidas pelas 

Escolas do Design e de Planejamento inovou com abordagens diferenciadas sobre 

estratégias, a saber, 

no sentido literal, enfatizou a importância das próprias estratégias, e não 
apenas do processo pelo qual elas foram formuladas; e acrescentou 
substância: depois de todos esses anos de pronunciamentos genéricos da 
escola de planejamento e da repetição do modelo da escola do design, a escola 
de posicionamento, ao focalizar o conteúdo das estratégias, abriu o lado 
prescritivo da área a investigações substanciais (Mintzberg et al., 2010, p. 90). 

 

A formulação estratégica da Escola de Posicionamento foi considerada como um 

processo analítico denominado as 5 forças de Porter na qual analisam-se a 

competitividade/atratividade do negócio, verificando a rivalidade dos concorrentes, as 

ameaças de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutos e o poder de 

barganha dos fornecedores e dos clientes (Mintzberg et al., 2010).  

 
A Escola de Posicionamento introduziu o uso de instrumentos, como: matriz de 

crescimento e participação no mercado, curva de experiências, forças competitivas, 
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novos entrantes, fornecedores, clientes, substitutos e estudos sobre a rivalidade entre 

os concorrentes. Segundo Mintzberg et al. (2010, p. 103), 

uma das butiques estratégicas mais bem sucedidas foi a Boston Consulting 
(BCG), promovendo a participação de mercado, considerando a aplicação de 
duas técnicas: a primeira, a matriz de crescimento (BCG) demonstram que a 
organização precisa contar com um portfólio de produtos com diferentes taxas 
de crescimento e diferentes participações no mercado. A segunda técnica, 
denominada Curva de experiência, trata-se da resultante da convicção de que 
o custo de produção se reduz em um percentual constante (entre 10 e 30%), 
quando dobra a produção acumulada de um produto. 

 

A principal característica desta Escola é a formulação da estratégia considerada como 

um processo analítico, o que significa dizer que a Escola de Posicionamento tem sua 

ênfase em análises estratégicas e em cálculos analíticos (Mintzberg et al., 2010).  

 

A evolução desta Escola traduz-se pelas chamadas “três ondas”. Para Mintzberg et 

al. (2010) a designada primeira onda, teve origem nas máximas militares. Sendo 

influenciada pela teoria de Sun Tzu seus escritos tratavam da seleção de estratégias 

para posições específicas no contexto de batalha militares. A segunda onda (anos 70) 

representa um momento de busca por imperativos de consultoria onde a implantação 

da matriz de crescimento-participação, conhecida pela sigla BCG, permite, mediante 

análise de dados e conhecimento de estratégias genéricas, formular decisões 

estratégicas adequadas. A terceira onda, representada pelos estudos de Porter (anos 

80), caracterizou-se pela busca empírica sistemática por relações entre as condições 

externas e as estratégias internas que permitem definir as estratégias adequadas para 

cada condição. 
 

Observou-se nesta Escola um avanço referente às premissas, com mais ênfase na 

aplicabilidade, como planejamento de cenários, opções reais e controle estratégico. 

Essas ferramentas tornam-se mais comum para as organizações na construção de 

cenários, cuja finalidade é identificar estados alternativos para situações futuras da 

própria organização (Mintzberg et al., 2010). 

 

Resumidamente, conforme Mintzberg et al. (2010 p. 92), as premissas da Escola de 

Posicionamento são: 
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▪ Estratégias são posições genéricas, especificamente comuns e 

identificáveis no mercado; 

▪ O mercado (o contexto) é econômico e competitivo; 

▪ O processo de formulação de estratégia é, portanto, de seleção das 

posições genéricas com base em cálculos analíticos; 

▪ Os analistas desempenham um papel importante neste processo, 

passando os resultados dos seus cálculos aos gerentes, que 

oficialmente controlam as opções; 

▪ Assim, as estratégias saem deste processo totalmente desenvolvidas 

para serem articuladas e implementadas; de fato, a estrutura do 

mercado dirige as estratégias posicionais deliberadas, as quais dirigem 

a estrutura organizacional. 

 

Inicialmente, a visão desta Escola focava em processos, buscando encontrar um 

posicionamento capaz de suportar melhor a competição entre as organizações. 

Todavia, manter o foco na concorrência compromete a visão e limita a criatividade 

estratégica, tornando-se restrita e contra produtiva.  Se apropriando da metáfora da 

guerra relativa às relações internacionais que considera “os concorrentes de hoje 

como colaboradores de amanhã; a competição e a cooperação são praticadas 

simultaneamente” (Mintzberg et al., 2010, p. 125), a natureza desta Escola evolui e  

passa a considerar a competição e a cooperação como dois componentes 

fundamentais que juntos possibilitam infinitas possibilidades. 

 

Escola Empreendedora  

 

Na categoria descritiva, a Escola Empreendedora tem como formação da estratégia 

um processo visionário que se concentra na mente do seu líder. Essa visão serve 

como inspiração e também como um senso do que precisa ser feito como se fosse 

uma ideia guia. E ainda, fiel ao seu rótulo, a visão tende, com frequência, a ser mais 

uma espécie de imagem do que um plano plenamente articulado (em palavras e 

números), o que permite ao líder adaptá-lo às suas experiências em função de sua 

flexibilidade (Mintzberg et al., 2010). 
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Mintzberg et al. (2010) caracterizam a geração da estratégia na empresa 

empreendedora por grandes saltos adiante, mesmo contra cenários de grande 

incerteza econômica e mercadológica. A estratégia move-se para diante na 

organização empreendedora pela tomada de decisões baseadas em golpes arrojados. 

Corroborou com essa ideia o economista Cole (1959), ao popularizar a expressão 

"golpe ousado" para captar o ato do espírito empreendedor, e mencionou quatro tipos 

de empreendedores: inventor calculista, inovador inspirativo, promotor super otimista 

e construtor de um empreendimento forte. 

 

Estudos de Ruiz (2013) compreendem a supervalorização do papel do líder, no qual 

ele é sempre responsável pela construção de estratégias. Características pessoais, 

como intuição, julgamento, sabedoria, experiência e critério contribuem para a 

composição de uma visão estrategista da liderança que conduz a uma determinada 

direção. Contudo, mesmo com aspectos de flexibilidade, inovação e diferenciação, o 

fato de as estratégias estarem centradas em um único líder pode gerar processos 

confusos (Mintzberg et al., 2010).  

 

A Figura 9 expressa a metáfora do pensamento estratégico de como “ver” que sob a 

ótica da Escola Empreendedora, proposta por Mintzberg et al. (2010). 

 

 

Figura 9 
Metáfora do pensamento estratégico como "ver" da Escola Empreendedora. 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010 p. 130-132). Safári de estratégia: 
um roteiro pela selva do planejamento estratégico I. Tradução: Lene Belon Ribeiro; revisão técnica: 
Carlos Alberto Vargas_ Rossi. - 2. ed. - Porto Alegre: Bookman. 392 p. 
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Mintzberg et al. (1998, como citado em Braga, 2003, p. 41), esclarece o planejamento 

estratégico visionário a partir das observações abaixo [ênfase acrescentada]: 

 

▪ Ver à frente – embora você não possa ver, a não ser que veja atrás, 

qualquer boa visão do futuro tem de estar enraizada na compreensão 

do passado; 

▪ Ver de cima – para distinguir "a floresta das árvores”. Não existe um 

grande quadro pronto para ser visto; cada estrategista precisa construir 

o seu; 

▪ Ver de baixo – o pensamento estratégico também é indutivo: ver de cima 

precisa do apoio de ver de baixo; 

▪ Ver para os lados – é preciso mais entre outras coisas, criatividade. Os 

pensadores estratégicos veem diferente das outras pessoas; eles 

distinguem as pedras preciosas que os outros não veem. Eles 

contestam a sabedoria convencional - a receita da indústria, a estratégia 

tradicional - e com isso distingue suas organizações; 

▪ Ver além – ideias criativas têm de ser colocadas em contexto, para 

serem vistas em um mundo ainda por revelar. Ver além é diferente de 

ver à frente. Ver à frente é prever um futuro esperado, construindo uma 

estrutura a partir de eventos do passado – as descontinuidades são 

previstas intuitivamente; 

▪ Ver por meio – qual a utilidade de se ver tudo isso à frente e atrás, acima 

e abaixo, ao lado e além - se nada for feito? Para que um pensador 

mereça o rótulo estratégico, ele também precisa ver por meio. 

 

Entretanto, houve controvérsias para a interpretação desta metáfora por vários 

autores. Na compreensão de Knight (1967), o espírito empreendedor era “sinônimo 

de risco pesado e manuseio de incertezas” (Mintzberg et al., 2010, p. 132). Por sua 

vez Drucker (1970), numa linha de análise mais profunda, identificou o “espírito 

empreendedor com a própria administração. Central à empresa é o ato 

empreendedor, um ato de aceitação de risco econômico” (Mintzberg et al., 2010, p. 

132). 
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A Escola Empreendedora conjetura um tema no qual a formação da estratégia é vista 

como um processo empresarial, associada à visão do líder. O processo de formação 

é enraizado na experiência e na intuição deste líder e cabe a ele promover a visão 

(estratégica), manter controle sobre ela e adaptá-la sempre que necessário (Mintzberg 

et al., 2010).  

 

Mintzberg et al. (2010, p. 144) elaboraram resumidamente premissas subjacentes à 

visão empreendedora da formulação de estratégia para a Escola Empreendedora, a 

saber: 

 
▪ A estratégia existe na mente do líder como perspectiva, especificamente 

um senso de direção de longo prazo, uma visão do futuro da 

organização; 

▪ O processo de formulação da estratégia é, na melhor das hipóteses, 

semiconsciente, enraizado na experiência e na intuição do líder, quer 

ele conceba a estratégia ou a adote de outros e a interiorize em seu 

próprio comportamento; 

▪ O líder promove a visão de forma decidida, até mesmo obsessiva, 

mantendo controle pessoal da implementação para ser capaz de 

reformular aspectos específicos, caso necessário; 

▪ A visão estratégica é maleável, e a estratégia empreendedora tende a 

ser deliberada e emergente – deliberada na visão global e emergente 

na maneira pela qual os detalhes da visão se desdobram, incluindo 

posições estratégicas específicas; 

▪ A organização é igualmente maleável, uma estrutura simples sensível 

às diretivas do líder; quer se trate de uma nova empresa, uma empresa 

de propriedade de uma só pessoa ou uma reformulação em uma 

organização grande e estabelecida, muitos procedimentos e 

relacionamentos de poder são suspensos para conceder ao líder 

visionário uma ampla liberdade de manobra; 

▪ A estratégia empreendedora tende a assumir a forma de nicho, um ou 

mais bolsões de posição no mercado protegidos contra as forças de 

concorrência direta. 
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Mintzberg et al. (2010) acreditam que o mais importante nesta Escola foi a ênfase 

dada nos aspectos críticos quando da formulação estratégica, em especial a natureza 

proativa, o papel da liderança personalizada e da visão da estratégia. Contudo, o fato 

de a formulação da estratégia basear-se no comportamento de uma única pessoa (um 

líder visionário), evidenciou-se no contexto desta escola. De modo geral, muitas 

organizações pequenas, já em operação, também requerem uma liderança 

personalizada e forte. E ainda, muitas vezes, organizações com problemas precisam 

submeter-se a líderes que sejam, por essência, visionários. 

 

Escola Cognitiva  

 

A Escola Cognitiva se propõe a estudar como a mente humana processa as 

informações vindas do ambiente estabelecendo conceitos, modelos, estruturas, 

esquemas e mapas para a construção da estratégia (Mintzberg et al., 2010). Sua base 

tem como formulação de estratégia um processo mental de criação, ou seja, como o 

pensamento em si nos ensina a pensar as estratégias. Esta Escola estuda o ato do 

processo de conhecer, "eu acredito naquilo que vejo". Além disso, observa como 

funciona o cognitivo do planejador e estabelece as relações entre esse e as 

formulações de estratégias. 

 

Para atender a formulação de estratégia, a Escola Cognitiva preconiza a necessidade 

de compreender não só a mente como também o cérebro humano. Todavia, isso pode 

ocasionar maiores implicações para a psicologia cognitiva como fornecedora de teoria 

do que para a administração estratégica, propriamente dita, que funciona como sua 

consumidora (Mintzberg et al., 2010).  

 

Os autores desta Escola buscaram descrever que este mundo visto pelos gestores, 

considerado como o ambiente percebido, pode ser modelado ou construído, a partir 

da interpretação que cada um faz das condições objetivas do ambiente. Mintzberg et 

al. (2010, p. 170-171) explicam de modo resumido suas principais premissas: 

 

▪ A formulação de estratégia é um processo cognitivo que ocorre na 

mente do estrategista; 
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▪ As estratégias emergem como perspectivas - na forma de conceitos, 

mapas, esquemas e estruturas – que moldam a maneira como as 

pessoas lidam com informações vindas do ambiente.  

▪ Essas informações (de acordo com a ala "objetiva" dessa Escola) fluem 

por todos os tipos de filtros deturpadores antes de serem decodificadas 

pelas interpretações de um mundo que existe somente em termos de 

como é percebido. Em outras palavras, o mundo visto pode ser 

modelado, estruturado e construído; 

▪ Como conceitos, as estratégias são difíceis de realizar em primeiro 

lugar. Quando são realizadas, ficam consideravelmente abaixo do ponto 

ótimo e, subsequentemente, são difíceis de mudar quando não são mais 

viáveis. 

 

De acordo com Ruiz (2013), sondar a mente do estrategista para compreender como 

o processo de formulação da estratégia ocorre na esfera da cognição humana, 

utilizando em especial, o campo da psicologia cognitiva, é basilar para a Escola 

Cognitiva. Ademais, esta escola atrai vários pesquisadores com suas obras, com 

objetivo de transformar o ensino e a prática da estratégia. Para Mintzberg et al. (2010), 

os estrategistas são autodidatas, pois desenvolvem suas capacidades de 

conhecimento e seus processos de pensamento a partir de suas experiências diretas. 

 

Escola de Aprendizado  

 

De certa forma, a Escola de Aprendizado teve a sua origem a partir da publicação de 

um artigo de Charles Lindblom (1959), intitulado A ciência de alcançar o objetivo de 

qualquer maneira. Nesse artigo, o autor recomenda que “a formulação de política (no 

governo) não é um processo claro, ordenado e controlado, mas confuso, no qual os 

responsáveis pelas políticas tentam lidar com um mundo que sabem ser demasiado 

complicado para eles” (Mintzberg et al., 2010, p. 176). Todas as premissas da 

administração considerada racional foram contrariadas pelos estados de Lindblom, 

que assertivamente descreveram um comportamento com o qual todos estavam 

familiarizados, tanto no mundo empresarial, quanto no ambiente governamental.  
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A formulação de política ensejou várias publicações que deram segmento à temática, 

mas foi a partir da publicação de James Brian Quinn, denominada Strategies for 

Change: Logical Incrementelism, na década de 1980, que a Escola de Aprendizado 

teve sua decolagem, formando uma corrente importante para a administração 

estratégica (Mintzberg et al., 2010). 

 

Para Mintzberg et al. (2010, p. 177), 

os pesquisadores simpatizantes da abordagem de aprendizado descobriram 
que, quando ocorria um redimensionamento estratégico importante, este 
raramente se originava de um esforço formal de planejamento e, muitas vezes, 
nem mesmo das salas da alta gerência. Em vez disso, as estratégias se deviam 
a uma variedade de pequenas ações e decisões tomadas por todos os tipos de 
pessoas diferentes (algumas vezes, de forma acidental ou por sorte, sem 
consideração quanto às suas consequências estratégicas). Tomadas em 
conjunto ao longo do tempo, essas pequenas alterações frequentemente 
produziam grandes mudanças de direção. 

 

Nesta Escola, a formação da estratégia é desenvolvida como um processo emergente 

onde as organizações aprendem a se comportar ao longo do tempo, de forma coletiva, 

a partir do ambiente onde estão inseridas. Embora as estratégias, algumas vezes, 

sejam criadas individualmente, na maioria das situações, os estrategistas procuram 

agir coletivamente, respeitando e aprendendo em determinada situação.  

 

A Escola de Aprendizado considera a estratégia surgindo de um processo emergente, 

baseada na descrição. Esta Escola informa menos o que as organizações deveriam 

fazer e mais o que elas realmente fazem quando confrontadas com condições 

complexas e dinâmicas. Mintzberg et al. (2010, p. 177), explicam que “pessoas 

informadas em qualquer parte da organização contribuem para o processo de 

estratégia. Um estrategista pode ser um cientista louco trabalhando em um grande 

laboratório de pesquisa, que surge com um produto melhor”. 

 

As principais premissas da coleção de escritos da Escola de Aprendizado segundo 

Mintzberg et al. (2010, p. 202) são: 

 

▪ A natureza complexa e imprevisível do ambiente da organização, muitas 

vezes associada à difusão de bases de conhecimento necessárias à 

estratégia, impede o controle deliberado; a formulação de estratégia 
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precisa, acima de tudo, assumir a forma de um processo de aprendizado 

ao longo do tempo, no qual, no limite, formulação e implementação se 

tornam indistinguíveis; 

▪ Embora o líder também deva aprender e, às vezes, é o principal 

aprendiz, em geral é o sistema coletivo que aprende: na maior parte das 

organizações, há muitos estrategistas em potencial; 

▪ Este aprendizado procede de forma emergente, por meio do 

comportamento que estimula o pensamento retrospectivo a fim de 

compreender a ação. As iniciativas estratégicas são tomadas por quem 

quer que tenha capacidade e recursos para aprender. Isto significa que 

as estratégias podem surgir em todos os tipos de lugares estranhos e 

de maneira incomum. Algumas iniciativas são deixadas para que se 

desenvolvam (ou não) por si mesmas, ao passo que outras são 

escolhidas pelos defensores gerenciais que as promovem na 

organização e/ou à alta gerência, dando-lhes ímpeto.  

▪ O papel da liderança passa a ser de não preconceber estratégias 

deliberadas, mas de gerenciar o processo de aprendizado estratégico, 

pelo qual novas estratégias podem emergir. Portanto, a administração 

estratégica envolve a elaboração das relações sutis entre pensamento 

e ação, controle e aprendizado, estabilidade e mudança; 

▪ As estratégias aparecem primeiro como padrões do passado, mais 

tarde, talvez, como planos para o futuro e, finalmente, como 

perspectivas para guiar o comportamento geral  

 

Portanto, as estratégias nascem a partir da capacidade que as organizações possuem 

de compreender o ambiente e a si mesmas. E ainda, esta Escola pode ser o oposto, 

dentro do que parecem ser respostas passivas ou reativas a forças externas. Não 

importa quanto às circunstâncias, sejam acidentais ou às formas desorganizadas dos 

processos, mesmo com autores confusos, a organização realmente aprende a criar, 

fazendo surgir estratégias novas e interessantes (Ruiz, 2013). 

 

Escola do Poder  

 

De acordo com Mintzberg et al., (2010), as relações de poder são parte das 
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organizações. A Escola do Poder tem a formação da estratégia pautada no processo 

de negociação, seja por grupos conflitantes dentro de uma organização, seja pelas 

próprias organizações enquanto confrontam seus ambientes externos. Ruiz (2013) 

chama a atenção para a formulação da estratégia como um processo aberto, 

enfatizando o jogo de poder, de influências e de política que estão sempre presentes 

nas organizações e acabam interferindo no seu funcionamento, nas formulações de 

suas estratégias e nas realizações das estratégias definidas, mesmo sob o viés da 

abordagem de outras escolas. 

 

Para Mintzberg et al. (2010, p. 225), na metodologia desta Escola as estratégias 

passam a ser políticas, tendo em vista a distinção de dois tipos de poder 

organizacional [ênfase acrescentada]: 

 

▪ Poder micro – lida com o jogo de política dentro de uma organização 

(processos administrativos), caracterizando-se como poder ilegítimo e 

legítimo, em especial nos processos de administração estratégica. Ex.: 

conflitos que giram em torno do fechamento de uma divisão;  

▪ Poder macro – reflete a interdependência entre uma organização e seu 

ambiente. As organizações precisam lidar com fornecedores e 

compradores, sindicatos e concorrentes, bancos de investimento e 

reguladores governamentais, para não mencionar uma lista crescente 

de grupos de pressão que podem visar a uma ou outra das suas 

atividades. A estratégia, de uma perspectiva de poder macro, consiste, 

em primeiro lugar, do gerenciamento das demandas dos agentes e, em 

segundo, do uso seletivo desses atares em benefício da organização. 

Ex.: uma organização à beira da falência que pressiona um governo 

para obter garantias para empréstimos. 

 

Nesse contexto, o poder micro focaliza os agentes internos em conflito com seus 

colegas, em geral, por interesses próprios. Já o poder macro vê a organização agindo 

em seu próprio interesse, em conflito ou cooperação com outras organizações 

(Mintzberg et al., 2010). Esses autores asseveram ainda que a Escola do Poder 

caracteriza a formulação de estratégia como um processo de influência, com foco no 

uso de poder e na política para negociações estratégicas. As relações políticas têm 
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grande relevância na medida em que influenciam na elaboração de alianças e 

estratégias coletivas. 

 
A Escola do Poder enxerga a estratégia oriunda de um processo de conflito e disputa 

de poder, decorrente tanto de um processo interno quanto externo à organização. 

Aqui, a palavra poder é utilizada para designar o exercício de influência e a questão 

econômica (poder econômico além da concorrência de mercado). 

 

Os autores elencam as seguintes premissas para a Escola do Poder (Mintzberg et al., 

2010, p. 249-250): 

 

▪ A formulação de estratégia é moldada por poder e política, seja como 

um processo dentro da organização ou como o comportamento da 

própria organização em seu ambiente externo; 

▪ As estratégias que podem resultar desse processo tendem a ser 

emergentes e assumem mais a forma de posições e meios de iludir do 

que de perspectivas; 

▪ O poder micro vê a formulação de estratégia como a interação, por meio 

de persuasão, barganha e, às vezes, confronto direto, na forma de jogos 

políticos, entre interesses estreitos e coalizões inconstantes, em que 

nenhum predomina por um período significativo; 

▪ O poder macro vê a organização como promovendo seu próprio bem-

estar por controle ou cooperação com outras organizações, pelo uso de 

manobras estratégicas, bem como de estratégias coletivas em vários 

tipos de redes e alianças.  

 

A Escola do Poder, indiscutivelmente, traz importantes contribuições políticas para 

promover mudanças estratégicas nas organizações. Contudo, é preciso atentar para 

o fato de que a política é um fator de resistência às mudanças estratégicas. 

 

Escola Cultural  

 

Na Escola Cultural a formulação de estratégia é vista como um processo de interações 

coletivas baseado em crenças e interpretações comuns dos membros da organização. 
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Sua principal característica é unir uma coleção de indivíduos em uma entidade 

integrada denominada organização. Segundo Mintzberg et al. (2010, p. 252), 

a cultura foi descoberta em administração nos anos 80, graças ao sucesso das 
corporações japonesas. Elas pareciam fazer as coisas de forma diferente das 
empresas americanas e, ao mesmo tempo, imitando descaradamente a 
tecnologia dos Estados Unidos. Todos os dedos apontavam para a cultura 
japonesa e, em especial, para como está se havia manifestado nas grandes 
corporações japonesas.  

 

A Escola Cultural tem como conceito a formação de estratégia como um processo 

enraizado na força social da cultura. A cultura está presente no cotidiano sob a ótica 

desta Escola, quer seja na alimentação, na música ou na comunicação. Quanto mais 

forte for a cultura de uma empresa, a sua ideologia, o seu conjunto de crenças, 

valores, paradigmas, a sua maneira de ver o mundo, maior será a influência cognitiva 

coletiva na geração de estratégias (Mintzberg et al., 2010).  

 

Esses autores defendem ainda que a cultura pode se tornar um meio de orientação 

ao rumo estratégico da empresa e que o processo de interação social compõe a 

formação de estratégia, de acordo com crenças e interpretações comuns aos 

membros de uma organização. Essas crenças e interpretações são adquiridas por um 

processo de socialização ou aculturação, que é, em grande parte, tácito. Em função 

disso, a estratégia é uma expectativa enraizada em intenções coletivas (deliberadas), 

e existe a tendência à perpetuação da estratégia, não se encorajando as mudanças.  

 

Para esta Escola, a estratégia é uma perspectiva, enraizada em intenções coletivas 

e, refletidas nos padrões pelos quais os recursos ou capacidades da organização são 

protegidos e usados para sua vantagem competitiva (Mintzberg et al., 2010).  

 

Mintzberg et al. (2010, p. 256) apregoam as seguintes premissas para a Escola 

Cultural: 

 

▪ A formulação de estratégia é um processo de interação social baseado 

nas crenças e nas interpretações comuns aos membros de uma 

organização; 

▪ Um indivíduo adquire essas crenças por meio de um processo de 

aculturação ou socialização, o qual é em grande parte tácito e não 
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verbal, embora seja, às vezes, reforçado por uma doutrinação mais 

formal; 

▪ Os membros de uma organização podem descrever apenas 

parcialmente as crenças que sustentam sua cultura, ao passo que as 

origens e explicações podem permanecer obscuras; 

▪ A estratégia assume a forma de uma perspectiva, acima de tudo, 

enraizada em intenções coletivas (não necessariamente explicadas). 

Isso se reflete nos padrões pelos quais os recursos ou capacidades da 

organização são protegidos e usados para sua vantagem competitiva. 

Portanto, a estratégia é mais bem descrita como deliberada (mesmo que 

não seja plenamente consciente); 

▪ A cultura e, em especial, a ideologia, não encorajam tanto as mudanças 

estratégicas quanto a perpetuação da estratégia existente; na melhor 

das hipóteses, elas tendem a promover mudanças de posição dentro da 

perspectiva estratégica global da organização. 

 

Escola Ambiental  

 

Ainda entre as escolas descritivas, temos a Escola Ambiental, cuja formulação de 

estratégia ocorre por meio de um processo reativo ao meio ambiente. Segundo 

Mintzberg et al. (2010, p. 277), a Escola Ambiental decorre “da chamada ‘teoria da 

contingência’, na qual as relações incidem entre “determinadas dimensões do 

ambiente e atributos específicos da organização”.  

 

Portanto, quanto mais estabilidade o ambiente externo apresentar, mais formal será a 

estrutura interna. Ao longo dos anos surgiu a geração de estratégia, em que os 

ambientes estáveis favoreciam mais planejamento. A partir desse contexto, 

pesquisadores, conhecidos como ecologistas de população, sustentaram que as 

medidas tomadas em resposta ao ambiente externo mutável não melhoram a 

adaptação das organizações (Mintzberg et al., 2010).  Uma das características desta 

Escola é a de que a organização se mantém numa posição passiva na qual só se cria 

estratégias observando o comportamento do ambiente em seu entorno. 
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As dimensões do ambiente responsáveis pelas diferenças observadas nas 

organizações são classificadas por Mintzberg et al. (2010, p. 279) em quatro 

dimensões [ênfase acrescentada]:  

 

▪ Estabilidade – o ambiente de uma organização pode variar de estável a 

dinâmico, desde aquele de um escultor de madeira cujos clientes 

querem sempre a mesma escultura década após década, até aquele de 

um esquadrão de policiais, que nunca sabe o que virá a seguir. Vários 

fatores podem tornar um ambiente dinâmico, incluindo governos 

instáveis ou mudanças inesperadas na demanda dos clientes. Os 

problemas reais são causados por mudanças que ocorrem de forma 

inesperada, para as quais nenhum padrão pode ser reconhecido 

antecipadamente; 

▪ Complexidade – o ambiente de uma organização pode variar de simples 

a complexo, daquele de um fabricante de caixas que faz produtos 

simples com conhecimentos simples, até aquele da agência espacial 

que precisa utilizar conhecimentos dos campos científicos mais 

avançados para produzir resultados extremamente complexos. Um 

ambiente complexo pode ser bastante estável, como na contabilidade, 

ao passo que um ambiente dinâmico pode ser bastante simples, como 

no caso das apostas em corridas de cavalos; 

▪ Diversidade de mercado – os mercados de uma organização podem 

variar de integrados a diversificados, daquele de uma mina de ferro que 

vende sua matéria-prima para uma única siderúrgica até aqueles de 

uma comissão de comércio que procura promover todos os produtos 

industriais de uma nação em todo o mundo; 

▪ Hostilidade – regime no qual o ambiente de uma organização pode 

variar de favorável a hostil, daquele de um cirurgião de prestígio, que 

escolhe seus pacientes, até aquele de uma construtora que precisa 

concorrer em todos os seus contratos ou de um exército combatendo 

uma guerra. A hostilidade é influenciada pela concorrência, pelas 

relações da organização com sindicatos, governos e outros grupos 

externos, bem como pela disponibilidade de recursos com que ela 

conta... 
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Pela percepção de Mintzberg et al. (2010) situações diferentes ocasionam 

comportamentos diferentes. Sendo assim, esta Escola considera que as decisões a 

serem tomadas pela organização dependem de fatores como porte, tecnologia, 

estabilidade interna e hostilidade externa.  

 

A formação da estratégia na Escola Ambiental é tratada como um processo passivo, 

focalizando sua atenção na força e na natureza do meio que cercam as organizações, 

conforme aponta Garcia (2007). 

 

Mintzberg et al., (2010, p. 278) elencam resumidamente as principais premissas da 

Escola Ambiental: 

 

▪ O ambiente apresentando-se à organização como um conjunto de forças 

gerais, é o agente central no processo de geração de estratégia; 

▪ Durante seu período formativo, a organização molda-se em resposta ao 

ambiente, mas depois se torna cada vez mais incapaz de reagir a ele; 

▪ A sobrevivência da organização no longo prazo depende das escolhas iniciais 

feitas durante o período de formulação; 

▪ No decorrer do tempo, a liderança torna-se cada vez menos capaz de 

influenciar o desempenho e a capacidade de sobrevivência da organização; 

▪ As organizações que superam as pressões pela sobrevivência acabam 

aglomerando-se em nichos ecológicos distintos, e tendem a compartilhar 

tecnologias, produtos e estilos administrativos semelhantes. 

 

Nesse sentido, o agente central é o ambiente que constitui um conjunto de forças fora 

da organização, é quem dita as regras e define a orientação da organização. Assim, 

se a organização não reagir às forças do ambiente/forças externas, não terá 

continuidade (Mintzberg et al., 2010). 

 

Escola de Configuração  

 

A Escola de Configuração considera a estratégia como um processo de 

transformação. Ao longo da sua existência é comum que as organizações vivenciem 

momentos de estabilidade e instabilidade que, de acordo com cada situação, exigem 
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um posicionamento, seja de adequação ou adaptabilidade. Esses momentos são 

seguidos por estados de configuração e de transformação, ou seja, a organização, ao 

mudar a sua configuração, gera uma transformação, uma mudança estratégica 

(Mintzberg et al., 2010). 

 

 

Esta Escola apresenta-se como uma espécie de síntese de todas as outras. A 

formação de estratégia como um processo de transformação acomoda a possibilidade 

e a viabilidade ou mesmo a necessidade de que as organizações adotem a 

perspectiva de uma ou outra escola, conforme as circunstâncias em termos de como 

se apresenta sua situação particular e a do seu contexto em dado momento. Segundo 

Mintzberg et al. (2010, p. 290), 

a escola de configuração descreve a estabilidade relativa da estratégia dentro 
de determinados estados, interrompida por saltos ocasionais e drásticos para 
novos estados. A configuração descreve o estado da organização e o contexto 
que a cerca. A transformação descreve o processo de geração de estratégia. 
Ou seja, a transformação é uma consequência inevitável da configuração. 
 

Dois aspectos inter-relacionam-se na Escola da Configuração: o ambiente e a 

estratégia.  As características de um ambiente, em determinado período, têm 

influência direta na configuração das organizações inseridas nesse contexto definindo 

estratégias (Mintzberg et al., 2010). 

 

Garcia (2007) reforça que em toda organização existe algum tipo de configuração e 

em determinados períodos pode adotar estruturas adequadas ao seu contexto, 

ocasionando determinados comportamentos que, por consequência, resultarão em 

um conjunto de estratégias. Eventualmente a estabilidade poderá ser interrompida por 

algum processo de transformação. Portanto, o ciclo de vida organizacional passa por 

momentos de alternância entre processos de configuração e de transformação.  

 

Além disso, reconhece-se nesta Escola os chamados “agrupadores”. Darwin (1887, 

como citado em Mintzberg et al., 2010, p. 291), os identifica como sendo os que “veem 

o mundo em termos de categorias claras e precisas”. Diferentemente do que 

denomina de “separadores”, presentes na Escola Ambiental, que isolam as variáveis 

estudando-as em seus respectivos pares.  
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Segundo Mintzberg et al., (2010), a Escola de Configuração buscou descrever os 

estágios e as sequências do processo de formação de estratégia integrando o todo. 

Assim, a estrutura da empresa, o contexto no qual está inserida e o comportamento 

dos seus participantes são envolvidos na elaboração de um conjunto de estratégias. 

 

As premissas da Escola de Configuração propostas por Mintzberg et al. (2010, pp. 

292-293), são as seguintes: 

 

▪ Na maior parte das vezes, uma organização pode ser descrita em 

termos de algum tipo de configuração estável de suas características: 

para um período distinguível de tempo, ela adota uma determinada 

forma de estrutura adequada a um determinado tipo de contexto, o que 

faz com que se engaje em determinados comportamentos que dão 

origem a um determinado conjunto de estratégias; 

▪ Esses períodos de estabilidade são ocasionalmente interrompidos por 

algum processo de transformação - um salto quântico para outra 

configuração; 

▪ Esses estados sucessivos de configuração e períodos de transformação 

podem se ordenar ao longo do tempo em sequências padronizadas, por 

exemplo, descrevendo ciclos de vida de organizações; 

▪ A chave para a administração estratégica é sustentar a estabilidade ou, 

no mínimo, mudanças estratégicas adaptáveis marginalmente, na maior 

parte do tempo, mas é principalmente reconhecer periodicamente a 

necessidade de transformação e ser capaz de gerenciar esse processo 

de ruptura sem destruir a organização; 

▪ O processo de geração de estratégia pode ser de concepção conceitual 

ou planejamento formal, análise sistemática ou visão de liderança, 

aprendizado cooperativo ou politicagem competitiva, focalizando 

cognição individual, socialização coletiva ou a simples resposta às 

forças do ambiente; mas cada um deve ser encontrado em seu próprio 

tempo e contexto. Em outras palavras, as próprias escolas de 

pensamento sobre formulação de estratégia representam configurações 

particulares; 
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▪ As estratégias resultantes assumem a forma de planos ou padrões, 

posições ou perspectivas, ou meios de iludir; porém, mais uma vez, 

cada um a seu tempo e adequado à sua situação. 

 

É possível afirmar que de certa forma as premissas da Escola de Configuração 

abarcam as preconizadas pelas outras escolas. Embora apresente uma proposta 

diferenciada das outras escolas, ela traduz-se pela possibilidade de integrar os 

conceitos das demais escolas. Uma análise dos fundamentos das diversas escolas 

de administração ratifica a importância da gestão estratégica para o contexto 

organizacional. Ainda, nas palavras de Mintzberg et al. (2010), embora existam 

posicionamentos divergentes entre as diversas escolas na formação das estratégias 

elas se misturam e se complementam a partir de um determinado contexto, ou seja, o 

processo de formulação das estratégias pode incluir uma ou mais escolas na busca 

de obter-se a melhor estratégia organizacional. 

 

2.3 Gestão estratégica nas organizações 

 

Com as mudanças no ambiente empresarial cada vez mais competitivo, exigindo por 

parte dos seus administradores conhecimentos específicos e qualificados e, ao 

mesmo tempo, posicionamentos dinâmicos e integrados, a gestão estratégica nas 

organizações surgiu como parte do planejamento estratégico, tornando-se um dos 

principais instrumentos, conforme Meirelles e Gonçalves (2001, como citado em 

Camargos & Dias, 2003). Camargos e Dias (2003, p. 4) ressaltam que a gestão 

estratégica surgiu com a “comunicação de uma visão estratégica global da empresa 

para os diversos níveis funcionais, com o objetivo de que as iniciativas da empresa 

sejam coerentes com a diretriz geral”.  

 

Inicialmente a preocupação das organizações restringiu-se aos fatores internos. Com 

o crescimento do mercado empresarial, o acirramento da competitividade entre as 

organizações e a exigência de maior qualificação dos profissionais envolvidos na 

gestão, as organizações passaram a se preocupar com o ambiente no qual estão 

inseridas. O que era circunscrito a identificação dos pontos fortes e fracos de uma 

organização se ampliou para uma preocupação com o ambiente organizacional, 

constituindo assim a gestão estratégica (Camargo & Dias, 2003). 



78 

 

Para Ansoff (1977), a gestão estratégica traduz-se por um processo planejado, 

implementado e mensurado que orienta as ações da organização, tendo sempre como 

base a sua relação com o ambiente ao qual está inserida, de forma a direcionar o seu 

comportamento rumo aos objetivos que deseja atingir.  

 

De acordo com Porter (1986), a gestão estratégica compreende o conjunto de ações 

defensivas e ofensivas que são previamente desenvolvidas e planejadas pelas 

organizações para facilitar a adaptação às características de seu ambiente externo e 

o enfrentamento das forças competitivas. 

 

Drucker (2002), defende que a gestão estratégica deve permitir que uma organização, 

diante de ambientes imprevisíveis, a partir de um plano de ação que considere 

objetivos e metas, atinja seus resultados agregando um valor real para todos os 

stakeholders e assegure lucratividade, competitividade e sobrevivência 

mercadológica.  

 

Mintzberg et al. (2010), defende que a gestão estratégica, além dos aspectos 

racionais, está intimamente vinculada à criatividade e às transformações sociais. 

Destaca a importância de as organizações gerirem as mudanças a que estão sujeitas 

perseguindo vantagem competitiva, porém sempre preservando sua cultura. 

 

Com a constituição e evolução da gestão estratégica surgiram, em estágios diferentes, 

várias escolas de administração, cada qual com a sua visão, mas de modo geral com 

semelhanças, abordando o processo de formulação da estratégia dentro do ambiente 

organizacional, todas visando a excelência na gestão empresarial.  

 

2.4 Gestão estratégica nas instituições de ensino superior  

 

Inúmeros fatores, como a expansão da educação superior no Brasil, com a abertura 

do mercado para grandes grupos educacionais, a partir de fusões e aquisições; a 

democratização das formas de acesso; a necessidade de garantir a aprendizagem e 

a permanência dos estudantes, especialmente da clientela das classes C e D que 

aumentam a sua presença na educação superior; a legislação própria do ensino 

superior; as políticas educacionais, que traduzem os parâmetros de qualidade da 
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educação superior; as demandas dos setores produtivos da sociedade, que ensejam 

a revisão e a oferta de novos cursos (portfólio); o aumento do número de vagas; os 

avanços tecnológicos; a conquista de novos alunos e a mudança no perfil desses 

estudantes com novas expectativas e exigências constituem grandes desafios para 

os gestores universitários passando a exigir por parte das IES um novo 

posicionamento em relação as suas práticas organizacionais. Os autores Magalhães 

e Menezes (2015, p. 49) ainda alertam que “apesar de haver diversas mudanças pelas 

quais vem passando o sistema educacional brasileiro, nos últimos anos, ainda estão 

longe de promover a efetiva universalização do direito à educação para o conjunto da 

população. ” 

 

Por sua vez, Linhares (2013) aponta que neste cenário, as IES privadas, 

independentemente da sua constituição acadêmica e do seu porte, para que possam 

responder as demandas de um mercado dinâmico e competitivo garantindo não só a 

sua sobrevivência, a curto e a longo prazo, como também o seu crescimento, passam 

a adotar práticas de gestão estratégica. Por isso, a importância de adotar-se a 

estratégia, como um conjunto de medidas e de decisões estabelecidas para serem 

tomadas e executadas no tempo e hora certos, levando a IES à consecução de seus 

objetivos e metas estabelecidos. 

 

Contudo, Meyer, Pascucci e Maggolin (2012), alertam que a formulação de estratégias 

em uma IES, pelas suas peculiaridades e características específicas, que as 

diferenciam das organizações empresariais, propriamente ditas, provocam 

implicações na prática da gestão estratégica nestas organizações. Poucos estudos 

existem a respeito da formulação de estratégias em ambientes educacionais. Diante 

deste contexto, as IES privadas passaram a adotar modelos oriundos de organizações 

empresariais, constituindo-se como verdadeiras estruturas empresariais, o que gera 

um distanciamento da sua missão institucional que é, por essência, voltada para o 

desenvolvimento de aspectos sociais e educacionais.  

 

Meyer Jr. (2003, como citado em Meyer Jr. et al., 2012, p. 54), em seus estudos sobre 

a gestão estratégica em IES privadas, destaca que: 

são algumas similaridades entre a organização universidade e a empresa que 
têm feito com que modelos e abordagens sejam importados da área de 
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negócios pelas universidades. Por outro lado, são as grandes diferenças entre 
esses dois tipos de organização que recomendam cautela no uso de 
ferramentas gerenciais criadas, inicialmente, para uso em empresas. 

 

Neste sentido, Mintzberg (2003, p. 13) argumenta que “estratégias organizacionais 

não podem ser criadas com base na lógica utilizada na montagem de automóveis”. 

Como organizações complexas que são, com suas especificidades, as IES precisam 

encontrar seus modelos próprios de gestão, repensando suas práticas e adequando-

as à realidade acadêmica, em consonância com o ambiente externo. 

 

2.5 Evasão na educação superior  

 

Diante da expansão ao acesso à educação superior no Brasil, a evasão se configura 

como um dos problemas críticos que afligem a gestão gerencial das IES, seja no que 

diz respeito às questões acadêmicas, propriamente ditas, como também aos aspectos 

financeiros.  

 

Tal ocorrência acarreta impactos negativos, tanto para as IES, como para os 

estudantes e, de forma mais ampliada, para a sociedade como um todo. Lobo (2012, 

p.1) salienta que: 

o abandono do aluno sem a finalização dos seus estudos representa uma 
perda social, de recursos e de tempo de todos os envolvidos no processo de 
ensino, pois perdeu o aluno, seus professores, a instituição de ensino, o 
sistema de educação e toda a sociedade (ou seja, o País). 

 

A recorrência de um tema de tamanha relevância enseja, por parte de vários autores, 

estudos sobre o fenômeno da evasão. Todavia, existe um desafio que antecede toda 

e qualquer investigação a respeito da evasão na educação superior, que é a falta de 

consenso sobre o conceito de evasão entre os autores. Schimitt (2014, como citado 

em Lima e Zago, 2018, p.369), “destaca que não existe uma convenção para o termo 

evasão, e que alguns autores utilizam seu antônimo – permanência – em trabalhos 

também voltados às análises, estratégias e práticas de prevenção da evasão, 

estabelecendo assim uma relação dialógica entre os termos”. 

 

Das diversas conceituações de evasão na educação superior encontradas na 

literatura se constata que os autores definem o fenômeno sob diversos pontos de 
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vista. Alguns à luz das questões sociais, outros por meio do enfoque socioeconômico 

e ainda aqueles que a definem pelo contexto político e cultural. 

 

Na revisão da literatura feita sobre o tema, Spady (1970) inicialmente entende que o 

conceito de evasão inclui todo estudante que desiste do curso em que estava 

inicialmente matriculado. Ampliando seu estudo, considera que a evasão se refere 

somente aos estudantes que não chegaram a concluir o curso em que estavam 

matriculados. Para o autor, deve-se fazer uma distinção em relação aos estudantes 

que foram obrigados a desistir de seus cursos e aqueles que simplesmente desistiram, 

de maneira voluntária (Spady,1970).  

 

Mello, Santos, Soares e Rezende (2012) consideram como evadido o estudante que 

ingressou na IES e que não solicitou matrícula em disciplinas por dois semestres 

consecutivos ou aquele estudante que solicitou o cancelamento de matrícula, de 

forma oficial, junto ao setor responsável pelo controle e registro acadêmico da IES. 

 

Para Santos (2014, p. 244), “a evasão corresponde ao aluno que ingressou na 

Educação Superior, mas, em algum momento do curso, não efetivou sua matrícula”.  

 

Por sua vez, Castro e Teixeira (2014) conceituam evasão na educação superior como 

sendo o desligamento do estudante de um curso por qualquer outro motivo que não 

seja pela conclusão. 

 

Corroborando tal assertiva, Costa (1991, como citado em Biazus, 2004, p. 86), 

conceitua a evasão como sendo a saída do aluno de uma IES ou de um de seus 

cursos, definitiva ou temporariamente, por qualquer motivo, exceto a diplomação. O 

autor classifica a evasão em três modalidades: evasão definitiva, temporária e de 

curso, a saber [ênfase acrescentada]: 

 

a) Evasão definitiva – se caracteriza pela saída ou afastamento do 

acadêmico da instituição, por abandono, desistência definitiva do curso 

ou transferência para outra IES. Pode ser classificada em três 

modalidades: 
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• Abandono – é o caso do aluno que não compareceu à matrícula 

nem requereu o trancamento nos prazos previstos no 

calendário escolar; ou, ainda, o aluno que não requereu a 

readmissão ou renovação do trancamento; 

• Desistência Definitiva – é o desligamento do curso em que está 

matriculado, mediante pedido formal do aluno à instituição; 

• Transferência para outra IES – é o desligamento de aluno da 

instituição, mediante pedido formal, com a finalidade de 

ingressar em outra IES.  

b) Evasão temporária – é toda e qualquer saída temporária da instituição; 

considerando-se todo o tipo de trancamento, isto é, a interrupção do 

curso de um até dez semestres, podendo ser por: 

• Trancamento Voluntário – é o afastamento temporário do 

curso, solicitado pelo aluno, deferido pelo curso, não podendo 

a soma dos períodos de afastamento ultrapassar quatro anos; 

o aluno com matrícula trancada poderá requerer renovação do 

trancamento, desde que obedecido o limite máximo (de 1 até 

10 semestres); 

• Evasão ‘Ex-officio’ – é o caso do aluno já integrante do corpo 

discente de um dos cursos da instituição que, aprovado em 

novo vestibular, não solicita o desligamento do curso em que 

estava matriculado no prazo estabelecido para a pré-matrícula.  

c) Evasão de Curso – considerou-se como evasão de curso tão somente 

a passagem de um curso para outro da instituição, ou seja, a 

transferência interna. 

 

Diante de tantas interpretações distintas sobre a evasão na educação superior, a 

abordagem de Ristoff (1999, p. 125) pondera que: 

uma parcela significativa do que chamamos evasão, no entanto, não é 
exclusão, mas mobilidade, não é fuga, não é desperdício, mas investimento, 
não é fracasso – nem do aluno nem do professor, nem do curso ou da 
Instituição – mas tentativa de buscar o sucesso ou a felicidade, aproveitando 
as revelações que o processo natural de crescimento do indivíduo faz sobre 
suas reais potencialidades.  
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No Brasil, o MEC criou em 1994 uma comissão especial para estudar a evasão nas 

IES, com a finalidade de promover melhorias tanto no planejamento pedagógico 

quanto no processo ensino-aprendizagem. Segundo Bardagi (2007), o ano de 1995 

marcou a criação de uma Comissão Especial de Estudos sobre Evasão nas 

Universidades Públicas Brasileiras, através de portaria da Secretaria de Educação 

Superior (SESU), indicando uma valorização política sobre evasão e alavancando 

estudos sobre o tema. 

 

Estudos de Adachi (2009, p. 24) abalizam os objetivos da citada Comissão, ao 

dimensionar os índices de evasão universitária para os cursos de graduação, a saber: 

▪ Aclarar o conceito de evasão, considerando suas dimensões concretas: 

a evasão de curso, de instituição e do ensino superior; 

▪ Definir e aplicar uma metodologia homogeneizadora de coleta e 

tratamento de dados; 

▪ Identificar as taxas de diplomação, retenção e evasão dos cursos de 

graduação das IES do país; 

▪ Apontar causas internas e externas da evasão, considerando as 

peculiaridades dos cursos das regiões do país; e 

▪ Definir estratégias de ação voltadas à redução dos índices de evasão 

nas universidades públicas brasileiras.  

 

No que diz respeito ao conceito de evasão, o estudo feito pela Comissão Especial 

(Brasil/SESU/MEC, 1977, p. 20) diferencia a evasão de curso da evasão da instituição 

e da evasão do sistema [ênfase acrescentada]: 

 

▪ 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), 

exclusão por norma institucional;  

▪ evasão da instituição: quando o estudante se desliga da instituição na 

qual está matriculado;  

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

temporária o ensino superior. 
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Gilioli (2016, como citado em Lima & Zago, 2018, p. 4), também compartilha das bases 

conceituais da evasão definidas pelo MEC ao considerar as seguintes modalidades:  

microevasão, quando o estudante deixa o curso de origem, mas permanece na 
instituição de ensino superior (IES) e no sistema; mesoevasão, quando ocorre 
a saída do curso e da IES, mas não do sistema; e a macroevasão, quando a 
saída do curso e da IES não é acompanhada pelo ingresso em outro curso/IES, 
ou seja, é a saída do sistema” [ênfase acrescentada].  

 

Lima e Zago (2018, p. 4) seguindo o curso do raciocínio de Gilioli (2016) identificam 

uma outra modalidade de evasão chamada de nanoevasão que “seria aquela onde o 

estudante pode permanecer no mesmo curso e IES, contudo transfere-se para outro 

campus, turno, modalidade de ensino (presencial ou EaD) ou formação (licenciatura 

ou bacharelado)” [ênfase acrescentada]. 

 

O cenário apresentado aponta uma dificuldade na uniformização conceitual para um 

tema de natureza complexa, ambígua e de difícil interpretação. Com amparo na 

pesquisa feita por Lima e Zago (2018) que, a partir de “estudos de Schmidt (2014) e 

Santos (2014) sobre pesquisas realizadas no Brasil no período 2005 a 2012” 

buscaram, para um melhor entendimento do fenômeno, “diferenciar a evasão no 

ensino superior, de outras situações acadêmicas frequentemente confundidas com 

esta, tais como retenção e mobilidade” (Lima & Zago, 2018, p. 2). Assim, constata-se 

a necessidade de uma maior clareza, uniformidade e coerência sobre o conceito da 

evasão na educação superior para que as IES possam adotar as medidas necessárias 

para mitigar os impactos dos efeitos deste fenômeno.  

 

2.5.1 Principais modelos teóricos sobre evasão 

 

Os principais estudos sobre evasão surgiram na década de 1970 em sua maioria na 

literatura norte-americana, que tornou-se pioneira na quantidade de produção acerca 

do assunto, possibilitando sua utilização tanto em pesquisas nacionais quanto 

internacionais. Ao longo dos anos, diversos autores movidos pelo desejo de 

compreender esse fenômeno buscaram mapear os motivos associados à evasão por 

meio de modelos teóricos (Castro & Teixeira, 2014). De tal modo, as causas de evasão 

na educação superior têm sido objeto de estudos, resultando em teorias explicativas 

do fenômeno. 
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O modelo de abandono universitário proposto por Spady (1970) teve por finalidade 

explicar a evasão, comparando a possibilidade de suicídio (Durkein, 1951) com a 

possibilidade de abandono de estudantes.  

 

Spady utilizou os pensamentos de Durkheim sobre como a falta de integração pode 

levar um indivíduo a cortar os laços com o sistema social. De forma pioneira foi o 

primeiro estudo sistemático que buscou compreender o fenômeno do abandono de 

estudantes aplicado a educação superior (Castro & Teixeira, 2014). 

 

Como citado em Gama (2015), Spady constituiu um modelo composto por cinco 

variáveis independentes: desempenho em notas, desenvolvimento intelectual, 

congruência normativa, suporte em amizades e integração social. As primeiras quatro 

variáveis influenciam a quinta, todas ligadas indiretamente à variável dependente 

(decisão de evasão), por meio de duas variáveis intervenientes: satisfação e 

comprometimento institucional.  

 

Ainda como mencionado em Gama (2015), Spady também argumenta que quanto 

mais satisfeito estiver o discente, maior será o seu comprometimento com a instituição 

e é o nível desse comprometimento que leva o estudante a decidir permanecer 

frequentando ou não o curso no qual ingressou. Em outras palavras, o ato do 

abandono do curso está relacionado ao desempenho acadêmico do indivíduo. Dessa 

maneira, os estudantes com baixo desempenho acadêmico tendem a evadir com mais 

facilidade do curso em que se matricularam. 

 

A Figura 10 apresenta o modelo proposto por Spady (1970). 
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Figura 10 
Modelo de processo de abandono proposto por Spady (1970). 
Fonte: Spady, W. G. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis. 
Interchange, 1(1), 64-85. 

 

No modelo proposto, Spady (1970) salienta a linha de conexão entre a congruência 

normativa e o comprometimento. Observa-se que o resultado de todo o processo de 

abandono pode promover mudanças nas ações, nos interesses, nos objetivos ou 

mesmo na motivação do estudante.  

 

O processo de abandono é capaz de influenciar a integração social do estudante, seu 

desempenho acadêmico e impactar de forma direta nos índices de evasão, 

principalmente porque esse aluno pode ser excluído do curso em decorrência de um 

baixo desempenho. Contudo, não é possível afirmar que os estudantes com excelente 

desempenho acadêmico chegarão ao final do curso escolhido. Nesse contexto, essas 

mudanças podem refletir no futuro acadêmico do estudante, pois irão alterar as 

condições da variável congruência normativa, intervindo em todo o processo e 

gerando novos resultados (Gama, 2015).  

 

Os estudos de Spady no ano de 1971 testaram outro modelo, usando uma amostra 

composta por 683 estudantes calouros da Universidade de Chicago. O modelo 

proposto em 1970 foi revisto, incluindo novas variáveis e mudança nas relações 

estabelecidas.  
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A Figura 11 expõe o novo modelo do processo de abandono ajustado por Spady 

(1971). 

 

Figura 11 
Modelo do processo de abandono ajustado por Spady (1971). 
Fonte: Spady, W. G. (1971). Dropouts from higher education: Toward an empirical model. Interchange, 
2(3), 38-62. 

 

Os estudos iniciais de Spady (1970) apresentaram divergências de posicionamento 

entre os gêneros dos estudantes o que levou o autor a propor uma revisão do seu 

modelo. Os estudantes do gênero masculino consideravam o desempenho em relação 

às notas como o fator mais importante para a desistência do curso. Já para as 

estudantes do gênero feminino o fator determinante para determinar o abandono 

incidia no compromisso com a IES.  

 

Este modelo ajustado trouxe a inclusão das relações estruturais como um fator e fez 

o construto suporte de amigos como um subconjunto dele, uma vez que os resultados 

indicaram que o suporte em amizades era “diretamente dependente de elementos, 

tanto do brackground familiar quanto da congruência normativa”, segundo Spady 

(1970, citado em Santos, 2013, p. 28). E ainda, as relações estruturais podem ser 

influenciadas pela relação entre professores e estudantes, na relação com os demais 

estudantes do gênero oposto, no desempenho acadêmico e até mesmo pelo suporte 

de amigos (Spady, 1971). Observou-se que o construto desenvolvimento intelectual é 
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mais afetado pela relação entre os discentes e seus docentes do que pela relação 

entre os discentes e seus pares (Spady, 1970). Assim, o desenvolvimento intelectual 

e o desempenho acadêmico estão supostamente correlacionados. Contudo, 

apresentam determinantes diferentes (Spady, 1971). 

 

Observa-se, conforme os ajustes feitos no modelo, que o potencial acadêmico do 

estudante não influencia a distribuição de recompensas intrínsecas do curso 

(desenvolvimento intelectual). Contudo, quase sempre está associado à aquisição de 

recompensas extrínsecas produzidas no contexto acadêmico (desempenho 

acadêmico). Assim, estudantes oriundos de escolas com alto grau de competitividade 

e de maior destaque na sociedade costumam apresentar um desempenho maior, o 

que se justifica pelo fato de cumprirem satisfatoriamente as demandas acadêmicas, 

que os leva a desenvolver melhores competências (Spady, 1971). 

 

Os estudos de Spady (1970; 1971) indicam que o sujeito que compartilha valores com 

o grupo social e tem amigos que o apoiam estão menos propensos ao abandono. 

Entre os constructos apresentados pelo modelo (valores, notas obtidas, congruência 

normativa e apoio dos colegas e amigos) o apoio é o que mais favorece o 

envolvimento da instituição com o grupo, podendo inclusive reduzir o índice de 

desistência por parte dos discentes. 

 

Tinto (1975), desenvolveu o Modelo da Teoria de Integração do Estudante tendo como 

base a Teoria do Suicídio, de Durkheim (1951), o modelo de abandono do estudante 

desenvolvido por Spady (1970; 1971) e as noções de custo e benefício de um 

trabalhador com base na economia da educação. Seu objetivo foi elucidar as 

particularidades e os processos que influenciam a decisão de um estudante em 

desistir de um curso.  

 

Para tanto, Tinto (1975) desenvolveu um processo longitudinal no qual os sistemas 

acadêmico e social interagem entre si. Por meio desse processo, as vivências e 

experiências prévias do estudante são mensuradas por meio de sua integração 

normativa e estrutural, sendo avaliados objetivo e compromisso com a instituição. 

Assim, o modo como ocorre a interação entre esses fatores expressa resultados de 

permanência ou de abandono, como sumarizado na Figura 12. Além disso, Tinto 
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(1975) procurou compreender como esses processos se configuram para a decisão 

de abandono ou permanência (Pereira, 2019). 

 

 

Figura 12 
Modelo de Integração do Estudante proposto por Tinto (1975). 
Fonte: Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: a theoretical synthesis of recent research. 
Review of Educational Research, 45(1), 89-125. http://dx.doi. org/10.3102/00346543045001089. 

 

Em síntese, o modelo teórico de evasão de Tinto (1975) considera que o processo de 

abandono pode ser visto como um processo longitudinal de interações entre os 

indivíduo, os sistemas acadêmicos e sociais da IES durante o qual as experiências de 

uma pessoa nesses sistemas (medidos por sua integração normativa e estrutural) 

podem, de forma contínua, modificar sua meta e compromissos institucionais de 

maneira a levar persistência e/ou formas variadas de evasão estudantil.  

 

Para Tinto (1975), os indivíduos entram nas IES com uma variedade de atributos 

(sexo, raça, habilidade), experiências pré-universitárias (médias de notas, realizações 

acadêmicas e sociais) e antecedentes familiares (atributos de status social, clima de 

valor e expectativas), cada qual com impactos diretos e indiretos no desempenho da 

sua vida acadêmica. E, ainda características e atributos individuais também 

influenciam o desenvolvimento das expectativas e compromissos educacionais que o 

indivíduo traz consigo para o ambiente da IES. 
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Os impactos externos ao abandono são considerados neste modelo, pois as decisões 

individuais de deixar a IES podem ser afetadas por eventos externos. Tinto (1975) 

alerta que, com muita frequência, eventos no sistema social externo às IES também 

podem afetar a integração dentro dos demais sistemas sociais e acadêmicos limitados 

de uma instituição.  

 

Tinto (1975) ainda chama a atenção para a teoria da análise de custo-benefício, onde 

decisões em relação a qualquer forma de atividade podem ser analisadas em termos 

dos custos e benefícios percebidos dessa atividade em relação àqueles percebidos 

em atividades alternativas. Portanto, os custos e benefícios podem ser diretos e 

indiretos e incluem fatores sociais e econômicos. Ainda sob a perspectiva de 

permanência na IES, Tinto (1975) explica que se o discente observar que outra 

alternativa de investimento (tempo, energias e recursos) trará maiores benefícios em 

relação aos custos e ao tempo que vai ficar na IES, a tendência será a de se retirar 

da instituição. Por isso, esse modelo de abandono toma essa perspectiva como dados 

e sugere que essas avaliações sejam refletidas na mudança dos compromissos do 

discente com a meta de conclusão do curso e a IES em que está matriculado. Isto é 

assim porque compromissos que refletem a integração da pessoa nos domínios 

acadêmico e social da instituição, são o resultado da percepção do estudante sobre 

os benefícios (acadêmicos, de realizações, satisfações pessoais e amizades) e os 

custos (financeiro, tempo, insatisfações e falhas acadêmicas) da sua presença na IES. 

 

Este modelo teórico leva em consideração a variedade de forças externas que podem 

afetar a decisão de um estudante permanecer na IES. Em outras palavras, 

exemplificando, uma redução da oferta de empregos disponíveis pode levar os 

estudantes a perceber uma probabilidade reduzida de que as energias investidas 

atualmente no curso não trarão retornos aceitáveis no futuro. Nesse caso, os 

estudantes podem decidir abandonar o curso, a partir de uma retirada voluntária, para 

investir seu tempo e energia em formas alternativas de atividade, apesar de sua 

experiência com a IES ter sido inteiramente satisfatória.  

 

A existência de restrições (discriminação) que podem limitar a capacidade dos 

estudantes investirem em formas alternativas de atividade percebidas como sendo 

potencialmente mais gratificantes também é considerada neste modelo. Estudantes 
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podem permanecer em um curso por causa de restrições à busca de alternativas. A 

flexibilização das restrições pode levar a transições nas taxas de abandono, mesmo 

que não haja mudanças na quantidade e qualidade das interações individuais dentro 

do ambiente da IES (Tinto, 1975).  

 

Adachi (2009) corrobora tal pensamento quando interpreta que a evasão acontece se 

o discente não se integrar ao sistema acadêmico e social da IES ou se enxergar o 

investimento educacional como desvantagem. Para Tinto (1975), as características 

pessoais, assim como a interação entre essas características, podem influenciar de 

maneira dinâmica a visão que o estudante tem de sua própria existência na IES. Para 

o autor, isso seria uma espécie de análise periódica da conveniência de permanecer 

no curso diante da possibilidade de desistir. Considera-se, também, a visão que o 

estudante tem da sua própria integração com a IES, demonstrada por meio da junção 

de fatores que se complementam, a saber, seu desempenho acadêmico por meio das 

avaliações, que serviria, nesse caso, de recompensa direta, e seu desenvolvimento 

intelectual, que serviria de recompensa indireta ou interior. 

 

Silva, Nasu, Leal e Miranda (2020) explicam que o Modelo de Integração do Estudante 

(MEI), desenvolvido por Tinto em 1975, preconiza as causas da evasão discente em 

dois períodos: o pré-universitário, no qual as causas estão relacionadas a fatores 

internos à instituição e estão relacionadas ao sistema acadêmico e social da IES e o  

período universitário, no qual a evasão decorre de fatores externos e as causas 

referem-se às características do estudante. Sinteticamente, Tinto foi o primeiro 

pesquisador a identificar os diferentes tipos de comportamento e categorizá-los em 

fracasso acadêmico, desistência voluntária, abandono, afastamento temporário e 

transferência.  

 

Avançando nos estudos, o novo modelo de Tinto (1993) trata a persistência como um 

processo longitudinal de interações entre o estudante, o sistema acadêmico e social 

da IES (Figura 13). 

 



92 

 

 

Figura 13 
Modelo de integração do estudante longitudinal do abandono institucional revisado 
por Tinto (1993) como citado em Santos (2013). 
Fonte: Tinto, V. (1993). Building community. Liberal Education, 79(4), 16-21. 

 

Tinto (1993) adicionou ao modelo os seguintes atributos: ajustamento, dificuldade, 

incongruência, isolamento, finanças, aprendizagem e obrigações ou compromissos 

externos. Assim, ao revisar sua teoria, além de observar a integração do estudante ao 

contexto da IES, acrescentou características pessoais visando contribuir com 

comprometimento do estudante, seus objetivos e a instituição, dando ênfase às 

experiências anteriores e ao contexto familiar.  

 

Por sua vez, Pereira (2019, p. 40) observou que no modelo revisado por Tinto (1993), 

instituíram-se diferentes constructos como detalhado a seguir [ênfase acrescentada]. 

 

▪ Contexto familiar:  

• Condições socioeconômicas restritas levam a taxas de desistências 

mais altas, mesmo considerando-se as capacidades intelectuais. 

Estudantes que permanecem no curso são oriundos de famílias em 

que os pais são esclarecidos, democráticos e menos conflituosos. 

Esses estudantes parecem não receber incentivos do ambiente 
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escolar, mas os têm do ambiente familiar, em que os pais expressam 

as expectativas elevadas sobre o nível de formação de seus filhos. 

Assim, parece que o nível de expectativa da família tem tanta 

influência no comprometimento dos filhos, quanto às expectativas 

dos filhos em relação a si próprios. 

▪ Rendimento acadêmico anterior: 

• O desempenho na escola, mensurado a partir da média de notas ou 

da posição que o estudante alcançou no ambiente escolar, tem se 

mostrado um fator importante no desempenho futuro do estudante. 

No entanto, características passadas, como a qualificação dos 

docentes e os recursos didáticos, apresentam forte impacto no 

desenvolvimento acadêmico e intelectual do estudante. Em 

consequência, essas características afetam o desenvolvimento e a 

permanência do estudante na instituição. As características da 

escola, sua cultura e seus valores também influenciam, direta ou 

indiretamente, as motivações e os projetos futuros em relação à 

instituição e às metas no curso. 

▪ Características Individuais: 

• A capacidade cognitiva do estudante tem se mostrado um dos 

fatores mais relevantes para determinar a sua permanência, do  que 

o status social da família. Medidas de habilidade fornecidas por meio 

de testes de inteligência e as obtidas por meio das notas na escola 

correspondem às diferentes competências dos sujeitos. Além 

dessas habilidades cognitivas, diferenças no perfil dos estudantes 

têm definido a permanência ou a desistência nos cursos. Os 

estudantes que mais evadem são aqueles que demonstram 

comportamento impulsivo, falta de comprometimento e incapacidade 

emocional e de reconhecimento de experiências anteriores. 

Parecem apresentar inflexibilidade para lidar com mudanças, sendo 

instáveis, ansiosos e preocupados com o sucesso acadêmico. 

▪ O compromisso com a meta do curso: 

• Pesquisas mostram que o compromisso com a meta de concluir o 

curso é um forte determinante da permanência do estudante na 

instituição. Em se tratando de planos e expectativas educacionais, 
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ou expectativas com a carreira, quanto maior o nível de aspiração, 

maiores são as chances de permanência. Esse compromisso reflete 

um processo multidimensional de interação entre o sujeito, a família 

e as experiências anteriores. 

▪ Integração no ambiente da instituição: 

• A interação do sujeito no sistema social e acadêmico na instituição 

é um aspecto diretamente relacionado à sua permanência no curso. 

Quanto maior é sua integração, maior será seu compromisso com a 

instituição e, consequentemente, com suas metas de curso. Além 

disso, menores serão as chances de desistência. Essa integração 

pode ser dividida em integração acadêmica e integração social. A 

integração social se refere ao envolvimento do estudante nas 

atividades extracurriculares, nas conversas que ocorrem com os 

demais estudantes e com os docentes, bem como as demais 

pessoas inseridas no contexto da instituição. O sucesso na 

integração social do estudante pode influenciar na avaliação geral 

desse estudante sobre os custos e benefícios de estar na instituição, 

influindo diretamente no seu comprometimento com a instituição. 

 

O Modelo de Integração do Estudante desenvolvido por Tinto (1975; 1993) ofereceu 

as bases para muitos estudos sobre evasão na educação superior. Ampliando cada 

vez mais os estudos, Tinto, no ano de 1997, realizou uma pesquisa na Seattle Central 

Community College, no qual explorou as salas de aula como centro da estrutura 

educacional das IES, por meio do uso de comunidades de aprendizagem e da adoção 

de estratégias de pedagogia colaborativa.  

 

Por sua vez, Castro (2012) relata que Tinto considerou neste novo modelo as 

expectativas educacionais do estudante, aclaradas pelo tempo de dedicação do 

discente para obter a conclusão do curso e pela importância dada a IES. O autor 

também reconhece a integração do estudante ao sistema social e acadêmico da IES 

como fator diretamente relacionado à sua permanência na instituição (Tinto,1993).  

 

Também contribuindo, Pereira (2019) argumenta que a escolha do estudante por 

permanecer ou não no curso é consequência da relação estabelecida com a própria 
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instituição e pela a integração acadêmica e social à IES. O autor explica que as 

características individuais, os aspectos familiares e as experiências escolares 

anteriores foram mantidas. E, além de considerar o ambiente de aprendizagem na 

sala de aula como um conceito de comunidade de aprendizagem, o modelo introduz 

a qualidade do esforço do estudante como um fator determinante para sua 

permanência na instituição. Pereira (2019, p. 41), ainda,  reconhece que Tinto (1997) 

aperfeiçoou o novo modelo igualando “a estrutura educacional de atividades em sala 

de aula (oficinas e laboratórios), o envolvimento do estudante e a integração 

acadêmica e, do outro lado, a qualidade do esforço do estudante, a aprendizagem e 

sua persistência”.  

 

A Figura 14 descreve o modelo oriundo dos estudos de Tinto (1997). 

 

 

Figura 14 
Modelo de sala de aula, aprendizagem e permanência ajustado por Tinto (1997, 
como citado em Pereira 2019, p. 41) 
Fonte: Pereira, V. H. (2019). Determinantes do processo de evasão de estudantes dos cursos de pós-
graduação stricto sensu em Contabilidade no Brasil. (Dissertação de mestrado em Contabilidade, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, MG, Brasil). 

 

O modelo aperfeiçoado por Tinto (1997) apresenta uma variedade de características 

pessoais existentes antes do ingresso na IES (sexo, etnia e habilidades específicas), 

experiências pré-universitárias (desempenho acadêmico, talentos acadêmicos e 

sociais) e antecedentes familiares (atributos de status social, expectativas e valores) 
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que influenciam direta ou indiretamente as metas de conclusão do curso e os 

compromissos do estudante para consigo mesmo e para com a instituição (Pereira, 

2019). 

 

Gama (2015) contribuiu apontando que cada um desses atributos impacta direta e 

indiretamente o desempenho do estudante e, mais importante, influencia o 

desenvolvimento do compromisso com o ambiente universitário.  

 

O envolvimento ou a integração acadêmica e social deve ocorrer no ambiente de 

aprendizagem, pois em nenhum outro local das IES o envolvimento é mais importante 

do que nas salas de aula e nos laboratórios. Para Gama (2015) a IES não deve se 

preocupar apenas com o ensino do conteúdo, mas também promover ambientes de 

aprendizagem. E ainda, ressalta que para Tinto (1997) a participação em um grupo 

de aprendizagem colaborativa, ou seja, “um pequeno grupo de estudos com os 

colegas, auxilia o aluno a se envolver mais amplamente na vida acadêmica da 

instituição”. Sendo capazes de atender às necessidades sociais e acadêmicas sem 

ter que sacrificar uma por priorizar a outra (Gama, 2015 p. 51)  

 

De acordo com Santos (2013), a partir dos estudos de Tinto (1975, 1993 e 1997), 

outros modelos surgiram, adicionando novas ideias e variáveis, a fim de melhorar a 

capacidade de explicação dos atributos. Um dos trabalhos que surgiram, tendo como 

base esse modelo teórico, traz como enfoque principal o “desgaste do estudante” 

(Santos, 2013, p. 38) e incide no cunho psicológico que foi o proposto por Bean (1980). 

 

Santos (2013) explicita que em estudos exploratórios realizados, Bean (1980) não 

identificou evidências para justificar a evasão e o suicídio preconizados por Durkheim 

como base para os modelos de abandono. O autor analisou Spady (1970; 1971), Tinto 

(1975, 1993), entre outros pesquisadores, e o modelo proposto fundamentou-se na 

síntese de estudos sobre permanência no curso, nas teorias da organização no 

ambiente de trabalho, e por um modelo comportamental empreendido por Price (1975) 

e Price e Müeller (1981).  

 

Pereira (2019) explica que para testar o seu modelo, Bean (1980) desenvolveu 

estudos por meio de uma base de dados de 907 estudantes (366 do gênero masculino 
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e 541 do gênero feminino) da Universidade do Centro-Oeste, nos Estados Unidos, e 

os atributos testados estão expostos na Figura 15. 

 

 

 

 

Figura 15 
Modelo de desgaste do estudante proposto por Bean (1980, como citado em 
Pereira, 2019, p. 47) 
Fonte: Bean, J. P. (1980). Dropouts and turnover: The synthesis and test of a causal model of student 
attrition. Research in higher education, 12(2), 155-187. 

 

Como reconhece Pereira (2019) o modelo desenvolvido por Bean (1980) indica os 

fatores externos à IES como influenciadores das atitudes dos estudantes, tal como  o 

apoio e o encorajamento de amigos e percepções sobre oportunidades de 

transferência para outras instituições. Esse modelo aplicou quatro categorias de 

variáveis: variável dependente – evasão; variáveis intervenientes – satisfação e 

compromisso com a instituição; determinantes organizacionais da instituição; e 

variáveis que correspondem a seus antecedentes – background. E ainda utilizou 

variáveis para medir características antes do ingresso e de interação do estudante. 

Identificou também o desempenho formal com forte relação quando se trata da 

satisfação e do compromisso institucional (Santos, 2018). O Modelo de Desgaste do 

Estudante evidencia que o processo de evasão de estudantes em uma IES funciona 

de modo análogo ao turnover em organizações empresariais. 

 

De acordo com Gama (2015) o Modelo de Desgaste do Aluno, de Pascarella (1980) 

fundamentado em Tinto (1975) apresenta uma abordagem psicológica (Figura 16) 

envolvendo as interações do aluno com a IES e com o ambiente universitário, já que 
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o ambiente institucional age fortemente na forma como os estudantes estabelecem 

suas interações (Gislahgi, 2008).  

 

 

Figura 16 
Modelo de desgaste proposto por Pascarella (1980) 
Fonte: Pascarella, Ernest T. (1980). Student-faculty informal contact and college outcomes. Review of 
Educational Research, Vol. 50, No. 4, 545-595. 

 

Pascarella (1980, como citado em Cislaghi, 2008, p. 55) aponta que neste modelo a 

interação entre estudantes e a IES ocorre por meio de três conjuntos de variáveis 

independentes, mas que interagem entre si [ênfase acrescentada]. 

 

• O nível de contato informal entre estudante e professores – a existência 

de uma relação entre a frequência com que discentes têm contatos 

informais, extraclasse, com seus professores e suas decisões de 

abandonar o curso e a qualidade desses relacionamentos são 

fundamentais na decisão de continuar frequentando os cursos/IES, em 

especial aqueles estudantes que ingressaram no ensino universitário 

com baixo comprometimento para chegar à diplomação; 

• Outras experiências universitárias (convívio dentro e fora de sala de 

aulas) – a participação em atividades não obrigatórias desencadeia 

diversas contribuições aos estudantes, como: maior satisfação com o 

curso, aprimoramento das habilidades de liderança, facilidade nos 

relacionamentos interpessoais, desenvolvimento de valores altruísticos. 

Ou seja, os benefícios decorrentes de experiências não obrigatórias 

refletem em diversos aspectos, possibilitando o desenvolvimento do 
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estudante como um todo; e 

• Resultados educacionais – o desempenho em notas, o crescimento 

intelectual e pessoal, a integração) exercem influência direta sobre a 

decisão de abandonar o curso. 

 

Segundo Pascarella e Terenzini (1991), compreender como os estudantes vivenciam 

o ambiente acadêmico, as mudanças e o impacto causado pela IES é uma questão 

antiga para os gestores que atuam na educação superior. Ressalta-se ainda que esse 

modelo de abordagem psicológica para estudar a permanência, retenção e evasão 

dos discentes é mais uma ferramenta para elucidar esta temática tão importante para 

as IES (Cislaghi, 2008). 

 

O Modelo Teoria do Envolvimento do Aluno, de Astin (1984), desenvolveu-se por meio 

de uma tese de abandono escolar com base no envolvimento do aluno e nas 

implicações para a administração universitária. Influenciado pelo modelo de Tinto 

(1975), o autor buscou elaborar um modelo de envolvimento do estudante com 

enfoque no aspecto comportamental e no modo como o estudante age como 

determinante no entendimento do seu envolvimento com a IES. Astin (1984) procurou 

fornecer aos pesquisadores orientações para as investigações sobre o 

desenvolvimento do estudante e ajudar os gestores universitários e professores a 

projetar ambientes de aprendizagem mais eficazes.  

 

Cislaghi (2008, p. 73) apresenta na Figura 17 o Modelo Teoria do Envolvimento do 

Aluno embasado nas dimensões Entradas, Ambiente e Resultados.  

 

 

Figura 17 
Modelo Teoria do Envolvimento do Aluno proposto por Astin (1984, como citado em 
Cislaghi, 2008 p. 73) 
Fonte: Cislaghi, R. (2008). Um modelo de sistema de gestão do conhecimento em um framework para 
a promoção da permanência discente no ensino de graduação. (Tese Doutorado em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil). 
Recuperado de http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2010/06 
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A partir de uma visão comportamentalista, Astin (1984, p. 518) explica que “é o que o 

indivíduo faz, como o estudante se comporta, que define e identifica envolvimento”. 

Em outras palavras, o envolvimento dos alunos refere-se à quantidade de energia 

física e psicológica que eles dedicam à experiência acadêmica. Assim, um aluno 

altamente envolvido é aquele que, por exemplo, dedica energia considerável para 

estudar, aproveita todas as oportunidades oferecidas pela IES, participa de trocas 

ativas com os colegas e interage frequentemente com os professores.  

 

Em contrapartida, o aluno tipicamente não envolvido negligência os estudos, pouco 

aproveita as oportunidades disponibilizadas pela IES, deixa de usufruir de atividades 

extracurriculares, possui baixa frequência, tem pouco contato com professores e não 

interage com outros alunos (Astin, 1984). O autor ressalta ainda que a principal 

vantagem desse modelo sobre as abordagens da pedagogia tradicional é o 

direcionamento e a atenção, além da motivação e do comportamento do aluno. 

 

O estudo considera tempo e energia do aluno como recursos institucionais, embora 

finitos. Astin, (1984, p. 529) considera que todas: 

as políticas e práticas institucionais relacionadas a assuntos não acadêmicos 
e acadêmicos, podem ser avaliados para aumentar ou reduzir o grau de 
envolvimento do aluno. Do mesmo modo, os conselheiros, colaboradores, 
professores e administradores para em incentivar os alunos a envolver-se mais 
na experiência universitária. 

 

O Modelo de Desgaste de Estudantes Não Tradicional7, proposto Bean e Metzner 

(1985) em continuidade aos estudos de Bean (1980), constitui-se como um estudo 

cuja finalidade foi explicar os elementos que contribuem para o desgaste do discente 

não tradicional. Para isso, o Departamento Técnico e Adicional de New South Wales 

Ambiente de Educação – TAFE foi o laboratório utilizado como campo para teorizar 

as variáveis da pesquisa (Figura 18). 

 

 
 

7 Estudantes não tradicionais, na perspectiva da Teoria de Bean e Metzner (1985), compreendem 
estudantes de perfis étnicos diversificados, que predominantemente realizam atividades laborais de 
forma simultânea aos estudos superiores, que podem ou não possuir filhos, mas tendem a possuir 
elevado nível de participação nas dinâmicas familiares e, geralmente, possuem pouco tempo disponível 
para dedicação às tarefas acadêmicas. 
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Figura 18 
Modelo de desgaste de estudantes não tradicionais Bean & Metzner (1985 como 
citado em Cislaghi, 2008 p. 62). 
Fonte: Cislaghi, R. (2008). Um modelo de sistema de gestão do conhecimento em um framework para 
a promoção da permanência discente no ensino de graduação. (Tese Doutorado em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil). 
Recuperado de http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2010/06 

 

Averiguou-se neste modelo que estudantes em tempo parcial ou de meio expediente 

acabam abandonando a IES por razões acadêmicas ou por falta de comprometimento. 

O estudo indicou também que as razões de abandono não estavam relacionadas a 

fatores sociais. Portanto, este é um modelo que depende da persistência do 

estudante, conforme Bean e Metzner (1985, com citado em Cislaghi, 2008).  

 

Contudo, o elemento de menor ênfase é a integração institucional do aluno em função 

do curso em meio período, no qual o foco incide mais na interação de variáveis 

acadêmicas e ambientais (orientação acadêmica e incentivo) e variáveis acadêmicas 

e psicológicas (hábitos de estudos, estresse). Por fim, o modelo apontou que os 

estudantes abandonam o curso por motivos acadêmicos ou por falta de compromisso 

com a IES. As razões para a evasão não se relacionam com fatores sociais, e sim 

com a falta de integração social, característica que define o estudante não tradicional 

(Bean & Metzner, 1985 com citado em Cislaghi, 2008). 
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O Modelo Integrado de Permanência proposto por Cabrera, Casteñeda, Nora e 

Henstler (1992) constitui-se a partir da convergência entre as teorias de persistência 

de Tinto (1975) e de Bean (1980), como sendo uma forma empírica de validade 

convergente e discriminante entre as duas teorias (Figura 19). 

 

 

Figura 19 
Modelo integrado de permanência de Cabrera et al., (1992, p. 131). 
Fonte: Cabrera, A. F.; Castañeda, M. B.; Nora, A.; & Hengstler, D. (1992). The convergence between 
two theories of college persistence. Journal of Higher Education, Vol. 63, No. 2, 143-164. 
 

Constatou-se neste modelo dez construtos, com as seguintes características (Cabrera 

et al., 1992 p. 131):  

C1 –  Ajuda financeira, aspecto financeiro relacionado à vida familiar do 

estudante; 

C2 –  Condições financeiras, recebimento de ajuda financeira, com bolsas;  

C3 – Desempenho escolar (acadêmico) anterior, ensino básico suficiente 

para o aprendizado acadêmico;  

C4 – Encorajamento de pessoas próximas, apoio da família e dos amigos 

quanto aos estudos; 

C5 – Desenvolvimento acadêmico e intelectual, satisfação om o curso; 

C6 – Desempenho de notas, desempenho acadêmico em termos de notas. 

Índice de aprovação nas disciplinas e tarefas; 

C7 – Integração social, facilidade de estabelecimento de relações pessoais 

com os outros estudantes, docentes e funcionários da instituição de 

ensino; 
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C8 – Compromisso com a instituição, confiança na escolha da instituição de 

ensino que frequenta; grau de importância em graduar-se por esta 

instituição de ensino; percepção de pertinência à instituição de ensino; 

percepção quanto ao auxílio que a educação nesta instituição de ensino 

dará para assegurar futuro emprego; qualidade da instituição 

considerada pelos amigos próximos; satisfação com a instituição de 

ensino; prestígio social da instituição; oportunidade de aplicação prática 

e interação com empresas; currículo atualizado do curso; 

C9 – Compromisso com o objetivo (importância da obtenção do diploma de 

graduação) e finalização do programa de estudo; 

C10 – Intenção de persistir (intenção do aluno em matricular-se no próximo 

período). 

 

Nesse contexto, o modelo vincula as experiências do estudante com os componentes 

sociais e acadêmicos da IES que contribuem para desenvolver seus objetivos 

educacionais e os compromissos com a instituição. Os objetivos, por sua vez, 

influenciam a vontade do estudante em persistir. E ainda, o papel dos amigos e a 

influência dos pais são basilares na vida acadêmica do estudante. Os estudos de 

Cabrera et al. (1992) incluíram no seu modelo o papel exercido pelas questões 

financeiras nas experiências sociais e intelectuais vividas pelos estudantes nas IES e, 

por decorrência, a importância que o apoio financeiro exerce no processo de 

permanência.  

 

Cislaghi (2008) compreende, a partir do modelo de Cabrera et al. (1992), que ao 

ingressar na IES, o estudante com apoio financeiro tem melhores condições de 

integração social, pois enfrenta menos restrições ao participar dos eventos e 

atividades sociais. Terá uma integração acadêmica mais efetiva, na medida em que 

sofrerá menos ansiedade e estresse causados pela preocupação econômica e 

financeira de permanecer na IES e pode, assim, dedicar mais tempo e energia no 

desempenho do seu papel de estudante. Outra variável de destaque nesse modelo é 

o compromisso com o objetivo para chegar à diplomação e com a própria IES, pois, 

se houver a possibilidade de ser forçado a assumir uma carga de trabalho maior, esse 

fator poderá levá-lo à desistência ou abandono do curso ou até mesmo trocar de 

instituição.  
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De modo geral, ao comparar os modelos teóricos, os autores notaram diversos pontos 

comuns entre eles: a persistência como o resultado de um conjunto complexo de 

interações ao longo do tempo; a influência das características pré-universitárias na 

forma como os alunos se adequam a IES; o modo como a relação bem-sucedida entre 

o aluno e a IES afeta a intenção de persistência. A variável econômica é um fator 

determinante no processo que leva ao abandono ou à permanência do estudante no 

curso/IES matriculado. Ou seja, uma vez dentro da instituição, o estudante que conta 

com apoio financeiro tem melhores condições de integração acadêmica e social 

(Cislaghi, 2008). 

 

O Modelo de Desgaste de Estudantes Adultos, de MacKinnon-Slaney (1994) foi 

desenvolvido com a finalidade de complementar as teorias até então publicadas sobre 

o tema contribuindo com estudos acerca de estudantes adultos. Esse público possui 

um comportamento diferenciado em relação ao processo de ensino- aprendizagem 

carecendo de maior atenção no que diz respeito a permanência (Silva, 2012). 

 

Cislahig (2008, p. 74) traduz o Modelo de Desgaste de Estudantes Adultos conforme 

Figura 20. 

 

 

Figura 20 
Modelo de Desgaste de estudantes adultos proposto por MacKinnon – Slaney (1994) 
Fonte: Cislaghi, R. (2008). Um modelo de sistema de gestão do conhecimento em um framework para 
a promoção da permanência discente no ensino de graduação. (Tese Doutorado em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil). 
Recuperado de http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2010/06 
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Para MacKinnon-Slaney (1994) a abordagem psicológica ajuda a entender o modelo 

que se baseia na interação entre três distintos conjuntos de fatores: os de ordem 

pessoal, os de natureza ambiental e os relacionados à aprendizagem propriamente 

dita. As questões pessoais envolvem elementos diversos, entre os quais o 

autoconhecimento, o senso de competência e a disposição para aguardar 

recompensa. Outras questões de aprendizado, por sua vez, envolvem competências 

educacionais, intelectuais e políticas.  Por seu turno, as questões consideradas 

ambientais englobam a recuperação de informações, a conscientização sobre 

oportunidades e dificuldades (Silva, 2012). 

 

Para Cislaghi (2008, p. 73), os três conjuntos exercem influência sobre a permanência 

do estudante que, por sua vez, também exerce influência sobre os conjuntos de 

fatores: “como resultante, o nível de satisfação e de gratificação do estudante exercerá 

forte influência na permanência junto à IES.” 

 
O Modelo Conceitual do Abandono do Estudante em IES de Tempo Parcial, proposto 

por Braxton, Hirschy e McClendon (2004, como citado em Silva, 2012, p. 82) tratou, 

na sua construção, de abarcar constructos de orientação teórica nas seguintes áreas 

do conhecimento:  

 

▪ A Psicologia contribuiu com estudos sobre o indivíduo e sua percepção 

das relações;  

▪ A Sociologia, com fatores externos ao estudante, como o convívio 

social;  

▪ A Economia, com relação ao custo-benefício, questões financeiras de 

manutenção do estudante;  

▪ A Administração com formas de gestão e estruturação da instituição. 

 

Silva (2012) explica que esse estudo se tornou relevante porque diferente do que 

ocorre em IES de tempo integral, as instituições de tempo parcial não têm 

comunidades sociais estruturadas e definidas que permitam uma integração entre os 

estudantes (Tinto, 1993).  
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Tinto (1993) sintetiza o modelo, considerando que as variáveis apresentadas 

originam-se nas características do estudante no início do curso (na entrada), passam 

pela definição do seu compromisso com a IES, que depende do ambiente externo 

(situação do estudante fora da instituição) e o ambiente no campus (comunidade 

acadêmica e ambiente institucional) para propiciar uma integração acadêmica 

suficiente para garantir sua permanência no curso. 

 

Em verdade, o modelo foi resultado de uma análise feita no sentido de construir uma 

base para os estudos sobre evasão neste tipo de instituição (Figura 21). 

 

 

Figura 21 
Modelo Conceitual do Abandono do Estudante em IES de Tempo Parcial proposto 
por Braxton, Hirschy & McClendon (2004, como citado em Cislahig, 2008 p. 79) 
Fonte: Cislaghi, R. (2008). Um modelo de sistema de gestão do conhecimento em um framework para 
a promoção da permanência discente no ensino de graduação. (Tese Doutorado em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil). 
Recuperado de http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2010/06 

 

Notou-se neste modelo que as características do estudante, ao ingressar na IES, 

sofrem influência diretamente do seu nível de comprometimento. As experiências 

vividas no campus e o ambiente externo afetam o nível de comprometimento com a 

IES e, consequentemente, influenciam na permanência estudantil.  

 

Percebeu-se também que o ambiente externo exerce diferentes influências, 

dependendo do perfil do estudante: o perfil de um estudante jovem, solteiro, morando 

com os pais e dedicando tempo integral ao curso que frequenta é completamente 
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distinto do perfil de um estudante, adulto, casado, com filhos e que trabalha para o 

seu sustento. O atributo integração acadêmica destaca-se neste modelo, pois quanto 

maior o nível de integração acadêmica percebido pelo estudante e maior for seu 

comprometimento com a IES, maior a probabilidade de permanecer no curso/IES até 

a diplomação (Cislaghi, 2008). 

 

O Modelo de Comprometimento Estudante e Instituição após o primeiro ano, proposto 

por Nora, Barlow e Crisp (2005), como o próprio nome diz, foi desenvolvido para apoiar 

os estudos nas relações entre estudantes e IES após o primeiro ano de curso 

(Cislaghi, 2008).  

 

A percepção de Nora et al. (2005) é de um estudante vivenciando momentos distintos 

ao longo de sua vida acadêmica, sendo o primeiro ano do curso fundamental para as 

definições de permanência ou abandono do curso ou da IES. O modelo proposto por 

Nora et al. (2005, p. 131) é representado pela Figura 22. 

 

 

Figura 22 
Modelo de comprometimento estudante - instituição após o primeiro ano proposto 
por Nora, Barlow e Crisp (2005, p. 131). 
Fonte: Nora, A.; Barlow, E.; Crisp, G. (2005). Student persistence and degree attainment beyond the 
first year in college. In: Seidman, A. (2005). College Student Retention - Formula for Student Success. 
American Council on Education, Westport: Praeger. 
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Apurou-se neste modelo de abordagem sociológica os fatores pré-universitários, as 

experiências acadêmicas e sociais, os resultados cognitivos e não cognitivos, os 

compromissos iniciais e finais, sendo observados no intuito de compreender o que 

diferencia o primeiro ano dos demais e como aumentar a permanência dos estudantes 

passado o primeiro ano de curso. Nora et al. (2005) evidenciam que embora não seja 

extenso, existe um corpo de literatura que examina taxas de retenção de alunos no 

segundo e terceiro anos e, às vezes, fatores que influenciam a decisão de um aluno 

de deixar a IES por completo. 

 
De acordo com Nora et al. (2005, p. 150), faz-se necessário que:  

as instituições desenvolvam seus próprios instrumentos para perceber com 
clareza as interações entre seus estudantes e a instituição, as interações dos 
estudantes com outros estudantes e professores, as finanças dos estudantes 
e o engajamento do estudante com os sistemas de suporte do campus. A 
estrutura de uma instituição, incluindo políticas acadêmicas, a existência de 
oportunidades de pesquisa, tipos de professores, tamanho de turmas e 
características demográficas de estudantes, gerará ambientes de classe, 
culturas acadêmicas, hábitos de professores e interações de estudantes que 
não serão os mesmos em todas as instituições de ensino superior. 
Experiências específicas de cada instituição desempenham um papel 
importante na permanência do estudante à medida que o tempo passa, sendo 
assim, uma melhor compreensão da natureza destas experiências e de como 
a instituição pode influenciá-las deve ser construída não a partir de arquivos de 
dados que combinem dados de instituições de vários tipos, mas de estudos 
específicos e individuais desta determinada instituição, ou similar, voltados a 
capturar o processo de permanência ao longo do tempo dentro do contexto 
único daquela instituição. 

 

Complementando, Nora et al. (2005, como citado em Costa & Gouveia, 2018, p. 168) 

compreendem que “cada instituição desempenha um papel importante na 

permanência do estudante ao longo de sua vida acadêmica. Por isso, as IES precisam 

entender a natureza dessas experiências e de utilizá-las em benefício da instituição”. 

E alertam, que esse processo deve ser construído não a partir de arquivos de dados 

que combinem informações de vários tipos de instituições, mas de estudos específicos 

e individuais realizados pela própria IES. 

 

No Brasil, Renato Cislaghi, no ano de 2008, adaptou as teorias internacionais à 

realidade das IES do país e criou o modelo intitulado Permanência Discente na 

Graduação em IES brasileiras (Figura 23). 
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Figura 23 
Modelo de permanência discente na graduação em IES brasileiras de Cislaghi 
(2008, p. 89) 
Fonte: Cislaghi, R. (2008). Um modelo de sistema de gestão do conhecimento em um framework para 
a promoção da permanência discente no ensino de graduação. (Tese Doutorado em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil). 
Recuperado de http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2010/06 

 

Identificou-se, no modelo de Cislaghi (2008), a partir de uma avaliação qualitativa das 

teorias e estudos existentes na literatura sobre o tema, e considerando as causas para 

a evasão discente em IES brasileiras, três conjuntos relevantes para a abordagem 

das ações institucionais visando à promoção da permanência: o ambiente 

institucional, o estudante como indivíduo e o ambiente externo. Cislaghi (2008, p. 70) 

sugere que o ambiente institucional envolve as seguintes variáveis [ênfase 

acrescentada]: 

 

• Desempenho em notas – Indicadores de aproveitamento. Ex., notas 

obtidas em disciplinas e suas respectivas cargas horárias; número de 

créditos cursados em relação ao total curricular; 

• Integração social – Fatores que influenciam a habilidade do estudante 

para desenvolver relacionamentos com colegas e outros estudantes 

fora dos ambientes acadêmicos rotineiros. Ex., fora das salas de aula, 

fora dos horários de estudo, fora das atividades acadêmicas; 



110 

 

• Integração acadêmica – Fatores que influenciam a habilidade do 

estudante de se participar ativamente do ambiente acadêmico na 

instituição. Ex., relação com docentes dentro e fora da sala de aula, 

participação em grupos de estudo, horas dedicadas aos estudos, 

créditos no semestre. 

 

O autor ressalta ainda que “enquanto a integração social e a integração acadêmica se 

influenciam mutuamente, o desempenho acadêmico é influenciado por ambas, numa 

relação interativa” (Cislaghi, 2008, p.70). 

 

Para Cislaghi (2008), o estudante possui aspectos próprios enquanto indivíduo, com 

aspirações, interesses, habilidades e atitudes, refletidas pelas variáveis compromisso 

com a IES e compromisso com o objetivo. Assim, o compromisso com o objetivo 

refere-se, em especial, à motivação do estudante ao ingressar em um determinado 

curso e por meio dele atingir seus interesses pessoais. O compromisso com a 

instituição diz respeito a escolha feita para obter a formação pretendida junto a uma 

determinada IES.  

 

Cislaghi (2008, p. 71) elenca as seguintes variáveis [ênfase acrescentada]: 

▪ Compromisso com a instituição – Fatores que influenciam a percepção 

que o estudante tem da instituição na qual está estudando, as suas 

características principais e o prestígio da instituição. Ou seja, satisfação 

global com a instituição; 

▪ Compromisso com o objetivo - Fatores que influenciam a percepção do 

estudante sobre a qualidade do curso, decorrente da formação obtida, 

e utilidade do diploma frente ao esforço necessário para manter seu 

vínculo, quer seja a intenção de concluir o curso, ou de exercer a 

profissão. 

 

Diante dos estudos, Cislaghi (2008) considerou o ambiente externo fora do escopo de 

alcance direto das intervenções institucionais. Para ele, o ambiente externo tem uma 

infinidade de fatores que influenciam o estudante, como indivíduo que tem toda uma 

vida extra-acadêmica, e a própria instituição. Cislaghi (2008, p. 72) explica que: 
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o ambiente exerce uma força centrífuga sobre o discente em IES brasileiras, 
em relação ao seu envolvimento e desempenho acadêmico, as variáveis 
responsabilidades familiares, responsabilidades profissionais e condições 
financeiras se destacam.  

 

As seguintes variáveis do ambiente externo são expostas por Cislaghi (2008, p.73) 

[ênfase acrescentada]: 

 

• Condições financeiras – possibilidades de pagamento de despesas com 

os estudos e subsistência (taxas, materiais, transporte e estadia), e a 

partir de recursos familiares ou pessoais (salário, renda e bolsa); 

• Responsabilidades familiares – necessidade de dispor de tempo e de 

estrutura para atender às necessidades de familiares e dependentes; 

• Responsabilidades profissionais  – necessidade de dedicação a 

compromissos profissionais (carga horária de trabalho, flexibilidade de 

horário e viagens). 

 

O modelo elaborado por Cislaghi (2008, pp. 74-75) contemplam um conjunto de 

possibilidades de intervenções institucionais, com vistas a redução da evasão e a 

promoção da permanência estudantil, consideradas sob diferentes perspectivas, a 

saber [ênfase acrescentada]:  

▪ Intervenções para apoiar o estudante para que ele tenha condições de 

se manter estudando. Por limitações de recursos institucionais (para 

mais bolsas, mais vagas em moradia estudantil, vagas em creches e 

incremento do acervo nas bibliotecas), essas intervenções têm um 

alcance restrito; 

▪ Intervenções institucionais visando influir na vontade do estudante de 

permanecer frequentando o curso no qual ingressou, objetivando 

manter um nível elevado de satisfação, motivação, segurança e 

condições para progresso no aprendizado. É nessa perspectiva que as 

IES têm um espaço maior para desenvolver políticas e programas mais 

ambiciosos e obter resultados mais significativos. 

 

Cislaghi (2008) conclui seus estudos construindo um modelo de sistema de gestão do 

conhecimento baseando em um framework desenvolvido para propiciar às IES 
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brasileiras uma opção de tratamento para atuar na promoção da permanência 

estudantil. 

 

2.5.2 Fatores de evasão no ensino superior 

 

Os principais fatores mencionados na literatura que influenciam a retenção, permitindo 

a permanência dos estudantes nas IES, envolvem a preparação acadêmica, a 

integração social, a integração acadêmica, o compromisso com a instituição, o 

compromisso com o objetivo, o ambiente e as características demográficas. Tais 

fatores se configuram a partir dos modelos teóricos descritos na seção anterior. 

 

Entre as variáveis dos estudantes definidas por Bean (1982, como citado em Costa e 

Gouveia, 2018), um dos fatores responsáveis pela retenção incide nas características 

de fundo, que incluem a preparação acadêmica do estudante antes do ingresso no 

ensino superior. A integração social diz respeito às participações em eventos 

realizados pela IES, bem como as relações estabelecidas pelos estudantes entre si, 

não só no ambiente acadêmico, como também extramuros (Cislaghi, 2008). 

 

Sobre os fatores de evasão discente, David e Chaym (2019, p. 169) consideram três 

fatores e causas capazes de influenciar a evasão no ensino superior [ênfase 

acrescentada]:  

 

• Individuais dos estudantes – Habilidade de estudo; personalidade; 

formação universitária anterior; escolha precoce da profissão; 

dificuldades pessoais de adaptação à vida universitária; desencanto 

com o curso escolhido; dificuldades recorrentes de reprovações ou 

baixa frequência; desinformação a respeito da natureza dos cursos. 

• Externos às instituições – O mercado de trabalho; reconhecimento 

social na carreira escolhida; conjuntura econômica; desvalorização da 

profissão; dificuldade de se atualizar perante às evoluções tecnológicas, 

econômicas e sociais da contemporaneidade; políticas governamentais. 

• Internos às instituições – Questões peculiares à própria academia; falta 

de clareza sobre o projeto pedagógico do curso; baixo nível de didática-
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pedagógica; cultura institucional de desvalorização da docência; 

estrutura insuficiente de apoio ao ensino.  

 

A vista disso, os autores inferem que é necessário verificar as principais causas de 

evasão sob a ótica dos estudantes e dos fatores internos e externos à IES, com o 

propósito de estabelecer estratégias e ações gerenciais que possam contribuir para 

mantê-los na instituição. 

 

Hoffmann, Nunes e Muller (2019, p. 3) apontam os seguintes itens para evasão dos 

discentes nas IES [ênfase acrescentada]: 

 

▪ Abordagem ensino público e privado – Os principais problemas estão 

relacionados à gestão universitária (Lobo, 2012); 

▪ Abordagem no ensino público e privado e formação de ações para 

combater o fenômeno – Os principais problemas estão relacionados à 

gestão da IES com poucas ações de combate à evasão (Tigrinho, 2008); 

▪ Preocupação com a responsabilidade social do cidadão – Imaturidade 

dos estudantes (Dias, 2008); 

▪ Ambiente nacional e internacional – Econômico-financeiro (Silva, 

Motejunas & Hipólito, 2007); 

▪ Panorama da evasão no ensino superior privado – Quando IES: 

infraestrutura, corpo docente, matriz curricular. Quando Aluno: situação 

econômico-financeira, incompatibilidade de horário e desempenho do 

acadêmico (Costa & Gouvinhas, 2005). 

 

Por conseguinte, os principais problemas estão relacionados à gestão universitária. 

As IES precisam identificar a motivação do aluno em virtude da necessidade de retê-

lo. Observa-se que poucas ações são realizadas para minimizar a evasão discente. 

 

Autores como Bittencourt e Mercado (2014, p. 496) alertam que: 

a principal causa da evasão dos acadêmicos está relacionada a problemas 
endógenos, ou seja, relacionados à instituição de ensino superior. Problemas 
como: atitude comportamental ligada diretamente à insatisfação com o tutor e 
professores; motivos institucionais e requisitos didáticos- pedagógicos 
relacionados a problemas com a plataforma e encontros presenciais.  
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Bittencourt e Mercado (2014, p. 496), apontam que as causas endógenas podem ser 

evitadas pelas IES, consequentemente reduzindo os altos índices de evasão. Para 

tanto, faz-se necessário criar programas de controle de qualidade, relativos a 

professores e coordenadores qualificados e motivados a atuar na docência. Além 

disso, o projeto político pedagógico do curso deve ser coerente com a metodologia da 

IES. Também é necessária a contratação de uma equipe de suporte para apoiar o 

estudante na superação de toda e qualquer dificuldade que possa interferir no 

processo de ensino-aprendizagem (Bittencourt & Mercado, 2014). 

 

As causas exógenas estão diretamente ligadas a fatores sociais, políticos e 

econômicos, tal como: problemas de saúde, inadaptação ao ambiente universitário,  

questões de ordem familiar, transferências de local de trabalho, violência, aspectos 

financeiros, desemprego, entre outros, que podem ocasionar a evasão estudantil 

(Bittencourt & Mercado, 2014). Dentro dessa abordagem, Neves (2006) considera a 

evasão como um problema decorrente de um conjunto de fatores externos capazes 

de influenciar a decisão do estudante de permanecer ou desistir do curso ou mesmo 

da IES escolhida. 

 

Pesquisa de Silva e Bregalda (2018) identificaram a multifatorialidade da evasão do 

curso, com predominância dos fatores pessoais: o desconhecimento sobre o curso; a 

falta de identificação com o curso; o despertar do interesse por outra profissão além 

de auxílios estudantis insatisfatórios ou inexistentes são aspectos relevantes.  

 

Por isso,  

é fundamental priorizar o investimento no conhecimento da profissão pela 
sociedade, no acompanhamento vocacional antes e depois do ingresso na 
universidade e desenvolver ações de luta pela melhoria da estrutura e do 
funcionamento do curso e da instituição e das condições de assistência e 
permanência estudantil (Silva & Bregalda, 2018, p. 1). 

 

Estudos de Oliveira e Rosa (2017), por meio de revisão bibliográfica, identificaram os 

fatores da evasão, categorizados em individuais, internos e externos à IES (Tabela 4). 
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Tabela 4 

Síntese de fatores da evasão 
F

a
to

re
s

 

Variável Descrição Autores 

F
A

T
O

R
E

S
  

IN
D

IV
ID

U
A

IS
 

Aprendizagem 

Base educacional; Preparo 
para o curso; Habilidades; 
Limitações e 
Reprovações. 

Furtado e Alves (2012); Lobo (2012); 
Albuquerque (2008); Silva Filho et al., 
(2007); Schargel e Smink (2002); Tinto 
(2001); MEC/SESU (1997); Tinto (1975). 

Relacionamento 

Imaturidade; 
Comprometimento; 
Integração acadêmica e 
social. 

Arce, Crespo e Míguez-Álvarez (2015); 
Lobo (2012); Schargel e Smink (2002); 
Tinto (2001); MEC/SESU (1997); Tinto 
(1975). 

Tempo 
Vida pessoal; Vida 
profissional e 
Compromissos. 

Furtado e Alves (2012); Tontini e Walter 
(2011); MEC/SESU (1997). 

F
A

T
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

N
O

S
 Infraestrutura 

Localização; Salas de 
aula; Biblioteca e 
Conservação 

Ambiel et al., (2016); Lobo (2012); Tontini e 
Walter (2011). 

Qualidade 

Exigência 
disciplinas/curso; 
Concessão de auxílios 
financeiros; Atendimento e 
apoio; Recomendação. 

Tontini e Walter (2011); Mec/Sesu (1997). 

F
A

T
O

R
E

S
  

E
X

T
E

R
N

O
S

 Finanças 
Renda pessoal; Apoio 
familiar e Incentivo do 
empregado. 

Ambiel et al., (2016); Arce, Crespo e 
Míguez-Álvarez (2015); Furtado e Alves 
(2012); Lobo (2012); Tontini e Walter 
(2011); Silva Filho et al., (2007); Schargel e 
Smink (2002); MEC/SESU (1997); Cabrera, 
Nora e Castañeda (1993); Tinto (1975). 

Colocação 
profissional 

Expectativas / incertezas; 
Vocação profissional; 
Ascenção pessoal e 
profissional; 
Empregabilidade. 

Tontini e Walter (2011); Weng, Cheong e 
Cheong (2010); Albuquerque (2008); 
MEC/SESU (1997). 

Fonte: Adaptado Oliveira, T. L.; & Rosa, F. (2017). Fatores determinantes da retenção de estudantes: 
um modelo teórico para Instituições Públicas de Ensino Superior. In: Congresso Internacional de 
Desempenho do Setor Público. 1. 2017, Florianópolis, Anais. Florianópolis: Teatro Pedro Ivo. p. 2652-
2670 

 

Observa-se que acompanhar o nível de aprendizagem do estudante, os 

relacionamentos com a IES, professores e colegas, ofertar uma infraestrutura 

confortável e adequada para atender às demandas do dia a dia, além de apoio 

financeiro aliado à qualidade do curso, são fatores que se inter-relacionam e são 

responsáveis pela permanência, ou não, do estudante no curso e/ou na IES (Oliveira 

& Rosa, 2017). 

 

O fator ambiente diz respeito às ocorrências exógenas que possam a vir acontecer 

durante o período do curso. Geralmente, as questões de ordem financeira se 

sobressaem neste fator, como enunciam Pascarella e Terenzini (1991). 
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As características demográficas nada mais são do que a bagagem de conhecimento 

que o estudante traz para a educação superior. Envolvem não só os antecedentes 

educacionais, oriundos do ensino médio, como também padrões de comportamento 

social (Costa & Gouveia, 2018).  

 

2.6 Gestão da permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior 

 

Apesar dos estudos existentes na literatura científica sobre evasão, ainda se faz 

necessário compreender os fatores que levam os estudantes a evadirem ou 

permanecerem nas IES, em especial no Brasil (Assis, 2013).  

 

As IES possuem um papel de fundamental importância no combate à evasão na 

educação superior, de forma a garantir a permanência dos estudantes até a sua 

efetiva diplomação, por meio da promoção do desenvolvimento de políticas 

institucionais (Soares & Resende, 2012). 

 

De um modo geral, as IES investem muitos recursos na captação de estudantes, na 

conquista de novos entrantes (matrículas), mas desenvolvem poucas ações para 

garantir a qualidade do ensino, mitigar a evasão e gerir a permanência dos estudantes 

de maneira a permitir que a sua missão institucional seja atingida (Bisinoto, 2016). 

 

Cislaghi (2008, p. 258) contribui sobre a temática, afirmando que a permanência é a 

“situação na qual o estudante mantém interesse, a motivação e encontra na IES as 

condições que considera essenciais para permanecer frequentando regularmente o 

curso de graduação no qual ingressou”.  

 

A partir da argumentação de Cislaghi (2008), nas palavras de Bisinoto (2016, p. 53), 

“a permanência na educação superior pode ser abordada sobre dois aspectos: 

dependentes e independentes”. E ainda, os dependentes são aqueles que dizem 

respeito à gestão das políticas institucionais e das ações de marketing das IES. Os 

independentes dizem respeito ao “comportamento dos alunos, com base nas 

dimensões relacionadas às condições comportamentais, logísticas, geográficas e 

tecnológicas” (Bisinoto, 2016, p. 53). 
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A permanência dos estudantes, seja em qualquer um dos níveis de ensino da 

educação brasileira, consta do preceito constitucional segundo o qual o ensino deve 

ser ministrado com “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” 

(Constituição Federal de 1988, art. 206). No âmbito educacional, a LDBE nº 9.394/96, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ratifica o preceito 

constitucional de igualdade ao dispor em seu inciso I, do art. 3 a mesma igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola (Bisinoto, 2016). 

 

Segundo Muriel (2010 p. 10), 

a implantação de uma gestão voltada para a permanência é algo que interfere 
na maneira como os profissionais que atuam nas IES fazem as coisas. A 
complexidade de um sistema organizacional que se propõe a gerar 
conhecimento pode ser caracterizada por um emaranhado de conexões entre 
pessoas com percepções e interesses distintos A complexidade dessas 
interconexões somada ao modelo organizacional industrial que pontuou a 
percepção sobre as organizacionais ao longo do século XX podem estabelecer 
barreiras para o avanço da gestão da permanência enquanto projeto integrador 
e construtor de uma abordagem comum.  

 

Decorrente da complexidade no processo de gestão da permanência, Muriel (2010 

p.10-11) identificou três importantes barreiras contra o desenvolvimento da gestão da 

permanência nas IES brasileiras, a saber: 

 

▪ Transposição de uma cultura institucional centrada nas matrizes 

curriculares, sua organização, documentos e estrutura acadêmica, seu 

corpo docente, biblioteca e laboratórios, tudo isso voltado para oferecer 

aos alunos um pacote de serviços pronto para o consumo.  

▪ Despersonalização do serviço educacional, uma redução que atende 

apenas a perspectiva financeira e operacional da gestão da IES, mal 

que o ensino superior brasileiro padece; 

▪ As finanças, por sua importância e concretude, se estabelecem 

facilmente como a única forma de analisar as variáveis e os contextos, 

pois considera como resultados tudo aquilo que pode ser visto, 

reconhecido pela coletividade e mensurado, ou seja, a rentabilidade 

financeira, o lucro financeiro sobre o investimento realizado. Porém, 

essa redução do universo da análise pelo foco exclusivo da perspectiva 

financeira esconde oportunidades indicadas por outras formas de ver a 
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gestão de uma IES e interfere negativamente na gestão pelo 

empobrecimento das perspectivas de análise ao longo do processo 

decisório. É preciso reconhecer que todo resultado financeiro decorre 

de ações que promovem a percepção que alunos e professores têm 

sobre o valor dos serviços oferecidos pela IES.  

 

Ainda na sua análise, Muriel (2010) conclui que para a sustentabilidade de uma IES, 

à luz da gestão da permanência, o foco deve estar em considerar “qual é o valor final” 

e não “o quanto custa”, na medida em que “cortar custos e manter o controle financeiro 

é algo corriqueiro, próprio de todo gestor que busca a eficiência na utilização dos 

recursos institucionais” (Muriel, 2010, p.11). Por isso, de forma clara e precisa Muriel 

e Giroletti (2010, p. 81) reconhecem a importância da gestão da permanência ao expor 

que os “procedimentos para captação e retenção de alunos vão muito além do âmbito 

mercadológico”. Ademais, os citados estudiosos alertam que, apesar de ser 

importante a obtenção de recursos para a sustentabilidade da IES, “a captação e a 

retenção de alunos têm a ver com a realização dos fins da Universidade. Ter e manter 

os alunos até o final do curso é pré-condição para que o projeto pedagógico se realize 

em sua plenitude, formando-se uma nova pessoa, um cidadão prestante e um 

excelente profissional” (Muriel & Giroletti, 2010, p.81). 

 

Costa e Gouveia (2018) corroboram tal pensamento quando mencionam que, para 

uma IES atuar na gestão da permanência dos estudantes, contribuindo para uma 

gestão sustentável, alcançando seus objetivos e cumprindo a sua missão precisa 

compreender os conceitos de retenção. 

 

A partir de uma revisão da literatura sobre o tema, constata-se que não existe um 

consenso entre os estudiosos do assunto sobre esse conceito. Enquanto alguns 

autores entendem que não existe distinção entre os termos retenção (RTC) e 

persistência (PRT), outros consideram que são termos diferentes. Costa e Gouveia 

(2018) expõem as diferenças identificadas na literatura para os termos retenção e 

persistência, bem como os autores que só definem o termo retenção, de acordo com 

a Tabela 5. 
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Tabela 5 
Retenção (RTC) versus persistência (PRT)  

Autor 
Termo 

relacionado 
RTC-Retenção PRT-Persistência  

Astin  
(1975) 

Abandono 
É a capacidade da instituição 
para manter os alunos de um 
ano para o próximo. 

É a capacidade ou motivação 
de um aluno para atingir os 
seus objetivos acadêmicos. 

 

Swail (1995) Abandono 

RTC: É um termo usado para 
descrever o processo de  
atendimento contínuo dos 
alunos em uma instituição 
para obter seu diploma. 

É a capacidade de um aluno 
ou grupo de estudantes 
permanecerem em uma 
faculdade ou instituição. 

 

National Center 
for Education 

Statistics 
(2000) 

------------- 

Refere-se aos alunos que 
permanecem na mesma 
instituição desde o momento 
em que começam até terminar 
um programa. 

Refere-se a todos os alunos 
que continuam matriculados 
até terminar um programa e, 
portanto, inclui aqueles que 
obtêm seu diploma. 

 

Berger, 
Ram’rez  

e Lyon (2005) 
Persistência 

É a capacidade institucional 
para manter um Aluno da 
admissão/inscrição até a 
graduação. 

Afirmam que a persistência é o 
desejo e a ação de um aluno 
de permanecer dentro de um 
sistema de ensino superior 
desde o início até obter seu 
título. 

 

National Center 
for Education 

Statistics 
(2012) 

Persistência 

É uma medida da taxa em que 
os estudantes persistem em 
seu programa educacional em 
uma instituição, expressa em 
percentagem. 

Refere-se à continuação do 
curso, de semestre a semestre 
que leva à graduação. 

 

Fonte: Adaptado de Costa, O. S., & Gouveia, L. B. (2018). Educação superior a distância: Revista 
Educação Em Questão, 57(51). https://doi.org/10.21680/1981-1802.2019v57n51ID15671 

 

Entre esses autores que diferenciam o termo retenção do termo persistência verifica-

se a existência de variações entre os conceitos, ou seja, não existe um consenso 

sobre a definição dos termos. 

 

Costa e Gouveia (2018) também identificaram três autores que não diferenciam o 

termo retenção do termo persistência, conforme exposto na Tabela 6. 
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Tabela 6 
Retenção (RTC) ou persistência (PRT)  

Autor 
Termo 

relacionado 
RTC ou PRT 

Guevara (2010) Persistência 
Afirma que a persistência e a retenção se referem ao ato de se manter 
matriculado em uma faculdade ou universidade, enquanto o 
abandono e a aposentadoria referem-se ao ato de sair. 

Himmel (2002) Persistência 
Define a retenção como a persistência dos alunos em um programa 
de estudos universitários até atingir seu diploma ou grau. 

Argentina (2003) ----------- 

A retenção escolar é entendida como a capacidade do sistema 
educacional para alcançar a permanência dos alunos nas salas de 
aula, garantindo a realização de ciclos e níveis nos horários previstos 
e garantindo o domínio das competências e conhecimentos 
correspondentes. 

Fonte: Adaptado de Costa, O. S., & Gouveia, L. B. (2018). Educação superior a distância: Revista 
Educação Em Questão, 57(51). https://doi.org/10.21680/1981-1802.2019v57n51ID15671 

 

Observou-se que os autores compreendem tanto a retenção como a persistência sem 

diferenças. Embora cada qual conceituando o termo a seu próprio modo.  

 

Ainda explorando as diferenças do termo retenção versus persistência, Costa e 

Gouveia (2018) apontaram autores que definem em sua literatura somente o conceito 

de retenção como descrito na Tabela 7. 

 
Tabela 7  
Retenção (RTC) 

Autor 
Termo 

relacionado 
RTC 

Lenning, Beal 
e Sauer (1980) 

Desgaste 
É aquela que ocorre quando os alunos completam, continuam ou 
retomam seus estudos. 

Bean (1980) 
Desgaste e 

Sucesso 

Afirma que o estudante que se integra com sucesso a uma 
universidade ou faculdade tem uma experiência bem-sucedida e 
persiste. 

Tinto (1993) Progresso 
Estudantes que conhecem objetivos educacionais claramente 
definidos, sejam eles créditos de curso, progresso na carreira ou 
realização de novas habilidades. 

Kerka (1995) Sucesso É manter os alunos nos programas até atingir seus objetivos. 

Santos (1999) ------ 
É a condição do aluno regularmente matriculado no curso de 
origem quando da realização do estudo. 

Levitz (2001) ------ 
Refere-se à conclusão bem-sucedida dos objetivos acadêmicos 
dos estudantes de obtenção de graus. 

Hagedorn 
(2006) 

Persistência É permanecer na faculdade ou universidade até obter um título. 

Pascarella e 
Terenzini 

(2005) 
Persistência 

É a rematrícula progressiva na faculdade, de um período para o 
próximo, se contínua, ou então retomada, se temporariamente 
interrompida. 

Seidman 
(2005) 

Sucesso 
É a capacidade de uma faculdade ou universidade de graduar 
com sucesso os alunos que inicialmente se inscreveram na 
instituição. 

continua 
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conclusão 

Autor 
Termo 

relacionado 
RTC 

Glossário de 
Ensino 

Superior na 
América Latina 

e Caribe 
(2007, apud 

Guevara, 
2010) 

Abandono 
É a capacidade de uma instituição ou carreira de ensino superior 
para garantir que o número de alunos matriculados nele 
abandone ou deserte. 

Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 

(2008) 

------------ 
É a porcentagem de estudantes que permanecem no sistema 
universitário ou completaram o processo de treinamento 
satisfatoriamente. 

Pineda-Baez, 
Moreno e 

Pedraza-Ortiz 
(2011) 

Sucesso 

Afirmam que um programa de retenção estudantil compreende 
um conjunto de ações adotadas por uma instituição para garantir 
o apoio ao aluno durante sua carreira acadêmica, de modo que 
possa concluir seus estudos com êxito. 

Fonte: Adaptado de: Costa, O. S., & Gouveia, L. B. (2018). Educação superior a distância: Revista 
Educação Em Questão, 57(51). https://doi.org/10.21680/1981-1802.2019v57n51ID15671 

 

Na maior parte dos casos, existem variações na definição de retenção para os autores 

que diferenciam os conceitos de retenção, para os autores que não diferenciam os 

conceitos e para os autores que definem somente a retenção.  

 

Observou-se nas Tabelas 16, 17 e 18, um possível dissenso sobre termos 

relacionados à definição dos autores. Costa e Gouveia (2018) argumentam que, para 

o Centro Nacional de Estatísticas Educacionais do Departamento de Educação dos 

Estados Unidos, a diferença entre persistência e retenção é na forma de transferência, 

enquanto a retenção representa a perspectiva institucional. Ou seja, constitui a 

capacidade da IES de reter seus alunos e impedi-los de ir para outra instituição. Costa 

e Gouveia (2018, p. 163) argumentam que, 

os autores Astin (1975), Berger, Ram’rez e Lyon (2005), e Seidman (2005) 
reforçam a relação de retenção com a capacidade da instituição em reter o 
estudante, pois estão alinhados a esta afirmação. Observa-se que ao longo de 
mais de três décadas os autores continuam na mesma direção, mesmo com 
termos relacionados a sua definição diferentes. Por fim, considerando as 
definições analisadas e as ponderações apresentadas ao longo desta seção, 
decidiu-se a adoção, neste estudo, da seguinte definição: “Retenção é a 
capacidade institucional para manter e apoiar os estudantes da admissão até 
alcançar a graduação com sucesso. 

 

Pascarella e Terenzini (1980) relacionam a permanência ou não do estudante à sua 

frequência, qualidade de seus contatos e informações fora da sala de aula. As demais 

características individuais dos estudantes influenciam o ambiente da IES bem como 
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dos estudantes, pois podem influenciar a quantidade de contato formal e todos os 

fatores que afetam os resultados educacionais. 

 

Segundo Bisinoto (2016), as dimensões que tratam os fenômenos da permanência 

são oriundas da psicologia positiva na educação, com foco na importância de 

pesquisas para os modelos positivistas, tais como felicidade, sucesso e bom 

desempenho (que poderiam estar associados à permanência de alunos nos cursos), 

em detrimento de análise das disfunções, como dor, sofrimento, depressão e fracasso 

(sentimentos mais associados à evasão dos alunos). A Figura 24 expõe, assim, os 

pilares da Psicologia Positivista. 

 

 

 

Figura 24 
Pilares da Psicologia positivista 
Fonte: Bisinoto, G. D. S. (2016). Gestão da Permanência: uma análise sobre o perfil socioeconômico, 
permanência e evasão dos discentes do Curso de Bacharelado em Administração Pública da 
UAB/UNEMAT. 169 fls. Trabalho de Conclusão Final, Universidade Federal de Rondônia–UNIR, Porto 
Velho, 2016. 
 

De acordo com Bisinoto (2016, p. 57) a escolarização positiva se baseia em “cuidados, 

confiança e respeito pela diversidade, em que o professor deve incentivar o aluno, 

motivando-o a partir de um bom planejamento e determinando objetivos específicos 

para a disciplina, procurando engendrar a aprendizagem”. Para que o aluno atinja 

seus objetivos, desenvolvendo suas competências e obtendo êxito no seu 

desempenho acadêmico e no seu projeto de vida pessoal, o ambiente educacional 

tem que funcionar como uma base sólida de apoio sob todos os aspectos (Bisinoto, 

2016). 

 

Silva (2012, p. 71) corrobora esse entendimento ao afirmar que: 

as contribuições da psicologia para a educação estão muito além do processo 
de ensino-aprendizado, em função da necessidade dos alunos se perceberem 
enquanto participantes de um processo social mais amplo ao qual estamos 

Esperança e confiança 

Força, virtudes e habilidades 

Democracia, família e habilidade 

Estudo das emoções positivas 

Estudo dos traços positivos 

Estudo dos instintos positivos 
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todos ligados, aprendendo uns com os outros, compartilhando experiências 
positivas. 
 

Santos e Oliveira Neto (2009), a partir dos estudos de York e Longden (2004), 

propõem uma série de estratégias de permanência do aluno até a conclusão do curso 

baseadas em três dimensões: instituição, aluno e sistema educacional. (Tabela 8). 

 

Tabela 8  
Dimensões de permanência do aluno até a conclusão do curso 

Dimensão Descrição 

Instituição 

Alocar mais recursos proporcionalmente ao primeiro ano, período em que ocorre o 
maior número de evasões; Colocar as informações em linguagem e formato 
adequado para uma grande faixa de alunos potenciais (idades, etnia, gênero, 
necessidades especiais, etc.); Dar boas-vindas aos alunos; Dar suporte aos alunos 
continuamente desde o primeiro dia; Definir com clareza as expectativas do curso; 
Desenvolver conteúdo baseado em teorias de aprendizagem, utilizando suporte 
pedagógico adequado; Desenvolver programas de inclusão social; Utilizar o design 
universal para atender às necessidades especiais; Dar feedback personalizado; 
Fornecer/disponibilizar o maior número de informações sobre o curso: conteúdo, 
forma de avaliação, mercado de trabalho, tempo de dedicação, custos adicionais, 
visitas programadas; Proporcionar suporte 24 horas; Dar suporte às atividades 
assíncronas; Dar suporte às atividades síncronas; Proporcionar treinamento e 
suporte aos professores e usar avaliação diagnóstica e formativa, além da 
tradicional, somativa. 
 

Alunos 

Procurar ajuda profissional para escolha do curso; Evitar escolha de última hora; Se 
estiver incerto, dar um tempo para amadurecer a sua escolha, trabalhando, viajando 
ou voluntariando; Planejar as suas atividades. A mudança do ensino médio para o 
superior demanda mais independência e autonomia e requer um planejamento de 
carga de trabalho durante o ano; Copiar os trabalhos dos outros não é suficiente. O 
aluno deve desenvolver suas atividades baseado em seus esforços individuais e em 
grupo, além da visão oferecida pelo professor; Utilizar a ajuda da Instituição. A ajuda 
nos semestres iniciais não significa fraqueza, mas uma ação prática com o objetivo 
de minimizar eventuais problemas futuros; Adotar o objetivo de aprendizagem e não 
de desempenho. Notas baixas iniciais podem desestimular os alunos. 
 

Sistema 
Educacional 

Valorizar o ensino e a pesquisa; Oferecer bolsas de estudo; Elaborar um sistema de 
acreditação/certificação contínuo; Oferecer recursos para o ensino, pesquisa e 
extensão à comunidade; Estimular a educação continuada dos professores no Brasil 
e no Exterior. 

Fonte: Adaptado de Costa, O. S., & Gouveia, L. B. (2019). Educação superior a distância: Revista 
Educação Em Questão, 57(51). https://doi.org/10.21680/1981-1802.2019v57n51ID15671 

 

Pelos estudos demonstra-se que as IES necessitam alocar recursos logo no primeiro 

ano de curso, período no qual comprovadamente ocorre um maior número de 

evasões. É importante dar suporte aos alunos, considerando as especificidades de 

cada um. Outro importante atributo é o acolhimento, dar boas-vindas pode ser um 
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diferencial para os estudantes. Ser acolhido pela IES em um momento inicial pode 

significar a permanência até o estudante chegar à diplomação (Costa & Gouveia, 

2018). 

 

Barros e Araújo (2018) declaram que as IES da rede privada desenvolvem ações para 

garantir que os estudantes concluam seus cursos. Entre essas, pode-se mencionar a 

criação de equipes voltadas para atuar, de forma exclusiva, na gestão da permanência 

e na implantação de projetos específicos para combater a evasão.  

 

2.6.1 Fatores de atratividade dos estudantes 

 

Ao longo dos últimos 20 anos, o segmento da educação superior passou por um 

intenso processo de expansão alavancado em especial pelo advento do setor privado 

com a abertura de IES, oferta de cursos nas diferentes modalidades de ensino e 

ingresso de uma parcela da população até então excluída do meio acadêmico. Além 

disso, a promulgação da Lei no 9.394/96 (LDBEN) contribuiu com o crescimento da 

educação superior privada no país. A citada legislação gerou um mercado de 

oportunidades no segmento da educação superior privada, ao flexibilizar a criação de 

faculdades e centros universitários, acirrando a competitividade no mercado 

educacional (Pontes, Ferreira, Silva & Martins, 2018). 

 

Nesse cenário de alta competitividade, as IES privadas se deparam com a tarefa árdua 

de atrair e captar novos alunos. Para tanto, as IES precisam conhecer seu público, 

seus desejos e necessidades, bem como identificar os processos de decisão dos 

alunos para definir estratégias e consequentemente captar novos clientes, tornando-

se um diferencial em relação às demais IES, tanto no mercado como nas áreas de 

conhecimento em que atuam (Oliveira & Teixeira, 2012). 

 

Os atributos influenciadores para a escolha de uma IES, envolvem o currículo da 

instituição, sua reputação, o custo das mensalidades, a percepção de qualidade, o 

nível de compromisso com o serviço prestado e a empregabilidade do curso escolhido. 

Aspectos como localização, acesso e infraestrutura também são fatores de atração 

(Pimpa & Suwannapirom, 2007; Seeman & O’Hara, 2006; Rowley, 2003, Kotler & Fox, 

1994, como citados em Oliveira, Giroletti & Jeunon, 2018). 
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Ao identificar os fatores de influência no comportamento dos alunos, as IES podem 

direcionar suas ações para conquistar a preferência de novos entrantes, conforme 

menciona Biazon (2012, como citado em Oliveira, Giroletti & Jeunon, 2018) 

contribuindo para a captação de novas matrículas. 

 

Palacio, Meneses e Pérez (2002) desenvolveram estudos sobre o atributo de atração 

de estudantes, no qual a imagem da IES foi identificada como fator de atratividade: 

“Quando se trata de um ambiente universitário, não há dúvida de que está se tornando 

cada vez mais importante que as universidades tenham uma imagem distinta para 

manter sua competitividade no mercado” (Palacio et al., 2002, p. 1).  Ou seja, a 

imagem atrai públicos internos e externos, atuais e potenciais. 

 

Cientes de que a imagem corporativa tem um forte impacto na escolha da IES a 

maioria das instituições aumentaram seus investimentos para distinguirem-se dos 

seus concorrentes, reforçando a imagem de prestígio ou de qualidade (Palacio, et al., 

2002). 

 

A título de ilustração, por meio da pesquisa desenvolvida por Mainardes e Domingues 

(2010, p. 90) identificou-se fatores de atração de alunos para o curso superior de 

bacharelado em Administração nas IES privadas de Joinville, em Santa Catarina, a 

saber [ênfase acrescentada): 

 

▪ Qualidade pedagógica do curso e a relação entre teoria e prática na 

realização do mesmo – Estes podem ser considerados os fatores-

chave. Como fator alternativo, está a satisfação dos egressos;  

▪ Expectativas iniciais de novos alunos – corpo docente competente, 

atividades práticas que simulem a realidade organizacional, bons 

comentários dos atuais alunos.  

 

A pesquisa citada trouxe também relatos de sucesso dos egressos, sendo uma 

informação relevante a ser explorada no intuito de captar novos alunos para os cursos 

na IES. Os fatores identificados ainda devem receber um cuidado especial por parte 

dos gestores que atuam na educação superior na medida em que podem se tornar 

uma importante ferramenta de atração de clientes em potencial (Mainardes & 
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Domingues, 2010). 

 

Bergamo, Ponchio, Zambaldi, Giuliani e Spers (2010) realizaram uma pesquisa 

denominada De prospect a aluno: fatores influenciadores da escolha de uma 

instituição de ensino superior, na qual os resultados demonstraram que “a escolha da 

IES não se limita a aspectos de qualidade de ensino, mas também a outros fatores de 

atratividade das instituições, tais como localização, aspectos financeiros, atributos 

sociais dos campi, infraestrutura e tecnologia e reputação das instituições” (Bergamo 

et al., 2010, p. 191). 

 

2.6.2 Processo de socialização e as práticas que apoiam o estudante durante a 
sua jornada acadêmica 

 

De acordo com Silva e Timbó (2017, p. 70), “a socialização é um processo 

internalizado no sistema ensino-aprendizagem ao longo de todo o ciclo vital. Além de 

tudo, é o caminho necessário em que aprendemos as características de viver em um 

meio comum, ou seja, na sociedade”. Nesse sentido, para Costa e Martins (2016, p 

317), o processo de socialização constitui-se de duas etapas: 1) a socialização 

primária, que “é um processo influenciado por questões emocionais. [É] caracterizada, 

entre outros aspectos, pelo formalismo e pelo anonimato”; e 2) a socialização 

secundária, que “diz respeito a um processo de interiorização de questões mais 

objetivas ou baseadas em instituições do mundo social.” Por essa abordagem, infere-

se que Costa e Martins (2016) consideram a existência de um processo de 

interiorização de questões sociais em ambas as etapas da socialização. 

 

Por sua vez, Setton (2005, como citado em Oliveira e Fernandes, 2016, p. 98), 

reconhece que 

o processo de socialização caracterizado na formação do estudante 
universitário ocorre pela incorporação de ações sociais, como disposições, 
normas e valores, constituindo-o como um ser social e profissional, o que 
possibilita a mudança social a partir do processo de transformação de uma 
identificação adquirida na socialização primária. Ademais, no processo de 
socialização do estudante universitário podem ocorrer alterações da 
socialização primária quando ele se insere na graduação.  

 

Paivandi (2014, p. 50), defende que a “perspectiva do aluno se constrói e se 

transforma por meio da socialização universitária. Toda socialização constitui um 
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fenômeno interacional e um processo de aquisição de saberes que se impõem ao 

desenvolvimento de trocas e nos laços sociais”.  Ressalta, ainda, que: 

a socialização é um processo que permite ao estudante se apropriar do papel 
dos outros e de construir assim seu “Eu” enquanto estudante. Levar em 
consideração o papel do outro remete ao processo de adaptação mútua, de 
apropriação recíproca dos papéis que se realizam nas interações visíveis e 
invisíveis do ambiente universitário. Esse processo de adaptação permite a 
interiorização de atitudes, de dispositivos, de valores, de crenças e de 
expectativas (Paivandi, 2014, p. 50). 
 

Marin e Stecanela (2018, p. 97) preceituam que, no âmbito da IES, “a socialização 

refere-se à convivência acadêmica a qual cria possibilidades para a interação 

dialógica dos sujeitos entre si e com o seu entorno, bem como do Eu com sua própria 

cultura”. 

 

Ferreira (2014), considera que os métodos de estudar e os estilos de aprender são 

sempre objeto de interesse das pesquisas educacionais, com o propósito de 

compreender e de intervir sobre os processos pedagógicos. A socialização também é 

um processo pedagógico, uma vez que os estudantes, desde o seu ingresso nos 

cursos, descobrem os potenciais benefícios educativos oriundos da socialização 

acadêmica com colegas, grupos, professores e com a estrutura organizacional da IES 

propriamente dita. 

 

Argumenta, ainda, Ferreira (2014, p. 131), que 

a socialização universitária serve, simultaneamente, como meio de alívio 
afetivo, pela satisfação emocional e social (amizades, encontros, festas, 
passeios, sexo, relações amorosas), e como recurso comum e autogerido para 
a realização bem-sucedida das tarefas acadêmicas e a compreensão dos 
conteúdos (apresentações em sala de aula, participação em eventos e boas 
notas). 
 

Contudo, as IES, em especial as brasileiras, com raras exceções, privilegiam a 

existência de ambientes específicos para o convívio e a socialização ou desenvolvem 

projetos pedagógicos de curso em que atividades extracurriculares, fora do ambiente 

escolar propriamente dito, estejam presentes de forma efetiva no currículo, 

diferentemente do que acontece em sistemas educacionais fora do Brasil (Ferreira, 

2014). O autor, considerando o que chama de “liberdade pedagógica”, reconhece que 

“os estudantes brasileiros não podem deixar de contar com as estratégias sociais 

possíveis para a sua autoformação”, embora nem sempre disponham das condições 
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necessárias para tal (Ferreira, 2014, p. 132). 

 

Na mesma linha de raciocínio, Ferreira (2014, p.116) aborda a importância de o 

“estudante dominar um conhecimento que vai além do aprendizado cognitivo”. Nos 

mesmos apontamentos, Ferreira (2014, p.116), enfatiza que “a sobrevivência 

acadêmica depende também de um engajamento cognitivo-social com a construção 

de estratégias de aprendizado e no processo de socialização universitária”. Infere-se, 

portanto, que a sobrevivência acadêmica dos estudantes, de fato, depende do seu 

engajamento cognitivo e social no meio ambiente universitário, com a construção de 

estratégias de aprendizagem e com o investimento em processos de socialização, 

efetivamente orientados mais por relações sociais, pessoais e coletivas, do que 

institucionais. A socialização acadêmica é, portanto, de fundamental importância para 

o convívio no ambiente acadêmico, exercendo um componente relevante para a 

aquisição de saberes que contribuem para o desenvolvimento, a sobrevivência e a 

permanência dos discentes em uma IES. 

 

Além da socialização, o apoio à jornada acadêmica do estudante também é um fator 

que pode auxiliar na redução do fenômeno da evasão. Algumas IES adotam a 

implantação de núcleos cuja finalidade é o apoio ao estudante ao longo do curso. 

Betzek (2015, p. 95), menciona em seus estudos que o  

Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil 
(NUAPE), criado pela UTFPR Campus – Medianeira, tem por finalidade propor 
e coordenar as ações com vistas à minimização da evasão e retenção 
acadêmica, coordenar os programas de apoio psicopedagógico ao estudante, 
coordenar ações para redução da influência dos fatores socioeconômicos no 
desempenho do corpo discente e o desenvolvimento dos programas 
institucionais de apoio ao estudante.  
 

Barros e Araújo (2018) corroboram tal ideia ao argumentar sobre a falta de 

acompanhamento, de orientação educacional e de apoio psicopedagógico ao discente 

ao longo do curso, em especial nos primeiros semestres de estudo, como um iminente 

risco para o abandono do curso ou da IES. 

 

Ainda contribuindo para a discussão do tema, Teixeira, Mentges e Kampff (2019, p. 1) 

apontam que as estratégias comumente adotadas pelas IES para apoiar o estudante 

na sua vida acadêmica estão relacionas “à oferta de diferentes modalidades de apoio 
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financeiro, programas de tutoria e monitoria, ações de apoio psicológico e de 

integração social e acadêmica do estudante no ambiente universitário”. 

Por seu turno, Tinto (2000, como citado em Teixeira, et al., 2019, p. 2) afirma que 

os alunos têm mais chances de aprender e persistir quando se encontram em 
ambientes que: possuem altas expectativas para a sua aprendizagem e 
apresentam isto de forma clara e consistente; fornecem apoio acadêmico e 
social para suas necessidades essenciais para a promoção da retenção e da 
aprendizagem; proveem feedback frequente sobre a sua aprendizagem; 
oportunizam o envolvimento com outros alunos e professores em 
aprendizagens significativas, em comunidades de aprendizagem que 
favoreçam o sentimento de pertença e engajamento; promovam aprendizagem 
relevante. 

 

Estudos teóricos demonstram que as IES sofrem com a evasão discente, faz-se 

necessário criar mecanismos para minimizar tal fato. Observa-se que não existem 

ações preventivas, os gestores só observam essa situação quando ocorrem em 

especial as perdas financeiras. As dificuldades para manter o aluno até a sua 

diplomação, evidencia-se ao longo deste estudo. Os gestores da IES, lidam com 

questões pontuais do cotidiano acadêmico e ainda não estão preparados para uma 

gestão de permanência efetiva, na qual estratégias são criadas para garantir que o 

aluno fique na IES, garantindo não só o sucesso do discente, mas também o sucesso 

da IES. 

 

2.7 Produções cientificas na área 

 

Os fatores determinantes para a evasão e a permanência estudantil na educação 

superior são focos de produções científicas nacionais e internacionais, devido à 

relevância da matéria. As diversas produções cientificas desenvolvidas demonstram 

que os estudos realizados versam sobre diversos aspectos: indicadores que explicam 

o fenômeno do abandono de estudantes, evasão de alunos beneficiados por políticas 

públicas, evasão nas diferentes áreas de conhecimento, nas modalidades de ensino 

e em IES especificas, entre outras abordagens.  

 

Em um interesse artigo sobre produções científicas a respeito da evasão e da 

permanência na educação superior produzidas no Brasil, Maciel, Cunha Júnior e Lima 

(2019) apresentam um levantamento bibliográfico no qual se verificou uma maior 

concentração de produções acadêmicas sobre o tema evasão significantemente maior 
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do que sobre permanência. Tal levantamento foi pautado nas principais bases oficiais 

de dados existentes, sendo constado o que segue na Tabela 9. 

 

Tabela 9 
Produções científicas sobre evasão e permanência 

Temática Produções científicas 
 

Concentração das 
abordagens 

Períodos das 
publicações 

Evasão 
 

15 teses 
75 dissertações 

122 artigos 

Evasão em conjunto de 
cursos 

Evasão na EaD 
Evasão em cursos de 

IES específicas 

A partir de 1977 
Crescimento entre 2011 

e 2016 

Permanência 

 
9 teses 

22 dissertações 
58 artigos 

Permanência e EaD 
Permanência e PROUNI 

Permanência e 
estudantes com 

deficiência 

A partir de 2004 
Crescimento entre 2012 

e 2016 

Fonte: Adaptado de Maciel et al. (2019). A produção científica sobre permanência e evasão na 
educação superior no Brasil. Educação e Pesquisa, 45, 1-20. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/ep/v45/1517-9702-ep-45-e198669.pdf 

 

Segundo Maciel et al., (2019), no que tange às produções científicas sobre evasão, 

constatou-se que, em termos gerais, a maioria das teses são voltadas para o estudo 

da evasão em um conjunto de cursos de graduação. As dissertações concentram-se 

também na abordagem sobre um conjunto de cursos de graduação, bem como no 

estudo da evasão na modalidade EaD. Os artigos, na sua maioria, abordam a evasão 

de um curso determinado de uma IES específica e na evasão dos cursos na 

modalidade EaD.  

 

Vale destacar que as produções científicas referentes ao fenômeno da evasão 

começaram a ser desenvolvidas a partir de 1977, período no qual se deu início a 

expansão da educação superior, com a promulgação da Lei n.º 9.994/96 (LDBEN), e 

com um crescimento entre os anos de 2011 a 2016. Já os estudos sobre a 

permanência surgiram a partir de 2004, ganhando mais envergadura entre os anos de 

2012 e 2016 (Maciel et al., 2019). Os autores indicam que a adoção de políticas 

públicas foi um fator determinante para o desenvolvimento de produções científicas. 

Citam o REUNI, o Programa Incluir de acessibilidade à educação superior e o PNAES 

como alavancadores na busca de conhecimento por meio da pesquisa.   

 

De modo geral, as produções acadêmicas relacionadas à evasão concentram-se nas 

principais questões: “evasão em um conjunto de cursos”, evasão na EaD” e “evasão 
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em um curso de uma instituição específica” (Maciel et al., 2019, p.15). Ainda, com 

base em Maciel et al., (2019), destacamos que o tema “evasão e gestão” aparece de 

forma muito discreta nos estudos, com um percentual total de 3,3%, considerando 

teses, dissertações e artigos. 

 

No que tange às produções acadêmicas sobre permanência estudantil na educação 

superior, os estudos abordam, em sua maioria, os temas “permanência e Ead”, 

“permanência e ProUni” e “permanência e estudantes com deficiência” (Maciel, Cunha 

Júnior & Lima, 2019, p. 15). 

 

Um dado interessante destacado por Maciel et al., (2019) é aquele que aponta a região 

sul do Brasil como sendo a que apresenta o maior número de pesquisadores 

investigando sobre a temática da evasão e da permanência, com 82 e 40 estudos, 

respectivamente.  Vale dizer que, a região Sudeste, base da pesquisa empírica da 

presente dissertação, vem a seguir da região Sul, com 68 e 37 produções, 

respectivamente. Ressalta-se, ainda, que, segundo o CENSUP 2018, a região 

Sudeste é a que possui uma maior concentração de IES. Todavia, a região Sul é a 

que possui um maior número de IES da rede privada. A região Sudeste ocupa o 

terceiro lugar no ranking geral.  

 

Chama a atenção o fato de que embora o tema tenha relevância para as IES, seja em 

termos pedagógicos, administrativos e gerenciais, na medida em que compromete 

toda a cadeia produtiva da educação superior, exista uma quantidade pouco 

expressiva de discussões científicas a respeito da evasão e, especialmente, da 

permanência estudantil (Teixeira et al., 2019). 

 

2.8 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa 

 

Por meio do aporte teórico foi possível analisar o tema pesquisado, evidenciando os 

principais autores e conceitos que embasaram o objetivo geral da presente pesquisa. 

 

Na finalidade de sustentar o estudo e obter conhecimento sobre a educação superior 

no Brasil, foram citados: Andriola (2011); Bottoni, Sardano e Costa (2013); Brasil 

(2018); Brasil (2019); CAPES (2020); CENSUP (2018); Chanan (2019); Cunha (2011); 
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Gomes, Machado-Taylor e Saraiva (2018); Inep (2017); Martins (2009); Neves (2012); 

OECD (2019); Piletti (2003); Sampaio (1991); SEMESP (2020). Por meio dessas 

referências, encontram-se escritos que esboçaram conceitos sobre a educação 

superior no Brasil, abordando seu histórico, evolução e cenário atual. 

 

Em continuidade à sustentação da pesquisa, tem-se os temas estratégia 

organizacional, gestão estratégica nas organizações e gestão estratégica nas 

instituições de ensino superior sendo citados os autores: Ansoff (1977); Braga (2003); 

Chandler (1962); Cole (1959); Drucker (1970, 1997, 2002); Garcia, 2007); Grave e 

Mendes (2001); Knight (1967); Linhares (2013); Magalhães e Menezes (2015); 

Mainardes, Ferreira e Raposo (2011); Meirelles et al., (2001, como citado em 

Camargos & Dias, 2003); Meyer Jr. (2003); Meyer, Pascucci e Maggolin (2012); 

Mintzberg (1994, 2003); Mintzberg e Quinn (1991); Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2010); Nicolau (2001); Péricles (450 a.C.); Philip Selznick (1957); Porter (1986); Ruiz 

(2013); Wright, Kroll e Parnell (2000). Esses teóricos abordam a temática estratégia, 

que orienta a organização nos diferentes desafios e objetivos, tanto no âmbito interno 

quanto externo. Ademais, exploram as escolas do planejamento estratégico 

preconizadas por Mintzberg, autor considerado referência no assunto. 

 

Para o tema evasão na educação superior, citem-se os seguintes teóricos: Adachi 

(2009); Astin (1984); Bardagi (2007); Bean e Metzner (1985); Bean (1980, 1982); 

Biazus (2004); Bittencourt e Mercado (2014); Braxton, Hirschy e McClendon (2004); 

Cabrera, Casteñeda, Nora e Henstler (1992); Castro (2012); Castro e Teixeira (2014); 

Cislaghi (2008); Costa e Gouvinhas (2005); Costa (1991); Costa e Gouveia (2018); 

David e Chaym (2019); Gaioso (2005); Gama, 2015); Gilioli (2016); Hoffmann, Nunes 

e Muller (2019); Lima e Zago (2018); MacKinnon-Slaney (1994); Mello, Santos, Soares 

e Rezende (2012); Neves (2006); Nora, Barlow e Crisp (2005); Oliveira e Rosa (2017); 

Pascarella (1980); Pascarella e Terenzini (1991); Pereira (2019); Peron, Bezerra e 

Pereira (2019); Santos (2014, 2018); Santos Junior e Real (2020); Schmidt (2014); 

Silva e Bregalda (2018); Silva, Nasu, Leal e Miranda (2020); Spady (1970, 1971); Tinto 

(1975,1993,1997). A revisão da literatura feita sobre os principais modelos teóricos e 

os fatores da evasão permitiu a compreensão sobre um tema de grande 

complexidade.  
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O levantamento das bases teóricas sobre a gestão da permanência dos estudantes 

nas IES trouxe os seguintes escritores: Araújo (2016); Barros e Araújo (2018); 

Bergamo, Ponchio, Zambaldi, Giuliani e Spers (2010); Betzek (2015); Biazon (2012); 

Bisinoto (2016); Costa e Gouveia (2018); Costa e Martins (2016); Ferreira (2014); 

Mainardes e Domingues (2010); Marin e Stecanela (2018); Muriel (2010); Muriel e 

Giroletti (2010); Oliveira e Fernandes (2016); Oliveira, Giroletti e Jeunon (2018); 

Paivandi (2014); Palacio, Meneses e Pérez (2002); Pimpa e Suwannapirom (2007); 

Pontes, Ferreira, Silva e Martins (2018); Rowley (2003); Santos e Oliveira Neto (2009); 

Seeman e O’Hara (2006); Setton (2005); Silva e Timbó (2017); Silva (2012); Teixeira, 

Mentges e Kampff (2019); York e Longden (2004). Por meio dos autores pesquisados, 

foi possível o conhecimento das linhas teóricas sobre a gestão da permanência que 

permitiram o desenvolvimento e a sustentação do tema, nesta dissertação. 

 

A revisão bibliográfica realizada para se definir o aporte técnico contribuiu 

sobremaneira para a compreensão e contextualização da presente pesquisa, 

permitindo análises, comparações, reflexões e a construção do conhecimento 

científico. 
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3 Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos adotados para a investigação do tema objeto da 

presente pesquisa, abordando a sua caracterização, a descrição das unidades de 

análise e de observação, os instrumentos para coleta de dados e as técnicas utilizadas 

para a análise dos dados são apresentados a seguir. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

Considerando o objetivo deste estudo, foi escolhida a pesquisa descritiva por permitir 

caracterizar, de forma detalhada, aspectos, situações e comportamentos dos sujeitos 

de pesquisa e estabelecer correlações entre as variáveis. As pesquisas descritivas 

têm como finalidade principal a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis (Gil, 2010). 

 

Quanto à abordagem, este estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa ou 

naturalista, pois, envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto 

do pesquisador com a situação estudada. Enfatiza-se mais o processo que o produto 

e preocupa-se em retratar a perspectiva dos participantes, segundo Bogdan e Biklen 

(2003, como citado em Oliveira, 2011).  

 

Na medida em que o objetivo geral que pretende-se atingir com este estudo diz 

respeito a analisar “como” ou “por que” a gestão da permanência pode contribuir para 

a gestão eficaz de uma IES, a natureza mais apropriada para o tema investigado é a 

abordagem qualitativa, que tem como característica a compreensão de um fenômeno 

na sua totalidade a partir da perspectiva dos participantes (Godoy, 1995).  

 

A adoção do protocolo de estudo de caso foi o primeiro procedimento adotado para 

dar início à realização desta pesquisa. A opção de adotar tal instrumento teve como 

premissa assegurar a utilização de forma correta do processo de coleta de dados 

durante as entrevistas, garantindo a qualidade das informações e, consequentemente, 

o atingimento dos objetivos desejados com a pesquisa. Tal abordagem permitiu 

reflexões, discussões, novas informações e descobertas, inclusive reorientando a 

pesquisa e caracterizando a flexibilidade peculiar a este tipo de investigação (Yin, 

2015). 
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Como estratégia de pesquisa para a coleta de dados, adotou-se o estudo de caso que 

permite analisar e detalhar de forma profunda um fenômeno no seu ambiente natural. 

Para Yin (2015, p. 15), o estudo de caso apresenta-se como uma estratégia adequada 

para se responder “uma questão “como” ou “por que” está sendo feita sobre um 

conjunto de eventos contemporâneos, algo que o pesquisador tem pouco ou nenhum 

controle”.  

 

Embora a academia apresente várias críticas à estratégia de pesquisa de estudo de 

caso, sendo a principal delas a que diz respeito ao fato de fornecer pouca base para 

generalização científica, Yin (2015, p. 22) defende-a, argumentando que os estudos 

de casos “são generalizáveis às proposições teóricas, e não às populações ou aos 

universos”.  

 

Pretendeu-se, com este estudo, um contato direto da pesquisadora com a situação 

analisada no seu ambiente natural, ou seja, no contexto em que ocorre, possibilitando 

uma compreensão do processo como um todo de forma integrada.  

 

3.2 Unidades de análise 

 

As unidades de análise desta pesquisa compreenderam os locais onde o fenômeno 

acontece e que neste estudo foi representado por cinco IES localizadas na cidade do 

Rio de Janeiro e que a partir de agora, por meio da utilização do vocabulário grego, 

passam a ser denominadas de Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon para garantir e 

preservar a confidencialidade das informações obtidas (Tabela 10). 

 
Tabela 10 
Perfil das unidades de análise da pesquisa 
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conclusão 
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 Sequenciais, de graduação, de pós-
graduação lato sensu — aperfeiçoamento 
(especialização e MBA) — e stricto sensu 

(mestrado acadêmico e profissional, 
doutorado e pós-doutorado), de extensão 

e EaD 
 

Acima de 
20 mil 

matrículas 
Gigante 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Todas as IES, objeto de pesquisa, possuem mais de 15 anos de existência e, com 

base na natureza jurídica da organização administrativa, são classificadas em 

privadas (art. 19, inciso II, Lei). Contemplou-se também IES de todas as modalidades 

de organização acadêmicas da rede privada permitidas por lei, ou seja, Faculdade, 

Centro Universitário e Universidade.  

 

Os cursos oferecidos nas IES objeto de análise deste estudo enquadram-se nas 

categorias: (a) sequenciais, (b) de graduação (bacharelado e licenciatura), (c) de pós-

graduação lato sensu – aperfeiçoamento (especialização e MBA) – ou stricto sensu 

(mestrado acadêmico e profissional, doutorado e pós-doutorado), (d) de extensão e 

(e) de EaD (art. 44, inciso II, Lei 9.394/1996). 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


137 

 

Ainda, de acordo com a classificação do Mapa do Ensino Superior no Brasil 2019 

(SEMESP, 2019), a partir do número de matrículas, apresentam-se no presente 

estudo IES de porte pequeno, médio, grande e gigante. 

 

3.3 Unidade de observação  

 

O critério de inclusão adotado contemplou respondentes que exercem atividade 

profissional nos locais pesquisados por, no mínimo, 3 (três) anos, que atuam direta 

e/ou indiretamente com a comunidade acadêmica e ocupam cargo de gestão, seja na 

área educacional, administrativa, financeira, comercial ou marketing. Foram excluídos 

da unidade de observação aqueles que não atendiam ao perfil acima mencionado. 

 

À luz do que afirma Godoy (1995, p. 21), a presente pesquisa tem como principal 

objetivo compreender o fenômeno estudado no contexto em que está inserido e “a 

partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de 

vista relevantes”. Amparada em Godoy (1995), como unidades de observação para a 

realização da pesquisa, elegemos como sujeitos participantes profissionais que atuam 

nas IES escolhidas como unidades de análise. 

 

3.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

Inicialmente, com base na contribuição de Yin (2015), a primeira etapa da coleta de 

dados consistiu em elaborar um modelo de protocolo de estudo de caso com os 

procedimentos a serem seguidos, pautado nas orientações fornecidas por Guerra 

(2010) e adaptadas pela autora. Tal instrumento encontra-se detalhado no Apêndice 

A – Protocolo para estudo de caso na coleta de dados – orientações gerais para o 

pesquisador. 

 

Definido o protocolo de estudo de caso, a segunda etapa consistiu na elaboração dos 

documentos necessários para os contatos iniciais com as IES a serem pesquisadas, 

bem como para a realização das entrevistas, a saber:  solicitação de autorização para 

realização de pesquisa (Apêndice B),  formulário sobre dados gerais da IES 

pesquisada, do entrevistado e da entrevista (Apêndice D), termo de compromisso de 

confidencialidade para a IES (Apêndice E) e termo de compromisso de 
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confidencialidade sobre o entrevistado (Apêndice F). Concomitantemente, foi 

solicitado à FPL uma carta de apresentação (Apêndice C). Todos estes documentos 

se encontram apensados ao presente estudo. 

 

Após esta fase, elaborou-se o roteiro de entrevistas (Apêndice H). E ainda, na busca 

de garantir a qualidade das evidências e adotando recomendação de Vergara (2004), 

constituiu-se um grupo focal, composto por cinco profissionais, que no seu dia a dia 

laboral estão envolvidos de alguma forma com o problema objeto de pesquisa por 

atuarem no segmento da educação superior nas áreas de educação, administração, 

financeiro, comercial e marketing, todos com experiência profissional acima de três 

anos. A proposta foi de que esses profissionais, a partir do roteiro de entrevista com 

perguntas abertas, previamente elaborado pela pesquisadora, com base nos 

conceitos estudados no referencial teórico, contribuíssem na validação do roteiro de 

entrevista pela crença de que uma construção coletiva resultaria na elaboração de 

uma ferramenta com um conteúdo mais rico, significativo e relevante.  

 

O grupo focal foi mediado e conduzido pela pesquisadora que inicialmente fez uma 

abordagem a respeito dos principais modelos teóricos de evasão estudados que 

apontam os fatores que levam os estudantes a evadirem ou permanecem nas IES. 

Nessa etapa buscou-se identificar com os participantes do grupo focal se o roteiro de 

entrevista proposto ofereceria as impressões necessárias para responder ao objetivo 

geral da presente pesquisa.  

 

De forma unânime, os participantes entenderam que o material possuía um conjunto 

de perguntas destinadas a atender ao objetivo geral e, sem exceção, sugeriram que 

após a conclusão do estudo o mesmo fosse disponibilizado para conhecimento dos 

resultados e aplicação de boas práticas.  

 

Ressalta-se ainda a solicitação por parte de dois participantes de que o estudo, após 

conclusão, seja apresentado na forma de um workshop sobre Gestão da Permanência 

para suas equipes de trabalho face a relevância do assunto. E ainda, observou-se na 

execução do grupo focal que o tema gestão da permanência não faz parte do 

repertório e do dia a dia dos profissionais. 
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Após esta fase da pesquisa, elaborado e validado o roteiro de entrevista, antes da sua 

aplicação oficial, foi submetido a um teste-piloto a partir de uma entrevista presencial 

com um profissional que atua como diretor de uma IES, considerada de porte médio, 

com o mesmo perfil dos sujeitos de pesquisa definidos, mas que não fez parte da 

amostra.  

 

O objetivo foi avaliar o instrumento de coleta de dados, a atuação e postura do 

pesquisador antes e durante a entrevista e o cumprimento do protocolo (Moron, 1998 

como citado em Guerra, 2010). Coloquialmente falando, realizou-se a “prova dos 

nove”, já que permitiu um refinamento da coleta de dados, como também a verificação 

do cumprimento do protocolo, sob todos os aspectos. 

 

O roteiro final semiestruturado com perguntas abertas encontra-se no Apêndice H. Ele 

contempla questões voltadas para os fatores que influenciam a evasão dos 

estudantes nas IES; os fatores que influenciam a permanência dos estudantes e as 

estratégias adotadas pela IES para a gestão da permanência dos alunos, minimizando 

os impactos da evasão; o  processo de atratividade dos estudantes pela IES; o 

processo de socialização acadêmica dos estudantes na IES e as práticas que apoiam 

o estudante durante a sua jornada acadêmica na IES. 

 

Concluídas essas etapas, deu-se início à fase de identificação e busca das IES para 

a realização da pesquisa. Foram contatadas 45 IES privadas, situadas na cidade do 

Rio de Janeiro, solicitando autorização para a realização de pesquisa empírica. As 

solicitações foram feitas por e-mail para destinatários previamente identificados e 

ocupantes de posição de gestão nas IES, por meio do formulário apresentado no 

Apêndice B. Em 80% dos casos, além do envio da solicitação por e-mail, foi também 

realizado contato telefônico. Não houve resposta por parte de nenhuma IES. Obteve- 

se acesso apenas a cinco IES para a realização da pesquisa e mesmo assim por meio 

de recomendações de pessoas diretamente ligadas aos entrevistados. 

 

Neste contexto, embora o acesso a relação das IES que compõe o marco amostral 

desta pesquisa seja público, a investigação foi baseada em uma amostragem por 

conveniência em função da disponibilidade encontrada por parte dos respondentes. 
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Obtida a concordância das IES para a realização das pesquisas, a etapa seguinte 

compreendeu um levantamento de dados sobre as instituições nos seus sites oficiais, 

com o objetivo de identificar os seus principais atributos. Para tanto adotou-se o 

formulário Pesquisa documental – Sites institucionais das IES (Apêndice E).  

 

Na sequência, foi dado início à etapa que efetivamente representou a parte de campo 

propriamente dita, obedecendo todas as orientações do protocolo de estudo 

elaborado (Apêndice A). As entrevistas com os representantes das IES foram todas 

realizadas de forma presencial, nas instalações das próprias IES, levando uma média 

de 2h cada uma, durante o período de trinta dias úteis no mês de novembro de 2019. 

A primeira fase das entrevistas consistiu na caracterização da IES e dos respondentes 

por meio do formulário Dados gerais sobre a IES, o profissional entrevistado e a 

entrevista (Apêndice D). A fase seguinte correspondeu às perguntas propriamente 

ditas (Apêndice H).  

 

Ressalta-se que todas as entrevistas foram gravadas, com a anuência dos 

entrevistados e a garantia da confidencialidade dos dados informados, inclusive 

mediante a entrega ao final das entrevistas, para cada um dos respondentes, dos 

formulários denominados de Termo de Compromisso de Confidencialidade sobre o 

Entrevistado e Termo de Compromisso de Confidencialidade para a IES, vistos nos 

Apêndices F e G, respectivamente. Como somente uma das IES permitiu a divulgação 

da sua participação na pesquisa, optamos por manter a confidencialidade de todas, 

adotando as letras do alfabeto grego, como classificação anteriormente mencionada. 

 

Cabe, também, mencionar que em obediência a confidencialidade os dados gerais, 

obtidos durante as entrevistas sobre as IES e os entrevistados, não foram divulgados 

na integra no presente estudo (Apêndice D). Utilizou-se apenas dados que dizem 

respeito ao tipo de organização administrativa, acadêmica, cursos e programas 

oferecidos, número de matrículas e porte das IES. 

 

Por fim, para fins de uma triangulação dos dados coletados realizou-se uma pesquisa 

documental nos sites institucionais das IES pesquisadas. 

 

3.5 Procedimentos para análise dos resultados 
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Para proceder ao tratamento dos dados coletados com vistas a responder aos 

objetivos propostos nesta pesquisa, adotou-se o método de análise de dados por meio 

da técnica de análise de conteúdo, tendo como referência Bardin (2011) e Franco 

(2012). 

 

A escolha dessa técnica deveu-se ao fato de estar em consonância com a pesquisa 

de abordagem qualitativa, possibilitando à pesquisadora a construção de inferências 

alinhadas ao referencial teórico e tendo como finalidade buscar significados que se 

encontram em segundo plano em uma mensagem (Bardin, 2011). A Figura 25 traduz 

os procedimentos para o desenvolvimento da pesquisa preconizados por Bardin 

(1977) e Franco (2008), como citados em Mendes e Miskulin (2017, p. 1051). 

 

 

Figura 25 
Método de desenvolvimento da pesquisa  
Fonte: Adaptado de Mendes, R. M., & Miskulin, R. G. S. (2017). A análise de conteúdo como uma 
metodologia. Cadernos de Pesquisa, 47(165), 1044-1066. https://dx.doi.org/10.1590/198053143988 

 

Segundo Mendes et al., (2017, p. 1051), a análise de conteúdo pode “auxiliar com os 

dados que foram surgindo e que despontavam para uma possível resposta para a 

questão de investigação”. Por meio dessa categorização, buscou-se identificar 

subcategorias de conteúdo. Assim, a análise de conteúdo de modo temático é uma 

das técnicas utilizadas para a realização da análise de conteúdo, pois em seu 

https://dx.doi.org/10.1590/198053143988
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desenvolvimento, desmembra o discurso em categorias (Franco, 2012). Os critérios 

de escolha e de delimitação das categorias são determinados pelos temas 

relacionados aos objetos de pesquisa e identificados na fala dos sujeitos pesquisados 

(Valentim, 2005).  

 

Por meio da técnica de análise de conteúdo, acredita-se que o nosso estudo 

apresentou resultados com excelente grau de efetividade por permitir a compreensão 

do fenômeno estudado na sua totalidade. Como citado por Bardin (2001, p. 47), a 

modalidade de análise de conteúdo consiste em 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. 
 

3.6 Síntese da metodologia 
 

Na Tabela 11 sistematizam-se os procedimentos metodológicos adotados para a 

investigação do tema objeto da presente pesquisa. 

 

Tabela 11 
Síntese da metodologia 

Objetivos 
específicos 

Autores 
Coleta de 

dados 
Análise 

de dados 

Identificar os fatores 
que influenciam a 

evasão dos 
estudantes nas IES. 

Araújo (2016); Barros e Araújo (2018); Bergamo, 
Ponchio, Zambaldi, Giuliani e Spers (2010); Betzek 
(2015); Biazon (2012); Bisinoto (2016); Costa e Gouveia 
(2018); Costa e Martins (2016); Ferreira (2014); 
Mainardes e Domingues (2010); Marin e Stecanela 
(2018); Muriel (2010); Muriel e Giroletti (2010); Oliveira 
e Fernandes (2016); Oliveira, Giroletti e Jeunon (2018); 
Oliveira, Giroletti e Jeunon, 2018); Paivandi (2014); 
Palacio, Meneses e Pérez (2002); Martins (2018); 
Rowley (2003); Santos e Oliveira Neto (2009); Seeman 
e O’Hara (2006); Setton (2005); Silva e Timbó (2017); 
Silva (2012); Teixeira, Mentges e Kampff (2019); York e 
Longden (2004). 

P
e
s
q
u

is
a
 d

o
c
u
m

e
n
ta

l 

a
rq

u
iv

a
d
o
s
 

E
n
tr

e
v
is

ta
 s

e
m

ie
s
tr

u
tu

ra
d
a

 

A
n
á

lis
e
 D

o
c
u
m

e
n
ta

l 

A
n
á

lis
e
 d

e
 C

o
n
te

ú
d

o
 

Identificar os fatores 
que influenciam a 
permanência dos 

estudantes nas IES. 

continua 

  



143 

 

conclusão 

Objetivos 
específicos 

Autores 
Coleta de 

dados 
Análise 

de dados 

Descrever as 
estratégias adotadas 

pelas IES para a 
gestão da 

permanência dos 
estudantes, 

minimizando os 
impactos da evasão. 

Ansoff (1977); Braga (2003); Chandler (1962); Cole 
(1959); Drucker (1970); Drucker (1997); Drucker (2002); 
Garcia (2007); Grave e Mendes (2001); Knight (1967); 
Linhares (2013); Magalhães e Menezes (2015); 
Mainardes, Ferreira e Raposo (2011); Meirelles et al., 
(2001, como citado em Camargos Dias, 2003); Meyer 
Jr. (2003); Meyer, Pascucci e Maggolin (2012). 
Mintzberg (1994); Mintzberg (2003); Mintzberg e Quinn 
(1991); Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010); Nicolau 
(2001); Péricles (450 a.C.); Philip Selznick (1957); 
Porter (1986); Ruiz (2013 p. 33); Wright, Kroll e Parnell 
(2000).  
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Caracterizar o 
processo de 

atratividade dos 
estudantes pela IES. 

Pontes, Ferreira, Silva e Martins (2018); Oliveira e 
Teixeira (2012); Pimpa e Suwannapirom (2007); 
Seeman e O’Hara (2006); Rowley (2003); Oliveira, 
Giroletti e Jeunon (2018); Biazon (2012); Palacio, 
Meneses e Pérez (2002); Mainardes e Domingues 
(2010); Bergamo, Ponchio, Zambaldi, Giuliani e Spers 
(2010). 
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Identificar como 
ocorre o processo 

de socialização 
acadêmica dos 

estudantes na IES. 

Silva e Timbó (2017); Costa e Martins (2016); Paivandi 
(2014); Ferreira (2014); Marin e Stecanela (2018); 
Setton (2005); Oliveira e Fernandes (2016); Teixeira, 
Mentges e Kampff (2019); Tinto (2000); Barros e Araújo 
(2018). 

Identificar as 
práticas que apoiam 
o estudante durante 

a sua jornada 
acadêmica na IES. 

Silva e Timbó (2017); Costa e Martins (2016); Paivandi 
(2014); Ferreira (2014); Marin e Stecanela (2018); 
Setton (2005); Oliveira e Fernandes (2016); Teixeira, 
Mentges e Kampff (2019); Tinto (2000); Barros e Araújo 
(2018). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos por meio das pesquisas 

qualitativas, sendo inicialmente apresentada a caracterização das instituições 

participantes do estudo, em seguida, os resultados qualitativos e, posteriormente, a 

discussão dos resultados.  

 

4.1 Resultados 

 

Quanto à caracterização das IES pesquisadas e dos respondentes, os dados foram 

omitidos, pois estão sujeitos à confidencialidade. Para tanto, como já mencionado, 

optou-se por criar nomes fictícios para os participantes da pesquisa, que representam 

cada instituição, a saber: Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon. Reitera-se que das IES, 

objeto de análise, duas são consideradas de pequeno porte, uma de porte médio, uma 

de porte grande e uma de porte gigante. 

 

Na presente pesquisa, optou-se por apresentar os resultados de duas maneiras 

distintas: por meio de depoimentos, que são as próprias entrevistas orais, inseridas 

em forma de texto, ao longo do capítulo, e também pela representação visual das 

palavras mais recorrentes, pela frequência e valor, em cada abordagem temática 

expressa em wordclouds (nuvem de palavras) e apresentadas na forma de figuras 

como mapa de categorização.  

 

Cada uma das figuras contém à direita um depoimento ou alguns depoimentos em 

destaque sobre o conteúdo em pauta. 

 

As indagações seguem a ordem estabelecida no Apêndice A – Roteiro de entrevista. 

 

Em relação aos principais desafios gerenciais enfrentados pelas IES, os resultados 

estão expostos na Figura 26.  
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Figura 26 
Mapa de categorização sobre os principais desafios enfrentados pelas IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os resultados indicam que a demanda do mercado alavancou a procura pela 

educação superior. Quer seja pela exigência de uma melhor qualificação profissional, 

para ter acesso ao mercado de trabalho, ou até mesmo para manter o emprego, 

muitos procuram por meio de um curso superior essa oportunidade. O relato abaixo 

corrobora essa percepção: 

Então, o mercado está ajudando. São poucas vagas no mercado para uma 
demanda imensa. Então, aumentou sim a procura pelo ensino superior. 
Digamos que seja a título de recolocação de mercado, manter o cargo que está 
sendo ocupado e, principalmente admissão no primeiro emprego. Mas eu sinto 
que houve um aumento. Mesmo com toda a crise, houve um aumento [Gama].  
 

Apesar de haver uma expansão da educação superior, nos últimos anos, ainda se 

observa a evasão como principal desafio, como exposto no seguinte relato: 

O maior desafio é evitar a evasão. Eu acho que é o maior de todos. E fora isso 
nós nos deparamos muito com limitações em função do trabalho. O aluno tem 
que trabalhar até mais tarde, alguns trabalham embarcados, trabalham com 
plantões. E aquela rigidez que existia, pelo menos na minha primeira 
graduação lá em 2001, ah "você chegou depois de sete e quinze você aguarda 
terminar o primeiro tempo para você entrar", nós não podemos mais fazer 
dessa forma. Tem que ter uma flexibilidade. O principal é a evasão. Na minha 
realidade é. Às vezes o aluno entra, mas a realidade financeira não permite. 
No meio do caminho ele para. Ou, nem tanto a realidade financeira, mas a 
realidade de convívio mesmo [Gama]. 

 

Um dos fatores que mais dificulta a vida do estudante morador na cidade do Rio de 

Janeiro são aqueles decorrentes da violência, em especial nas comunidades, 

conforme o relato: 
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Tenho alunos que mandam mensagens e falam: "Olha, professora eu não tenho 
como sair de casa hoje porque estão entrando na comunidade". Aqui onde eu 
estou, ali do outro lado é o Complexo do Alemão, lá é a Maré.  A nossa unidade 
da Barra, está no Jardim Oceânico, mas os nossos alunos são da Rocinha. A 
localização da Barra é ótima, mas as pessoas vêm de outros lugares.... até 
mesmo em função do preço, por não ter um nome muito reconhecido, a gente 
não consegue atrair aquele aluno que paga mais caro.  [Gama]. 
 

Observou-se por meio da IES Épsilon que um dos desafios enfrentados é a 

intensificação da concorrência, somada ao agravamento da crise econômica, 

ocasionando dificuldades na captação de alunos, tornando-se cada vez mais difícil 

garantir resultados sustentáveis. 

 

De acordo com a IES Beta, estudos realizados (benchmarking) sobre os concorrentes 

têm sido realizados pela instituição e o principal desafio, comum a todas as 

instituições, é a captação de alunos. Ademais, houve redução do ticket médio e 

mudança no perfil dos alunos, conforme relatado:  

Então, isso tem caído, até o ticket médio do valor dos cursos a gente teve que 
reduzir, porque, realmente, a concorrência está grande e está bem audaciosa. 
Com relação também a perfil dos alunos, mudou bastante com essa nova 
geração. A gente percebe que eles são bem diferentes da nossa geração. 
Formato de aprendizado, formato de interação. Então, assim, tem, realmente, 
que ser tudo rápido, muito prático, muito objetivo como aplica e, de novo, o 
professor tem que ser cada vez mais um showman e na verdade, um inspirador 
mais do que um repassador de conhecimento e conteúdo. Então, isso tem 
mudado bastante [Beta].  
 

Percebeu-se na IES Beta o desenvolvimento de parcerias com indústrias, sindicatos, 

associações e outras instituições de ensino bem como a criação de comitês técnicos 

setoriais para identificar as necessidades do mercado de trabalho e reformular os 

projetos de cursos. O relato seguinte corrobora essa percepção: 

Um exemplo bem interessante foi o da empresa.... Nós fomos atrás do 
presidente e dissemos a gente quer reformular nosso curso de engenharia 
química, só que a gente quer saber o que pode fazer melhor. Quando a gente 
falou isso, ele ficou surpreso positivamente, porque ele tinha ido atrás ... e na 
verdade, eles têm já essa concepção de que eles sabem o que estão fazendo 
e não aderiram. Se consideram como academia, sabe, detentora do saber, e a 
gente foi atrás dele pedir isso, então ele ficou muito feliz, porque hoje a 
empresa…tem que fazer um investimento para oferecer 12 cursos extras para 
atender o engenheiro recém-formado que contrata, porque nenhum engenheiro 
do Brasil está pronto para ir direto para a indústria e atuar como engenheiro 
químico [Beta]. 
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Identificada a oportunidade de melhoria a IES Beta promoveu uma alteração no 

projeto pedagógico do curso de Engenharia Química de forma a atender a demanda 

existente, promovendo o desenvolvimento de competências no seu corpo discente 

alinhadas as reais necessidades do mercado de trabalho, e consequentemente 

oferecendo um diferencial, segundo relato:  

Esse curso atende ao que o mercado quer. Isso foi muito legal, porque as 
demandas que falaram que eram importantes, outras empresas validaram. 
Então, de novo, não é porque a empresa.... falou que é puramente verdade, a 
gente pegou e ainda fez esse comitê técnico setorial para validar e foi tudo 
construído a várias mãos e é por isso que a gente diz agora que a gente vai 
estar com um curso muito, muito, muito robusto, assim. E tem que contar isso 
para todo mundo [Beta].  
 

Em termos de estrutura organizacional interna, identificaram-se na IES desafios 

relacionados ao gestor da instituição com a equipe de trabalho: 

De novo, é a equipe. Sempre a equipe. Porque, de novo, sem tem uma equipe 
que trabalha bem, não precisa nem de gestor. Eu falo para eles que a minha 
meta é ninguém precisar mais de mim aqui. Essa é a minha meta. Então, assim, 
é mais prático você desenvolver a equipe, mas para desenvolver tem que achar 
pessoas que queiram. A gente sabe que, por mais que tenham N pessoas super 
qualificadas no mercado, nem todas querem se desenvolver. E a gente tem 
aqui o nosso desafio que a gente é formar o melhor aluno do Brasil. Estão 
procurando contratar os melhores professores e o turnover está grande, porque 
realmente está afinando. Então, realmente, professores que querem fazer 
grande diferença na vida dos alunos são bem-vindos. Outros que querem vir 
aqui só para dar sua aula e ir para casa não são bem-vindos [Beta]. 
 

De acordo com a IES Beta, é também necessário que a equipe docente seja composta 

por profissionais competentes e atualizados as exigências do mundo atual como 

também alinhados a missão e diretrizes da IES, conforme o relato abaixo: 

Quando começa o semestre aqui, um discurso meu é sempre: "Joguem fora os 
materiais de 6 meses atrás e façam novos, porque o mundo mudou muito em 
6 meses, aquilo que você ensinou há 6 meses atrás, já não se aplica mais". 
Então, a gente desafia muito a nossa equipe a inovar, a buscar coisas novas, 
a se desafiar, é, a criar projetos de iniciação científica que gerem valor para a 
sociedade. E esses projetos estão muito vinculados a nossa área de inovação. 
Então, o que a gente quer é ter, realmente, uma educação que conecta o nosso 
aluno ao mundo de trabalho de verdade. Então, para isso, eu tenho que ter 
uma equipe forte [Beta].  
 

Averiguou-se ainda nos resultados da IES Delta que manter a equipe no mesmo norte 

com professores desalinhados da missão e dos valores da instituição são desafios 

que fazem parte do cotidiano. A fala a seguir corrobora essa circunstância: 
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Eu estou em uma área onde eu falo muito com o time, mas eu tenho convicção 
que não é todo mundo que tem o mesmo entendimento que eu ... Esse desafio 
de colocar a organização no mesmo mood, no mesmo norte, eu acho que esse 
é um grande desafio para a gente encarar [Delta]. 
 

Os resultados apontam desafios cada vez maiores na captação de alunos quando as 

IES praticam preços altos nas mensalidades: 

Como maior desafio, olhando a minha instituição no mercado do ensino 
superior, os maiores desafios para a gente são com relação a conseguir atrair 
alunos, apesar das mensalidades altíssimas que a gente cobra. Por exemplo, 
tem uma família que tem dinheiro para pagar aqui, mas o filho vai e passa numa 
pública também. Então fica difícil, muitas vezes o aluno se matricula aqui e 
quando sai resultado de ENEN ele migra para outra faculdade por questões 
orçamentárias familiares. Nosso maior desafio é captar diante dos valores das 
mensalidades. Se você for falar de qualidade, as famílias vão querer colocar 
aqui [Épsilon]. 
 

Para a IES Épsilon, a captação é um desafio, tanto gerencial, quanto de mercado, pois 

se não houver preenchimento das turmas presenciais, a IES compromete suas metas 

e resultados. Contudo, nesta mesma IES constata-se que, quando o assunto é EAD, 

não existem dificuldades. O depoimento da gestora entrevistada caracteriza-se pela 

fala: “EAD não é um desafio, a gente tem EAD, a gente tem graduação a distância, 

não é um desafio” [Épsilon]. Portanto averiguou-se que os cursos de EAD nesta IES 

apresentam melhor desempenho de captação em relação aos da modalidade 

presencial. 

 

Outro importante desafio é a questão tecnológica, identificado na IES Delta, conforme 

relato a seguir:  

Tem várias teorias, várias teses e possibilidades, mas fato é que o modelo 
educacional como ele é hoje e há 200 mil anos, ele vai mudar. Ele já está 
mudando. Eu acredito em um meio do caminho que não é nem 100% EAD e 
nem 100% presencial. Eu acredito que esse networking que a faculdade 
possibilita é muito rico em todos os sentidos. Acho que tem a interação entre 
as pessoas, das pessoas aprenderem a conviver como um time e fazerem 
trabalhos de grupo. Isso eu acho que é muito importante para a construção do 
indivíduo, então eu não acredito em um modelo 100% online. E por outro lado, 
não tem como pensar em um modelo 100% presencial porque já não é, porque 
o presencial te permite 20% de EAD e cada vez mais esses 20% de EAD estão 
sendo oferecidos [Delta]. 
 

Nesse sentido, para a IES Delta, compreender qual é o melhor modelo educacional a 

ser ofertado para as próximas gerações, ainda é o maior desafio, principalmente no 
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que tange aos cursos presenciais, como exposto no relato a seguir: 

Acaba que a gente tem incluído novos cursos em EAD e a gente está com 
novos modelos que seriam o híbrido, que no nosso modelo a gente acredita 
que seja um pouco diferente e a gente acredita muito nele. Pelo menos nos 
modelos que a gente conhece que outras instituições oferecem esse modelo 
híbrido, você tem disciplinas presenciais e disciplinas em EAD. Obviamente 
que uma carga maior por ele ser híbrido, então ele passa a ter esses 20%. O 
nosso modelo de híbrido que a gente vem chamando de Flex, mas estamos 
pensando em um outro nome, ele é diferente. Ele está virando um modelo por 
competência, onde eu não tenho disciplinas em EAD e disciplinas presenciais. 
Eu tenho conteúdos que são dados e encontros presenciais onde esses 
conteúdos são conectados [Delta]. 

 

Sobre a questão de a evasão estudantil ser ou não um desafio gerencial crítico da 

IES, os resultados estão expostos na Figura 27. 

 

 

Figura 27 
Mapa de categorização sobre a evasão estudantil como desafio gerencial crítico das 
IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Averiguou-se que a evasão é um desafio gerencial para as IES Alfa, Beta, Gama e 

Delta. A IES Alfa destaca a evasão como um desafio gerencial crítico, conforme 

descrito no relato: 

A evasão é um desafio gerencial crítico. Ter uma boa infraestrutura, ter um time 
comprometido com a qualidade do ensino, com o aprendizado dos alunos, 
excelência no atendimento servem muito para diminuir a evasão [Alfa]. 
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Diante de tantos desafios no que concerne à evasão estudantil, a IES Beta criou uma 

metodologia por meio do uso de indicadores monitorados por uma equipe de 

assistentes e analistas, tanto para os cursos superiores quanto para os cursos de 

especialização em nível de pós-graduação. Esse monitoramento possibilita 

intervenções junto ao aluno para minimizar os índices de evasão. Essa é uma ação 

confirmada pelo seguinte relato: 

Dentro do nosso sistema de gestão escolar…eu vou te falar algumas 
funcionalidades só para contextualizar. Se o aluno tiver duas faltas 
consecutivas, avisa o coordenador. Se dos 25% de falta que ele pode ter, ele 
chegar a 15% ou 20%, avisa o coordenador. Se ele tiver tantas faltas 
intercaladas que cheguem perto dos 20%, avisa o coordenador. Então, a gente 
criou uma série de métricas... Aí que está, o coordenador tem uma equipe de 
apoio que vai entrar em contato com o aluno para ver "olha, você está com 
problema pessoal? Está com algum problema familiar? Está com alguma 
dificuldade? O que eu posso te ajudar?" [Beta]. 

 

Constatou-se, a partir dos resultados, que para a IES Épsilon a evasão não é um 

desafio gerencial crítico. O maior desafio é garantir a qualidade do ensino. O relato a 

seguir expressa essa percepção:  

O maior desafio eu diria que é a questão das técnicas dentro de sala de aula, 
dos métodos de ensino, esse é o maior desafio, eu acho que o mercado como 
um todo enfrenta isso por causa dessa juventude que tem toda uma tecnologia 
na palma da mão e não quer mais professor explicando lá na frente da sala 
[Épsilon]. 

 

A metodologia adotada pela IES Épsilon exige que os estudantes se preparem 

previamente para as aulas e ao mesmo tempo disponibiliza uma excelente 

infraestrutura tecnológica. A gestora expressa o seguinte relato: 

A gente tem o curso de economia de São Paulo que adota uma metodologia 
baseada em Problem Base Learning, então o curso inteiro é dado assim, o 
aluno tem que estudar a matéria antes de ir para a aula, aí ele vai para a aula 
e ele dá a aula junto com o professor. No Rio, o curso de Administração de 
Empresas também utiliza esta mesma metodologia, mas não é o curso inteiro, 
apenas em algumas disciplinas. A gente busca novos métodos porque senão, 
não tem como.... Então evasão estudantil é um desafio, mas não é tão crítico 
[Épsilon].  

 

Constatou-se também que essa IES conta com um Núcleo de Apoio Pedagógico, 

responsável pelo contato com os alunos desde o seu ingresso na instituição e, em 

especial, ao longo do primeiro ano, conforme relato descrito a seguir:  
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O Núcleo trabalha com o aluno questões emocionais, de adaptação, de 
organização do horário de estudo. Geralmente o aluno que vem do ensino 
médio chega sem essa maturidade, a não ser quando vem do ... que já vem 
todo regradinho, mas das outras escolas chegam sem muita orientação e aqui 
se ele não tiver um horário muito organizado de estudo não consegue passar 
nas disciplinas. Aquela coisa de estuda na véspera, não dá. Isso é trabalhado 
com os alunos desde o ingresso [Épsilon]. 
 

Ainda sobre os resultados da IES Épsilon, apesar da diversidade de ações, a evasão 

acontece, como exposto no depoimento a seguir: “Existe um corte, é claro, em função 

da evasão, muita gente não consegue levar o ritmo e aí não consegue passar nas 

disciplinas. Então, desiste, mas não é o mais significativo” [Épsilon]. 

 

Para a IES Delta, a evasão estudantil é um desafio grande, justificado pelo perfil dos 

alunos, como corrobora o relato: 

Eu tenho me debruçado nisso até porque é crítico para a gente.... A maioria do 
meu público aqui ele precisa trabalhar para pagar o curso ou a família faz um 
esforço grande para ele estar na faculdade. E muitas vezes quando a família 
faz um esforço grande, ele é o primeiro daquele seio familiar a fazer uma 
faculdade, isso é uma realidade aqui [Delta]. 
 

Os resultados da IES Delta ainda indicam que, para o aluno dar continuidade ao curso, 

é muito difícil, em especial pelos motivos descritos no relato que se segue: 

Às vezes por trazer lacunas do ensino médio ou não ter repertório cultural para 
acompanhar .... para esse aluno é muito mais difícil... aliado a isso para esse 
aluno qualquer mudança financeira afeta, tem um peso muito grande [Delta]. 
 

A IES Delta está iniciando estudos visando identificar o perfil do aluno que evade e 

conseguiu, por meio deste monitoramento, constatar que: 

quando o aluno evade ele ainda não tem o percentual de faltas que ele pode 
ter, ou seja ele tem menos, não é a falta que fez ele evadir. Talvez ele esteja 
faltando e não consegue acompanhar e para o curso. O aluno que perde todas 
as A1, esses alunos são poucos que evadem, agora o que perde uma A1, ou 
duas, esse é o que evade. Faz sentido porque em uma semana de A1, se ele 
perdeu toda a semana de A1, ele pode ter viajado, pode ter ficado doente, 
então ele perdeu todas as primeiras provas e ele faz a segunda e terceira e ele 
recupera. Esta semana estava exatamente pensando sobre isso, o aluno que 
não faz A1 de algumas disciplinas evade. Estou esmiuçando isso, na verdade 
estou nesse trabalho agora de entender esse perfil de evasão, para tentar fazer 
uma análise um pouquinho mais acertada [Delta]. 
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Os resultados da IES Delta demonstram que um dos maiores desafios enfrentados é 

manter o aluno na instituição em função das suas lacunas de aprendizagem e das 

questões financeiras. A gestora ressalta que conscientizar o aluno de que vale a pena 

o esforço para concluir a diplomação é uma das tarefas mais árduas desempenhadas 

na IES. 

 

No que tange a questão de todos os setores das IES acompanharem os índices de 

evasão ou se esta informação fica restrita a um determinado setor, tem-se os 

resultados sintetizados na Figura 28. 

 

 

Figura 28 
Mapa de categorização sobre todos os setores das IES acompanharem os índices 
de evasão ou esta informação ficar restrita a um determinado setor. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observou-se que o acompanhamento dos índices de evasão na IES Alfa é ainda 

incipiente. Nas IES Gama e Épsilon a informação também fica restrita a determinados 

setores. Todavia na IES Delta constatou-se um compartilhamento das informações 

relativas aos índices de evasão, conforme relato: “Todos os setores da IES têm 

conhecimento do índice de evasão, e publicam nas reuniões mensalmente” [Beta]. 

 

Na IES Delta existe uma área de inteligência de mercado que é responsável por cuidar 

dos números, posto que anteriormente cada vez identificava-se um número diferente, 

o que gerava impactos até para trabalhar na base interna da instituição. Assim, o relato 

seguinte afirma: 
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Eu concentrei tudo em uma pessoa, ela é a dona dos números e tudo o que a 
gente precisa é com ela. É muito marketing, obviamente o reitor e o ensino. 
Isso como estrutura toda, como eu te falei, a evasão agora está no painel do 
coordenador, é óbvio que esse reitor de ensino e essa coordenadora de ensino 
tem uma preocupação gigantesca com evasão. A diretoria de marketing 
também, e eu estou junto com a gestão, a diretora de gestão também, o diretor 
de outras áreas, mas eu não sei se isso passa, o diretor financeiro está muito 
preocupado com a evasão e óbvio que o gerente financeiro dele também está, 
mas eu não sei se toda a equipe está [Delta].  
 

Nesse contexto, para a IES Delta, a evasão tornou-se apenas um número de perda 

de receita, e não efetivamente um cuidado com a evasão. Por isso, é necessário ir 

além, porque o financeiro acompanha muito os números em função da perda de 

receitas, mais do que pela evasão. Identificou-se nesta IES que a área de marketing 

tem um atendimento direcionado ao aluno. Para a gestora da IES Delta a palavra 

“restrita” é uma palavra forte, mas de fato não são todos os setores que acompanham 

os índices de evasão nesta IES. 

 

Quanto aos índices de evasão nos cursos superiores na modalidade presencial 

apontados no CENSUP 2017, disponível  a época das entrevistas, e de acordo com 

classificação definida pelo INEP, para as IES, de pequeno, médio, grande porte 

estimado entre 25,2% e 26,6% e de gigante porte em 31,6%, a Figura 29 expressa os 

resultados.  

 

 

Figura 29 
Mapa de categorização sobre os resultados de evasão Censo 2017 quanto a 
classificação das IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Nas IES Alfa e Beta, ambas consideradas de pequeno porte, o índice de evasão foi 

inferior ao definido pelo INEP. A IES Gama, classificada como de médio porte, 

declarou-se com índices abaixo do parâmetro nacional. A respondente menciona: 

“Nossa, que alto isso aqui.... Eu fiquei até feliz em saber que estamos abaixo dos 

índices definidos.” A IES Delta, considerada de grande porte, embora tenha 

apresentado um alto índice de evasão ficou abaixo dos parâmetros nacionais 

estabelecidos pelo INEP. Já a IES Épsilon, classificada como de gigante porte, 

apresentou índices de evasão acima da média nacional, como abaixo relatado; 

Chegamos a uma evasão de aproximadamente 40% em alguns cursos. Acima 
de média, mas é engraçado, que nas reuniões que a gente tem com a 
presidência, por exemplo, eles acham normal. Por que acham normal? Porque 
querem formar os melhores. O foco é outro, é qualidade, entendeu? É muito 
importante que cada aluno que sair daqui seja considerado ótimo tecnicamente 
e academicamente. É assustador, a gente estar com índices de evasão mais 
alto do que o definido para as gigantes [Épsilon].  

 

No que concerne aos fatores que mais impactam a evasão estudantil nas IES, a Figura 

30 explicita os resultados. 

 

 

Figura 30 
Mapa de categorização sobre os fatores que mais impactam a evasão estudantil nas 
IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Constatou-se que fatores como a qualidade do corpo docente, o desempenho 

acadêmico do estudante, a infraestrutura dos ambientes, a pressão familiar e os 

aspectos financeiros são situações que causam impactos na evasão estudantil nas 

IES. 
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A IES Alfa aponta a questão financeira e o baixo desempenho acadêmico como 

determinantes para a evasão bem como, no caso dos cursos de EAD, as dificuldades 

de interface com o sistema. O seguinte relato corrobora: 

Tem muita gente que deixa de fazer o curso porque fica desempregado, porque 
não consegue pagar e tem aqueles que chegam com muita pouca base e não 
consegue acompanhar o curso e acabam desistindo. Nos cursos em EAD ainda 
existe a questão da falta de familiaridade com a tecnologia e o próprio acesso 
à internet. Estamos promovendo ações de apoio para suprir essas carências 
[Alfa]. 

 

Na percepção do gestor da IES Beta, o professor é alma do negócio, manter em sala 

de aula um professor com baixo desempenho pode resultar em turmas vazias e 

consequentemente ocasionar a evasão dos discentes. Porém, se a IES mantiver no 

seu corpo docente profissionais de qualidade, isso pode ser um fator de atração, como 

corrobora o relato: “Muitos alunos entraram na IES por saber da atuação de um 

determinado professor”. 

 

Observou-se na IES Gama que um corpo docente de baixa qualidade bem como 

aspectos financeiros e a violência que assola a cidade impactam no fenômeno da 

evasão. O seguinte relato expressa essa percepção: 

O maior impacto é quando o professor não consegue motivar o aluno. A gente 
conversa bastante com os alunos e eles falam "professor x, eu prefiro ficar em 
casa", então a gente está fazendo um trabalho de acompanhamento com os 
professores. Mais que a gente trabalha, troca, treina, sempre tem algum que 
não responde. Aí a gente chama para conversar "olha, seus slides estão muito 
monótonos, isso não está envolvendo atividades", então tem todo esse 
trabalho [Gama]. 

 

Os resultados constatados na IES Delta concernentes aos impactos da evasão 

estudantil referem-se basicamente a questões financeiras, conforme relato: 

A maior parte dos cancelamentos são feitos por problemas financeiros que são 
revelados diretamente pelos alunos [Delta]. 

 

A IES Épsilon considera que os fatores que mais impactam na evasão dizem respeito 

ao desempenho acadêmico do aluno aliado a questões de pressão familiar por bons 

resultados decorrentes do alto investimento realizado. Em contrapartida a gestora 

ressalta: 

Se no ambiente universitário o aluno puder contar com amigos para 
desenvolver as atividades, ter um ambiente acolhedor, acesso a vagas de 
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emprego, ou a eventos importantes, os impactos de evasão podem ser 
minimizados [Épsilon].  

 

A questão que buscou identificar o acompanhamento sistemático da evasão estudantil 

pelas IES sintetiza seus resultados na Figura 31. 

 

 

Figura 31 
Mapa de categorização sobre o acompanhamento sistemático da evasão estudantil 
nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Registrou-se um acompanhamento sistemático realizado pela IES Beta, por meio de 

um sistema de gerenciamento próprio que permitem ao gestor visualizar seus 

resultados financeiros e acadêmicos que enseja a realização de reuniões mensais 

com toda a equipe para a apresentação dos resultados, conforme o relato abaixo:  

Eu sempre apresento “olha, mês passado nós estávamos com 1.046 alunos, 
agora estamos com 999”. Porque nesse curso e nesse curso tiveram evasão. 
E a gente está agora também com o BI online também para acompanhamento. 
A gente consegue ver por curso e, além disso, quando dá evasão, eu consigo 
ver em um mapa geográfico de onde é esse aluno .... eu tenho informações por 
curso, por quantidade e por unidade [Beta]. 

 

A partir do monitoramento a IES Beta disponibiliza informações para que os 

colaboradores possam entrar em contato com os alunos. Ressalta-se que esse 

mapeamento dos alunos pode ser feito por curso, turno e localização. O responsável 

pela gestão da IES Beta relata que:  

a partir dos dados coletados são gerados relatórios entregues à área de 
mercado e ao coordenador, informando, por exemplo, que “o aluno do curso de 
Design desistiu, está aqui o telefone dele”. É só ligar. Então, com esse BI é 
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possível gerenciar tudo. Gerenciar transferência, trancamento, pré-
matriculado, matriculado, desistente, inclusive transferência por grade [Beta]. 

 

Em contrapartida, a IES Delta realiza seu acompanhamento por mecanismo manual, 

como se vê:  

Existe, mas não existe. A gente olha sempre evasão de semestre para 
semestre, é com o olho. Mas acho que agora a gente está começando a 
esmiuçar um pouquinho melhor esses trancamentos. A gente tem aqueles que 
não renovam e a gente está começando a entender o perfil dele também. E 
aqui internamente, a gente decidiu que vai atacar os não renováveis e depois 
a gente abre para trancamento, cancelamento e transferência, porque também 
é diferente aquele aluno que não renovou para o ano seguinte do que aquele 
que diz que vai estudar e sai no meio do caminho. Eu ainda não tenho uma 
metodologia, sistematizando, mas a gente está tentando separar os modelos, 
entender que são perfis diferentes e saber o que acontece e poder ajudar 
[Delta]. 

 

A IES Alfa faz o acompanhamento da evasão de forma muito incipiente.  

 

Na IES Épsilon também não se identificou um acompanhamento sistemático. Os 

resultados da IES Épsilon apontam que não existe uma pessoa ou setor específico 

designado para cuidar da evasão na instituição. 

 

A Tabela 32 se refere ao Mapa de categorização sobre o acompanhamento e o setor 

próprio para cuidar da evasão estudantil nas IES. 

 

 

Figura 32 
Mapa de categorização sobre acompanhamento e o setor próprio para cuidar da 
evasão estudantil nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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A IES Beta possui um acompanhamento realizado pelos setores de marketing e 

financeiro por meio de reunião mensal. Conforme o relato descrito:  

Financeiro e marketing acompanham. Só para você ter ideia, na reunião minha 
de hoje à tarde que eu tenho às duas horas, toda segunda-feira tem reunião 
gerencial, todos os gerentes. Marketing é quem apresenta os nossos números, 
que mostra a nossa sinergia. Não sou eu que apresento [Beta]. 

 

Identificou-se na IES Delta um setor denominado área de inteligência de mercado. O 

relato seguinte corrobora tal fato: 

Este assunto está na minha diretoria e eu tenho um dono hoje para isso. Na 
verdade, eu tenho uma área de inteligência de mercado e ela é a dona da 
evasão. Estou tentando organizar porque cada vez que pedia recebia um 
número diferente. Eu concentrei tudo em uma pessoa, ela é a dona dos 
números e tudo o que a gente precisa é com ela [Delta]. 
 

Percebeu-se na IES Delta o desenvolvimento de uma área exclusiva para cuidar das 

questões de evasão. Essa área responde à diretoria fornecendo todas as informações 

necessárias para uma tomada de decisão. 

 

No que concerne às áreas e/ou profissionais responsabilizados pela evasão dos 

estudantes nas IES, os resultados expõem-se na Figura 33. 

 

 

Figura 33 
Mapa de categorização sobre as áreas e/ou profissionais responsabilizados pela 
evasão dos estudantes nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Percebeu-se, que, para a IES Beta, existe uma responsabilidade compartilhada entre 

setores pela evasão discente, a saber: “Tenho a coordenação pedagógica e tenho a 
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coordenação de curso. Tenho duas áreas que respondem” [Beta]. 

 

Na IES Delta identificou-se que a evasão está no painel do Coordenador. Todavia, 

todas as Diretorias possuem uma responsabilidade mesmo que indireta pelo assunto. 

A Diretoria Financeira atua em relação a evasão no que diz respeito a perda de receita, 

como o relato corrobora: 

O financeiro tem uma responsabilidade mais sobre a perda de receita do que 
pela evasão. O foco são os números, apenas. Até porque dentro da estrutura 
de marketing está o atendimento ao aluno, então a gente realmente está 
impactado [Delta].  

 

A IES Épsilon a Coordenação Acadêmica responde pela evasão com apoio da 

Secretaria Acadêmica. 

 

No que tange às formas de calcular a evasão nas IES, essas podem ser calculadas 

no semestre (número de estudantes que não renovam a matrícula no semestre); no 

ano (comparação entre número de estudantes ativos de um ano para o outro) e no 

ciclo8 (ingressantes no início do ciclo e contagem dos estudantes ao final do ciclo). Os 

resultados dessas formas de cálculo se explicitam na Figura 34. 

 

 
Figura 34 
Mapa de categorização sobre as formas de calcular a evasão nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Constatou-se que as maneiras de calcular o índice de evasão estudantil nas IES 

objeto de análise neste estudo, na maioria, são feitos semestralmente. A forma de 

 
 

8 Ciclo: período esperado para o estudante se formar no curso em questão. 
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cálculo realizada pelas IES Beta, Alfa, Épsilon e Delta estão descritas nos relatos a 

seguir: 

A gente faz todas. A evasão é até um dos indicadores da nossa avaliação de 
desempenho. [Beta]. 
 
Eu não sei qual o cálculo eles fazem, porque eles me mandam esses números. 
Eu acho que é no semestre. Acho que a gente calcula muito quem não renova 
matrícula, essa é uma informação que a gente está sempre acompanhando 
[Alfa]. 
 
É por semestre [Épsilon]. 
 
A gente olha as três. A gente tem olhado a evasão entre semestres e no ano e 
no semestre corrente, tem olhado tudo para entender esses movimentos, mas 
não é sistemático. A gente olha mais aquele aluno que começou o semestre 
estudando e não terminou o semestre, é a evasão no semestre corrente, e essa 
evasão é entre ciclo [Delta]. 

 

Pelos relatos, observou-se que não existe um modelo comum entre as IES. Todavia 

a maioria dos gestores ressalta a importância de compreender os números sobre a 

evasão, uma vez que a partir desses dados conhecem o perfil do corpo discente, 

subsidiam decisões a serem tomadas e promovem ações para minimizar a evasão 

estudantil na IES. 

 

No que tange a identificar se os cálculos de evasão são feitos por curso, períodos, 

turnos, turmas, chegando até as disciplinas, ou se corresponde ao conjunto de cursos, 

os resultados estão descritos na Figura 35. 

 

 
Figura 35 
Mapa de categorização sobre a forma como os cálculos de evasão são realizados 
por curso, períodos, turnos, turmas, chegando até as disciplinas ou corresponde ao 
conjunto de cursos. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Verifica-se, de modo geral, que os cálculos são feitos de acordo com o foco de atenção 

de cada uma das instituições, sendo o cálculo da evasão feito por curso e turno o mais 

adotado. O relato da IES Beta confirma esse resultado: 

Eu até pedi um relatório por disciplina, porque a gente queria saber quem era 
o professor que estava com o maior índice de reprovação. Mas confesso que 
isso, a gente só fez para detectar uma situação específica. [Beta]. 

 

A gestora da IES Delta declara que calculam por curso e turno, porém reconhece que 

o ponto mais relevante desse tipo de cálculo incide em acompanhar os períodos 

letivos, pois com isso é possível compreender o comportamento do aluno na IES, em 

especial no final do curso, como explicita o relato a seguir: 

Ontem eu estava olhando exatamente isso, os períodos, e eu pedi para essa 
pessoa que cuida dos números, para ela abrir melhor isso porque o nosso 
aluno ele não conclui o curso em 8 períodos, ele não conclui o curso em 10 
períodos, ele geralmente estende. Então eu estou querendo entender por que 
isso acontece [Delta]. 

 

IES Épsilon calcula a evasão de forma genérica por curso e turno. E diferentemente 

das demais também calcula a evasão pelo conjunto de cursos da área de 

conhecimento.  

 

A Figura 36 expressa os resultados referentes ao período ou ano do curso em que os 

estudantes mais se evadem das IES. 

 

 
Figura 36 
Mapa de categorização sobre período ou ano do curso em que os estudantes mais 
se evadem das IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Os resultados apontam que nas IES Gama e Beta as evasões ocorrem mais no início 

do curso, como registram os relatos a seguir:  

Até o primeiro ano no segundo período [Gama]. 
 
No início do semestre e no início do curso, duplamente [Beta]. 

 

Tanto na IES Delta como na IES Épsilon as evasões ocorrem de forma mais 

acentuada no final do primeiro ano. 

 

Ressalta-se ainda que, até o quarto período, que corresponde ao final do segundo 

ano, o risco de evasão tem sido observado com maior incidência pelas IES. 

 

Quanto às alterações ocorridas no número de concluintes no período dos últimos dois 

anos, a percepção dos entrevistados tem os resultados descritos na Figura 37. 

 

 

Figura 37 
Mapa de categorização sobre alterações ocorridas no número de concluintes em 
relação aos últimos dois anos. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os resultados registram queda no número de concluintes, conforme relatos: 

A gente vem caindo, com certeza, se eu for comparar ano a ano, a gente 
diminuiu. A gente teve muita evasão [Alfa]. 
 
Houve uma queda. E essa queda ela é associada não somente à evasão, mas 
a uma redução de ingressantes. Mesmo tendo um aumento pela procura do 
nível superior, houve uma queda. Então, lógico, a quantidade de formandos vai 
ser reduzida [Gama]. 
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Diria até que não. Não, por quê? Porque a gente reduziu a taxa de evasão. Eu 
estou aqui há três anos e pouquinho a frente da gestão. Antes a taxa de evasão 
estava na faixa de 17%, caiu para 8%. Então depende do curso. O 8% é um 
número bruto, bruto que mistura tudo. Então, tem curso que é mais, tem curso 
que é menos. Tem curso que é 6%, tem curso que é 12%. Mas varia ali na faixa 
de 8%. Então, assim, eu diria que está formando mais. Agora, uma coisa que 
acontece aqui, é os alunos ao invés de fazer a grade cheia, para pagar menos 
eles fazem menos disciplinas. Aí eles estendem o prazo para se formar. Mas 
isso é uma opção deles que a gente não pode interferir. Até porque, de novo, 
o pai perdeu o emprego, a mãe também, o aluno perdeu o emprego. E, isso 
também é uma forma de manter o aluno, porque ele tem flexibilidade. Então, 
acaba sendo uma estratégia [Beta]. 

 

Para as IES Alfa e Gama, constatou-se efetiva queda no número de concluintes. A IES 

Beta informa não ter ocorrido queda, havendo inclusive redução na taxa de evasão. 

 

A IES Delta não aponta alteração acentuada no número de concluintes em relação 

aos últimos dois anos. Observou-se uma prática desenvolvida pela IES com a 

finalidade de manter o aluno na IES até a conclusão do curso, que se traduz pelo 

oferecimento de cursos de férias, de verão e de inverno, visando acelerar o processo 

de conclusão de determinadas disciplinas, muita das vezes perdidas pelos alunos. A 

gestão relata que, mesmo havendo poucos alunos a serem atendidos neste tipo de 

ação, esta é uma boa prática, pois gera um ganho para a instituição, como exposto 

no relato a seguir: 

Nesse caso o aluno conclui e não compromete a entrada de outros. Uma coisa 
me chamou atenção no semestre passado. Ao analisar os dados, identifiquei 
que estes alunos pertenciam ao primeiro ciclo do FIES. Uma galera que entrou 
muito grande aqui e que se formou muito grande aqui. Foi a única coisa que 
me chamou atenção nesses três anos que estou aqui, de resto acho temos 
números muito regulares nessa questão de concluintes [Delta]. 

  

As métricas utilizadas para acompanhar e medir a evasão na IES, a elaboração de 

parâmetros de comparação, seja em relação à evolução no tempo, aos parâmetros 

locais e/ou da região onde está instalada a IES, ou junto aos concorrentes, se 

encontram sintetizados na Figura 38. 
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Figura 38 
Mapa de categorização sobre as métricas utilizadas para acompanhar e medir a 
evasão nas IES.  
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os resultados apontam as seguintes ações por parte das IES, conforme relatos 

descritos: 

Sim, a gente tem o anual, a gente faz gráficos para ver aí como é que está 
anualmente, semestralmente. É que é difícil ter esse número. As vezes a gente 
acaba conhecendo, por exemplo uma Faculdade de Design de Moda da 
concorrência, estava com 14 alunos e decidiu desativar o curso. Praticamente 
os 14 alunos vieram para a gente. Ela resolveu fechar e a gente absorveu. 
Então a gente tem esse controle entre aspas. Temos o feeling. A gente acaba 
vendo o que está acontecendo no mercado. Então, assim, a gente tem muitos 
alunos de todas as universidades, inclusive das públicas. Tem vários que vêm 
para cá [Beta]. 
 
Acho que isso é uma coisa que gente fez no passado, o que a gente faz é para 
saber quantos alunos a gente está perdendo e os outros, não [Delta]. 
 

A IES Épsilon divulga, próximo ao final do segundo semestre, resultados gerais que 

trazem um retrato do cenário geral da educação superior e apresenta as linhas gerais 

do planejamento estratégico para o ano seguinte inclusive permitindo a elaboração de 

orçamento por parte das Diretorias. Este documento é geralmente pautado nas 

informações do último CENSUP e de levantamentos feitos pela área de pesquisa da 

instituição. Desse documento a gestora relata que é possível extrair informações em 

vários aspectos sobre a concorrência e estabelecer parâmetros de comparação. 

 

  



165 

 

A Figura 39 traduz os resultados sobre a evasão ser parte dos indicadores-chave de 

desempenho (KPI) das IES. 

 

 

Figura 39 
Mapa de categorização sobre a evasão ser parte dos indicadores-chave de 
desempenho (KPI) da IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Notou-se que na IES Delta a evasão é efetivamente um dos indicadores-chave de 

desempenho. A gestora menciona que existem e são cobrados como meta 

corporativa, conforme o relato descrito: “Na verdade, é meta corporativa para 

gestores, e coordenadores. Os professores, não estão incluídos [Delta]. 

 

Na IES Gama observou-se que a evasão não é considerada para fins de 

acompanhamento do nível de desempenho (KPI). 

 

O acompanhamento da evasão e a análise dos dados coletados permitindo que a IES 

implante ação preditiva para interferir no fenômeno, eliminando ou reduzindo os 

fatores que geram a evasão ou elabore um plano de ação, tem seus resultados 

descritos na Figura 40. 
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Figura 40 
Mapa de categorização sobre o acompanhamento da evasão e análise dos dados 
coletados para implantação de ação preditiva para interferir no fenômeno, 
eliminando ou reduzindo os fatores que geram a evasão ou elaboração de um plano 
de ação. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observa-se, na IES Alfa ações implementadas cuja finalidade culminou na 

capacitação dos docentes e melhorias na infraestrutura, como corrobora o relato: 

Temos um trabalho específico com os professores, a gente intensificou o 
treinamento começando com ciclo de palestras na unidade abordando temas 
que foram percebidos como fundamentais para o time de professores. Na parte 
de infraestrutura também fizemos investimentos ao perceber que era um ponto 
de melhoria [Alfa]. 

 

A gestora da IES Alfa ressaltou que as práticas implementadas foram fundamentadas 

em pesquisas realizadas pelo setor corporativo da mantenedora.  

 

Por sua vez as ações da IES Beta tiveram como foco pequenos ajustes: instituiu-se 

um responsável para esclarecer e encaminhar o discente para determinado setor, de 

acordo com sua demanda. O relato confirma essa prática: 

O que a gente fez é uma coisa simples. Por exemplo, uma coisa que acontece, 
às vezes o aluno vai na secretaria perguntar do financeiro, aí o financeiro 
manda para a secretaria, a secretaria fala que tem que falar com o coordenador 
de curso, e aí volta, o aluno fica perdido. Isso às vezes, compromete até o 
pagamento da mensalidade do curso. Então, a gente botou uma pessoa 
focada, uma assistente, junto com a coordenação de curso. É um apoio para o 
aluno em tudo o que ele tiver que fazer dentro da faculdade [Beta]. 
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Identificou-se que os pontos focais criados pela IES Beta foram fundamentais para 

nortear o aluno e direcioná-lo até a solução de seus problemas. A ideia de designar 

um colaborador para atender o aluno por curso minimizou os problemas tanto dos 

alunos quanto da IES, conforme relato:  

As assistentes são pontos focais desse aluno, olha, o aluno quer renegociar, o 
aluno quer pagar, porque ele perdeu a data, quer mudar a data de vencimento. 
É, porque assim, o aluno, ele confunde muito o que é secretaria, o que é 
coordenação de curso, o que é financeiro, o que é gestão, então às vezes ele 
não sabe. Então, essa pessoa sabe. E é justamente assim, se tem alguém 
acompanhando, ela vai ficar no pé até resolver.  

 

A percepção do gestor da IES Beta é a de que essas ações trouxeram melhores 

resultados. Os alunos podem contar com a Coordenação Pedagógico, que é 

responsável pelo acompanhamento do docente e do discente, sendo também um 

contato disponível para dirimir dúvidas dos alunos, principalmente dos calouros. 

 

Ações preditivas foram observadas na IES Épsilon, com a implantação do Núcleo de 

Apoio Pedagógico, que acolhe o aluno, realiza entrevista individual para aferir dados 

sobre a vida do discente, seus problemas, suas dificuldades. Por fim, realizam-se 

oficinas para desenvolvimento de habilidades socioemocionais, bem como eventos de 

acolhimento. O relato seguinte confirma essa prática: 

Eles fazem, e esse ano foi bem interessante até, porque pela primeira vez a 
gente tem um aluno trans e aí ele se sentiu tão acolhido. Ele contou a história 
dele, como ele tinha vindo parar aqui, que ele já sofreu situações pesadas em 
outras faculdades do tipo de não aceitação, então ele tá superfeliz aqui e nós 
também [Épsilon]. 

 

No que tange ao Marketing e/ou o Financeiro acompanhar o impacto do faturamento 

da IES com base nos índices de evasão, e a frequência de acompanhamento, os 

resultados estão expressos na Figura 41. 
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Figura 41 
Mapa de categorização sobre Marketing e/ou o Financeiro acompanhar o impacto do 
faturamento da IES com base nos índices de evasão e a frequência de 
acompanhamento. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Averiguou-se, em algumas IES pesquisadas, acompanhamento centralizado e feito 

pelo Financeiro, conforme os relatos apresentados: 

A gente faz, porque assim, o marketing e o financeiro sou eu, não tem uma 
equipe. Sim, não com base nos índices de evasão, mas acaba sendo porque 
eu faço na verdade um faturamento, que acaba refletindo a evasão. Eu olho 
semestral, e é claro que a gente está sempre comparando um ano com outro, 
eu faço sempre a comparação porque é muito sazonal [Alfa]. 
 
Financeiro faz. Marketing, não. [Gama]. 
 
O Financeiro faz mensalmente, o Marketing não faz [Épsilon]. 
 
O Financeiro e o Marketing fazem. Hoje em dia tem sido até mais do que 
semestral. Então a cada dois ou três meses a gente está revendo os números 
[Delta]. 

 

De modo geral, o setor Financeiro é quem faz o acompanhamento dos impactos 

decorrentes da evasão nas IES pesquisadas. Análises anuais e/ou semestrais são 

realizadas, mas nem sempre com o envolvimento do Marketing. Algumas IES realizam 

levantamentos a cada três meses, ou até mesmo mensais. Exatamente em função 

dos altos números de evasão, faz-se necessário um acompanhamento rigoroso. 

 

Sobre os tipos de financiamento estudantil – FIES, PROUNI e financiamento próprio 

das IES, têm-se os resultados descritos na Figura 42. 
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Figura 42 
Mapa de categorização sobre os tipos de financiamento estudantil – FIES, PROUNI 
e financiamento próprio da IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Constatou-se que, de modo geral, as IES possuem pelo menos uma das modalidades 

de financiamento estudantil, como relatam os gestores: 

Só o FIES [Gama]. 
 
Somente FIES [Beta]. 
 
PROUNI não, a gente tem FIES, mas a gente nunca teve um impacto de FIES 
tão grande. Temos financiamento próprio [Delta]. 

 

A Figura 43 expõe os resultados concernentes aos programas de bolsas de estudos 

ofertado pelas IES. 

 

 

Figura 43 
Mapa de categorização Programas de bolsas de estudo ofertadas pela IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Percebeu-se que a IES Beta disponibilizou bolsas de estudos por meio do PRONATEC 

de 2015 a 2017. Este programa foi encerrado gradativamente e atualmente ainda 

conta com poucos alunos remanescentes. Atualmente possuem algumas bolsas de 

estudo referentes a ENEM, transferência e portador de diploma. 

 

Por sua vez, a IES Épsilon fornece bolsas de estudo para os dez primeiros colocados 

no vestibular; bolsa por demanda social. Nessa modalidade o aluno não precisa estar 

entre os dez primeiros, mas precisa estar bem classificado e provar que não tem 

condições financeiras para custear os estudos. Existe ainda bolsa de estudos para 

medalhistas de olimpíadas do Programa Matemática do Brasil. 

 

A gestão da IES Épsilon detalha o formato do programa ofertado: 

A IES tem um núcleo só para cuidar do Programa Olimpíadas de Matemática 

Brasil. É um projeto ligado à Presidência. A coordenação do Programa 

pesquisa pelo Brasil para saber quem são os medalhistas e verifica se eles têm 

interesse em fazer o vestibular. Passando no vestibular eles ganham a bolsa 

de estudos, moradia, alimentação e ajuda de custo. Isso é um negócio bem 

legal, tem uns meninos preciosos. Talentosos, com valores sólidos, é outra 

história, com direcionamento, sabe aquela coisa assim, essa é a minha chance 

e essa chance eu morro agarrado nela, porque é a chance da minha vida. Que 

é muita diferença do aluno que, se der errado, tem a família ali. É muita 

diferença. São umas fofuras, sou apaixonada por esses meninos. E muitos 

deles vão virar cientistas [Épsilon]. 

 

Outro atributo identificado na IES Delta é a oferta de preço fixo. Os descontos de 40% 

ofertados pelos concorrentes não são reais, se comparados ao preço fixo estabelecido 

por essa instituição, conforme detalhado a seguir:  

Tem uma coisa muito prostituída nesse mercado, o valor que eu cobro não é o 

valor que eu cobro porque o valor de tabela é um e o valor praticado é outro. 

Então as instituições dão em média 40% de desconto nas bolsas. Não é real o 

valor que você cobra. Aqui a gente pratica um preço fixo. Eu não dou desconto 

mais de 40%, a não ser os veteranos que quando entraram já estava assim. 

Então com isso eu já tenho uma base dos alunos que eu não tenho esse 

desconto de 40% [Delta]. 
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Constatou-se que essa modalidade de preço fixo ofertada tem dado visibilidade à IES, 

em especial por ser um recurso real com o qual o aluno pode contar. Ou seja, o preço 

que o aluno paga hoje, irá pagar até o final do curso, mesmo que demore quatro ou 

cinco anos, o valor será o mesmo (valor fixo). A gestão dessa IES ressalta que “Se o 

aluno fizesse conta, veria a diferença. Mas, é o perfil do aluno, ele não faz conta, é 

imediatista” [Delta]. 

 

A Figura 44 traduz os resultados sobre acompanhamento da evasão de estudantes 

que possuem algum tipo de financiamento ou aqueles que têm bolsa de estudo. 

 

 

Figura 44 
Mapa de categorização sobre o acompanhamento da evasão de estudantes que 
possuem algum tipo de financiamento ou aqueles que têm bolsa de estudo. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Averiguou-se que não existe acompanhamento feito por nenhuma das IES objeto de 

análise, conforme se constata pelos relatos:  

Não. Não faço isso. Quando ele vem aqui conversar com a gente, acabamos 
sabendo, mas não existe nenhum registro [Gama]. 
Talvez o sistema de gestão escolar possa oferecer esse dado, a partir de um 
filtro do Financeiro, mas não nos atentamos a isso. [Delta]. 

 

O acompanhamento dos evadidos e sua classificação pelo tipo de financiamento ou 

pela bolsa de estudos concedidas não existe nas IES participantes do estudo.  

 

Quanto aos valores médios das mensalidades informados pelas IES, identificou-se 

certa variabilidade de uma para outra. A Figura 45 sintetiza esses resultados. 
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Figura 45 
Mapa de categorização da média dos valores das mensalidades. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Quanto aos valores médios cobrados por mensalidade, identificou-se na IES Alfa 

valores entre duzentos e duzentos e trinta reais, conforme afirmação da gestão: “Os 

valores são em média de R$200,00 a R$ 230,00” [Alfa]. A gestão da IES Gama 

apontou: “Aqui gira em torno de R$ 500,00” [Gama]. Quando interpelada, a gestão da 

IES Delta relatou: “O valor recebido é de R$600,00 e o ticket é um pouco maior, na 

casa de R$800,00” [Delta]. 

 

Por sua vez, a gestão da IES Beta informou que:  

Os valores estão na faixa de R$ 1.000 reais agora. Igual eu te falei, ela estava 
na faixa de 1.400, a líquida, porque tem o valor cheio, o valor cheio é na faixa 
de 2 mil, mas muita gente tem bolsa. Bolsa porque é do ENEM, transferência, 
portador de diploma. Então está na faixa de mil reais agora [Beta]. 

 

Ademais, observou-se ainda que a IES Épsilon detém o maior valor médio cobrado 

nas mensalidades quando comparada às demais IES pesquisadas, girando em torno 

de 4.300,00. Nesse sentido, em relação ao valor médio de R$ 1.000,00 cobrado pela 

IES Beta, o valor cobrado pela IES Épsilon representa um percentual de 400% de 

diferença no valor mensal cobrado do discente. 

 

A Figura 46 traduz os resultados sobre o percentual médio mensal da inadimplência 

das IES. 
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Figura 46 
Mapa de categorização sobre o percentual médio mensal da inadimplência das IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Constatou-se que esta é uma informação pouco conhecida pelos gestores, 

principalmente quando se trata de percentuais, conforme relatos a seguir: 

Olha, em termos de percentual, não. Mas eu recebo uma tabela do financeiro 
com valores. Nesse campus nós temos 280 mil reais de inadimplente. E nada, 
mas por se tratar de um campus que, pelo menos essa unidade, nós temos aí 
no máximo 550 alunos. Então acaba sendo uma coisa que influência, impacta. 
Pode não ser muito forte, mas tem o seu impacto [Gama] 
 

Uns 14%, aproximadamente [Delta]. 

 

A IES Épsilon não soube informar. Esta indagação foi de difícil resposta por parte dos 

gestores. Constatou-se que não é usual haver um controle médio mensal. Contudo, 

observou-se que uma das IES menciona 14% e a outra informa que, de cerca de 550 

alunos, cobrando um valor médio de R$ 500,00 totaliza em média R$ 275.000,00, com 

uma inadimplência de 280 mil reais, traduzindo a grosso modo, significa 98% de 

inadimplência, causando, dessa forma, impacto na gestão da instituição. 

 

Quanto à existência de uma ferramenta para identificar de forma eficaz os 

inadimplentes da IES, os resultados estão descritos na Figura 47. 
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Figura 47 
Mapa de categorização sobre existência de uma ferramenta para identificar de forma 
eficaz os inadimplentes da IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Evidenciou-se nesta questão que somente as IES Beta, Delta e Épsilon possuem 

ferramentas específicas para identificar os inadimplentes de forma eficaz.  

 

A Figura 48 aponta a existência de algum processo definido nas IES para atuar em 

relação a inadimplência dos estudantes.  

 

 

Figura 48 
Mapa de categorização sobre a existência de algum processo definido na IES para 
atuar em relação a inadimplência dos estudantes 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Averiguou-se que a IES Beta possui um processo para tratar a inadimplência, como 

se vê no relato a seguir:  
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É feito um contato durante 6 meses quando o aluno está inadimplente, passado 
os 6 meses e sendo um valor acima de 4 mil reais, são enviadas duas 
notificações extrajudiciais, não havendo devolutiva a terceira notificação é 
judicial, por meio de uma empresa de cobrança contratada. Se a inadimplência 
é de responsável financeiro CNPJ o processo de cobrança é personalizado e 
feito pela própria faculdade [Beta]. 

 

As IES Alfa e Gama não possuem um processo definido.  A IES Delta declara que as 

áreas de Finanças e Marketing fazem constantes revisões dos valores, mas não 

mencionou o processo desenvolvido junto os inadimplentes. 

 
Os resultados referentes aos fatores que mais atraem os alunos a estudarem nas IES 

pesquisadas e a existência de pesquisas a respeito, estão descritos na Figura 49. 

 

 

Figura 49 
Mapa de categorização sobre os fatores que mais atraem os alunos a estudarem na 
IES e a existência de pesquisas a respeito 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os fatores de atratividade, elencados pelos entrevistados, envolvem o preço da 

mensalidade, a confiabilidade na marca, a indicação (a dita propaganda “boa a boca”), 

perspectiva de empregabilidade ao final do curso, além do desenvolvimento de aulas 

práticas como recurso metodológico facilitador para o processo de ensino-

aprendizagem, como corroboram os relatos: 

 
Hoje, por exemplo, aqui nesse campus nós temos 100% de mestres e doutores. 
Quando nós nos apresentamos e falamos olha: "Nós somos mestres nisso, 
doutores naquilo." Eles acham o máximo. Mas isso não é um fator de atração, 
o que atrai mesmo é o valor da mensalidade [Gama]. 
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A parte prática nos nossos laboratórios para as aulas práticas, é um diferencial, 
mas a gente sabe que embora tenha tudo isso, o que mais traz aluno é a 
indicação e a força da marca. Você entra em qualquer sala, eles vão falar: 
"porque meu amigo falou que é bom, porque meu pai, meu avô, minha mãe 
estudaram aqui e falaram que é bom". [Beta]. 
 
A minha pesquisa de mestrado tem uma pergunta dessas. Eu acho que a 
qualidade dos cursos e a chance de sair empregado ao final do curso é um 
fator de atratividade. A marca é muito forte. Por exemplo, muita gente quer fazer 
mestrado fora e é muito fácil fazer mestrado fora quem estuda aqui. Consegue 
excelentes cartas de recomendação dos professores, são todos professores 
que fazem pesquisa de ponta, publicam nas melhores revistas [Épsilon]. 
 
A gente tem um número de indicação muito grande, muito relevante. A gente 

vê um percentual da base muito ostensivo sendo indicado. Agora quando se 

fala de uma maneira geral o que atrai o estudante é o preço das mensalidades 

[Delta]. 

 

Identificou-se na IES Delta um importante ponto de atratividade: a relação 

estabelecida com os pais dos alunos exerce muito poder de influência na tomada de 

decisão. Ao perceber esse fator, a IES adotou como estratégia focar cada vez mais 

nos pais. Além disso, ações por meio da internet proporcionaram um retorno 

baixíssimo, poucos alunos foram atraídos, não sendo vantajoso o uso desta 

ferramenta.  

 

Ainda sobre a IES Delta, a instituição realiza pesquisas junto aos alunos, para 

conhecer a percepção do discente sobre as aulas, o professor e também a 

infraestrutura, as pesquisas contínuas servem de orientação para melhorias e 

tomadas de decisão. 

 

Identificou-se na IES Épsilon que uma das formas de atratividade é a possibilidade de 

o aluno poder realizar intercâmbios fora do país. A IES possui convênio de intercâmbio 

para alunos da graduação que podem passar em torno de um ano e meio estudando 

em outros países: “seis meses na Alemanha, seis meses nos Estados Unidos, seis 

meses em Cingapura e terminando a graduação aqui no Brasil” [Épsilon]. 

 

Para a gestão da IES Épsilon, as pesquisas sobre os fatores de atração são informais, 

como corrobora o relato:  
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Não tem muita coisa formal, o simples fato do aluno na hora da matricula 
preencher o formulário fornecido pela Secretaria e informar como é que ficou 
sabendo do curso é uma forma de coleta das informações. A presença do aluno 
em sala de aula acaba gerando mais dados, resultando em uma pesquisa mais 
verbal do que escrita [Épsilon]. 

 

As ações desenvolvidas pela IES para conhecer o prospect ou o ingressante no 

momento da captação ou da matrícula tem seus resultados descritos na Figura 50. 

 

 
Figura 50 
Mapa de categorização sobre ações desenvolvidas pela IES para conhecer o 
prospect ou o ingressante no momento da captação ou da matrícula. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Constatou-se que as ações executadas pelas IES pesquisadas se restringem à renda 

(individual e familiar), faixa etária e perfil socioeconômico, como descrito nos relatos: 

Depende do que é conhecer. Perfil não. O máximo é renda, faixa etária, mas 
na verdade a gente não usa muito não. Tem esse campo para ser preenchido, 
mas não sei o quanto ele é usado não [Alfa]. 
 
Então, aqui eu faço uma pesquisa de perfil socioeconômico. São cinco 
questões fechadas, e sem identificação para o aluno se sentir à vontade, para 
que eu tenha ali uma média de renda, se essa renda além de uso próprio 
também é destinada a renda familiar. Na maioria, acho que mais 90 sei lá, 
quase 100% deles são obrigados a compartilhar da renda com a família e 
mesmo assim pagam a faculdade, e alguns com aluguel ainda. Então, é uma 
coisa bem apertada [Gama]. 
 
Quem faz tudo isso é a área de relação com mercado da mantenedora e que 
nos informa. No momento da matrícula são solicitadas algumas informações 
básicas pelo próprio sistema que depois são trabalhadas pela área de mercado 
[Épsilon]. 
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Isso é desenvolvido no momento da matrícula de uma forma muito superficial. 
Deveria ter um recurso para aproveitar esse momento é extrair informações 
mais completas que permitissem conhecer o perfil desses alunos [Épsilon]. 
 

Sobre a preocupação das IES com a rematrícula dos estudantes ou em fazer mais 

investimentos na captação de novos estudantes, os resultados estão descritos na 

Figura 51. 

 

 

Figura 51 
Mapa de categorização sobre a IES se preocupar com a rematrícula dos estudantes 
ou fazer mais investimentos na captação de novos estudantes 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Identificou-se, ao analisar os resultados desta indagação, que as IES têm uma 

preocupação tanto com a rematrícula quanto com a captação. Todavia, a maior 

preocupação é com a captação de novos estudantes novas matrículas, conforme os 

relatos a seguir: 

A maior preocupação é, sem dúvida, na captação. Muitas vezes o aluno está 
assistindo aula sem ter feito a rematrícula e isso só é percebido quando um 
professor constata que o nome do aluno não está na pauta e aí nos procura 
para resolver o problema [Gama].  
A gente investe mais na captação, só que a rematrícula a gente tem feito várias 
ações. Porque quando eu cheguei aqui, meu Deus, ninguém fazia rematrícula 
no período. Eles deixavam passar. E a gente agora fez um [Beta]. 
 
É captar, o foco é sempre captar [Épsilon]. 
 

Na IES Gama, observou-se que os alunos se aproveitam da falta de um controle 

efetivo e frequentam as aulas sem terem feito a rematrícula. Por sua vez, a IES 

Épsilon, envolvida com a captação, com o vestibular, fechamento de matrículas e 
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planejamento de boas-vindas ao discentes no mês de dezembro, só se preocupa com 

a rematrícula no mês de janeiro. 

 

Sobre se o comportamento da taxa de matrícula nas IES nos últimos 2 anos se 

manteve estável em relação aos anos anteriores ou apresentou queda, sintetizam-se 

os resultados na Figura 52. 

 

 

Figura 52 
Mapa de categorização sobre a IES se preocupar com a rematrícula dos estudantes 
ou fazer mais investimentos na captação de novos estudantes 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Registrou-se queda nas taxas de matrículas das IES associada a uma diversidade de 

fatores, incluindo evasão, redução de ingressantes e a crise econômico-financeira. Os 

relatos corroboram esse resultado: 

Houve uma queda sim. E essa queda ela é associada não somente à evasão, 
mas a uma redução de ingressantes. Mesmo aumentando a procura pelo nível 
superior houve uma queda [Gama]. 
 
Queda, infelizmente. E o engraçado é que a gente identificou as ações, ações 
novas que nunca foram feitas, investimos mais do que nas vezes passadas, 
abaixamos o valor da mensalidade e mesmo assim teve queda [Beta]. 
 
Não, cresceu.  Esse semestre especificamente, foi ruim, a gente ainda não 
terminou, a gente vai até final do mês, mas as duas entradas anteriores foram 
as melhores da IES nos últimos dez anos. Ainda estou meio desnorteada 
porque esse semestre está muito ruim. Só fico menos porque sei que os 
concorrentes também não estão indo bem.  Estamos ainda bem abaixo da meta 
[Delta]. 
 
Não teve queda significativa. Existe uma estabilidade das matrículas, com 
certeza. Para você ver, o curso de matemática está crescendo a toque de caixa, 
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a gente começou o curso com uma turma de seis alunos, aumentou para 
quinze e agora estamos com turmas de trinta [Épsilon]. 

 

De modo geral, a taxa de matrícula não se manteve estável nas IES nos últimos dois 

anos. Todavia das cinco instituições pesquisadas duas declararam aumento de 

matrículas. No relato da IES Épsilon um dos cursos teve um aumento significativo nos 

últimos dois anos: a segunda turma aumentou 40% em relação a primeira e 

posteriormente cresceu em 50%. 

 

A Figura 53 demonstra os resultados no que concerne aos tipos de acompanhamento 

da migração interna de estudantes (transferência) para outra modalidade de ensino, 

para outro turno, para outro curso e as ações das IES para identificar o real motivo da 

transferência. 

 

 

Figura 53 
Mapa de categorização sobre os tipos de acompanhamento da migração interna de 
estudantes (transferência) para outra modalidade de ensino, para outro turno, para 
outro curso e as ações das IES para identificar o real motivo da transferência. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observou-se que as IES têm em seu cotidiano solicitações dos discentes que 

caracterizam migrações internas, conforme os relatos descritos: 

Não existe um acompanhamento sistemático das razões que geram a 
migração.  Passa por mim, porque como nós trabalhamos com grade fechada, 
então quando o aluno troca de turno, as disciplinas não são as mesmas. Então, 
eu vou fazer uma adequação à grade do período. Por exemplo, como nós 
temos um aluno que tem um perfil mais carente quando consegue um estágio 
a tarde, no horário do curso, ele pede transferência para a manhã. Aí termina 
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e consegue um outro estágio de manhã, ai volta para o turno. Mas não existem 
registros a respeito embora eu fique sabendo o motivo [Gama]. 
 
Eu praticamente não tenho migração interna. Muito raro. Não é comum até 
porque a gente tem pouca opção de curso e de turno, o que não justifica um 
acompanhamento, mas diante de eventual demanda fazemos o possível para 
atender [Beta]. 
 
Migra. Um exemplo, a gente tinha um aluno na matemática que sofria, ele é 
ótimo em Matemática, mas o que ele gosta é de Ciências Sociais, migrou para 
Ciências Sociais. Tem aluno de Economia que vai para Administração, de 
Administração que vai para Economia, de Economia que vai para Matemática, 
isso acontece e a gente facilita totalmente a vida do aluno. O motivo da 
transferência é sempre verificado. Esse tipo de transferência sempre passa por 
mim porque é uma coisa de identidade de carreira, de profissão e eu tenho 
tudo registrado na ficha do aluno.  O aluno entrou para Administração porque 
a família tem um business e quer que ele seja o herdeiro na sucessão do 
negócio familiar. Acontece que o aluno não tem nada a ver com isso. O sonho 
é outro. E já aconteceu de ter aluno aqui beirando a depressão por conta disso, 
porque estava muito infeliz no curso e a família não deixa trocar de curso. 
Porque nessa faixa etária a família interfere muito e ainda tem a dependência 
financeira e tal. E aí a gente acompanha, conversa com os pais e foi o caso de 
um aluno que foi da Matemática para as Ciências Sociais. Tá feliz da vida, tá 
fazendo estágio e não deixou a faculdade [Épsilon]. 
 

Os resultados indicam que apenas duas IES elaboram um acompanhamento 

sistemático para identificar a causa das migrações: a Delta e a Épsilon. Embora todas 

desenvolvam ações para atender ao pedido de transferência no sentido de auxiliar o 

discente conquistar sua diplomação. 

 

Sobre se, ao receber um aluno transferido de outra IES, a nova IES se preocupa em 

conhecer os reais motivos da transferência, os resultados estão sintetizados na Figura 

54. 
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Figura 54 
Mapa de categorização sobre se, ao receber um aluno transferido de outra IES, a 
nova IES se preocupa em conhecer os reais motivos da transferência. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os resultados apontam que identificar os reais motivos de transferência é muito 

complexo para as IES pesquisadas. A IES Alfa possui muito poucos casos de 

transferência externa. Na IES Beta ao fazer sua matrícula por transferência o aluno 

preenche um formulário, conforme expõe o relato: 

A gente nunca sabe o motivo real. O aluno preenche um formulário e relata o 
que quer. No dia a dia muitas vezes o professor ou coordenador acabam 
sabendo mais detalhes [Beta]. 

 

A IES Épsilon adota como prática a realização de entrevistas com o discente no diante 

do pedido de transferência, o relato a seguir corrobora essa situação: 

A maioria dos transferidos que a gente recebe são transferidos de instituições 

muto tradicionais que não vou citar pelas razões óbvias. Na entrevista para a 

admissão eu pergunto o motivo da transferência e registro na ficha do aluno. 

Já tive um caso de um aluno brilhante, proveniente de uma instituição de 

referência, com quase três anos de curso realizado que veio transferido por 

não aguentarem preconceitos de orientação sexual [Épsilon]. 

 

Os resultados da IES Delta demonstram que essa questão precisa ser melhorada, 

conforme relato: 
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No momento da transferência externa de maneira informal se verifica a causa 

do interesse em mudar de faculdade e isso é registrado no cadastro do aluno, 

mas sem muita profundidade [Delta]. 

 

A Figura 55 transcreve os resultados sobre as ações desenvolvidas pelas IES de 

acolhimento para os calouros. 

 

 

Figura 55 
Mapa de categorização sobre as ações desenvolvidas pela IES de acolhimento para 
os calouros. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Constataram-se, nas IES, diversas ações visando acolher os discentes, como 

sintetizado nos relatos:  

Sim, a gente tem aula inaugural, onde a gente prepara todo um material para 
eles, nominal, personalizado, com brinde, e agora os professores, estão tendo 
uma participação muito mais ativa, uma coisa que não era feita antes [Alfa].  
 
Olha, por exemplo, eu faço questão de lecionar para o primeiro período todo 
semestre. Porque eu quero que eles se sintam à vontade comigo, já que eu 
sou a gestora do campus. Eu não quero que se forme ali um paredão: "Eu 
tenho que falar com a gestora." E o cara entra em um processo que "Ah, tem 
que agendar." Não, não tem que agendar. Eu estou aqui. E a partir daí esse 
acolhimento ele passa a ser coletivo. Quando eu me coloco como exemplo os 
colegas vão fazer a mesma coisa, o pessoal da Secretária, as funcionárias lá 
falam: "Ah, às vezes reclamam, ah, porque o fulano falou isso." Olha só, ele 
entrou ontem. Quando ele souber e ele não fizer, tudo bem. Mas até então 
vamos dar toda a orientação possível [Gama]. 
 
 
Sim, desenvolvemos várias ações. Tem o evento que é o Boas-Vindas para os 
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calouros, onde os alunos das entidades estudantis comparecem e eles 
mesmos recebem os novatos fornecendo informações e orientações. Claro que 
nós planejamos juntos como os alunos e damos todo o apoio e suporte 
necessário como materiais e infraestrutura. Cada faculdade também promove 
atividades.  A Escola de Direito, por exemplo, promove quase 10 dias de 
atividades diferenciadas no início de cada semestre. Agora começamos a 
desenvolver uma outra ação que é o Dia D onde reunimos todos os que estão 
inscritos para o vestibular antes mesmo de fazerem o concurso. É uma 
experiência nova que estamos avaliando. Para os veteranos no retorno do 
semestre tem o Trote Solidário [Épsilon]. 
 

As ações da IES Épsilon envolvem toda a comunidade acadêmica e contam com a 

participação dos veteranos nas atividades de acolhimento aos calouros. A agenda 

deste evento compreende a realização de café da manhã, semana de integração 

(apresentação da escola e de um vídeo de boas-vindas no qual toda a equipe se 

identifica). Além disso, os calouros recebem o Manual do Aluno, pen drive, mochila, 

entre outros. Procedimentos como esses, praticados por esta IES, podem minimizar 

os índices de evasão, principalmente se considerar que o ingresso na instituição é um 

momento delicado para o ingressante. 

 

No que tange ao processo de socialização acadêmica dos estudantes nas IES, a 

Figura 56 expressa os resultados. 

 

 

Figura 56 
Mapa de categorização sobre o processo de socialização acadêmica dos estudantes 
nas IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Observou-se o envolvimento dos coordenadores e núcleos de apoio nos processos 
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de socialização dos estudantes nas IES, como os relatos descritos:  

Quando as turmas iniciam o Coordenador de Ensino Superior e o Coordenador 
de Curso vão até a sala de aula, explicam o que é a instituição, quais são os 
canais, como funciona, o que pode e o que não pode, se coloca à disposição, 
apresenta aquele interlocutor, que é o ponto focal, a pessoa de contato do 
aluno na Faculdade. E durante o curso este profissional de apoio vai com 
frequência na sala de aula para verificar expectativas e necessidades dos 
alunos e ampliar o canal de comunicação [Beta]. 
 

Como aqui nós fazemos a otimização de disciplinas, às vezes na mesma sala 
tem os alunos do segundo, terceiro, quarto e quinto período. A nossa fala é 
coletiva. Eu, os professores e os coordenadores sempre falamos: Olha, se você 
quiser fazer uma pergunta você não fica sem graça, não fica acanhado, você 
pode ficar à vontade. Porque se você está no segundo período e o seu colega 
está no quinto os dois são portadores de diploma de ensino médio, mais nada. 
Ninguém aqui é melhor por estar três períodos a frente. E nisso eles vão 
fazendo trabalhos em grupo, eles vão trocando e a socialização vai 
acontecendo naturalmente [Gama].  
 
A socialização acadêmica dos alunos é feita o tempo todo pelas Coordenações 
de Curso e com apoio dos Núcleos Pedagógico e de Carreira [Épsilon]. 
 
A gente tem áreas de apoio para ajudar na socialização. O nosso Núcleo de 
Apoio e Aprendizagem Pedagógica ajuda muito ao aluno que precisa de apoio 
porque às vezes é um aluno que está há muito tempo afastado do ambiente 
escolar. Então precisa reaprender a estudar, como organizar a questão do 
tempo. Logo no início do semestre tem um aulão que fala que tipo de apoio ele 
pode ter do Núcleo. A gente tem também um informativo o News que apresenta 
informações gerais da Universidade. Lançamos este ano um projeto chamado 
de Trilha da Coruja. No início do semestre a gente faz uma brincadeira com os 
alunos, onde recebem um encarte com todos os setores que precisa conhecer. 
Então ele vai até os setores para conhecer e ganha um carimbo atestando que 
visitou o setor. Preenchendo toda a trilha e respondendo às perguntas básicas 
de cada setor ele ganha um brinde [Delta]. 

 

Entre as diversas maneiras de socialização dos estudantes ofertadas pela IES o apoio 

dos colegas, o envolvimento dos coordenadores e a participação dos núcleos de apoio 

são cruciais para a integração do aluno no ambiente universitário.  

 

A respeito dos debates abertos por parte da CPA (Comissão Permanente de Avaliação 

das IES) sobre a evasão estudantil, a Figura 57 traduz os resultados. 
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Figura 57 
Mapa de categorização sobre debates abertos pela Comissão Permanente de 
Avaliação (CPA) da IES a respeito da evasão estudantil. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A indagação sobre os debates abertos pela CPA nas IES pesquisadas trouxe os 
seguintes relatos: 

 
Quem faz isso é o corporativo. Acredito que discutam, mas nunca recebi nada 
a respeito [Alfa]. 
 
Não. Nunca teve [Gama]. 
 
Não, nesses três anos que estou aqui nunca teve esse debate. Pode ser uma 
boa ideia. Na verdade, é uma boa ideia, uma forma de mobilização do corpo 
docente [Delta]. 
 
Existe a CPA, mas eu não participo. Não sei se discutem sobre evasão. 
Acredito que não. Nunca soube de nada a respeito [Épsilon]. 

 

Identificou-se pouca participação dos gestores nas questões da CPA. Praticamente 

todos apontam o desconhecimento sobre a ocorrência de debate a respeito da evasão 

na CPA. 

 

No que tange aos conhecimentos sobre o termo gestão da permanência por parte dos 

gestores acadêmicos, os resultados estão revelados na Figura 58. 
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Figura 58 
Mapa de categorização sobre o conhecimento a respeito do termo Gestão da 
Permanência por parte dos gestores das IES  
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observa-se, de maneira geral, por meio dos relatos, que o termo gestão da 

permanência não faz parte do repertório dos gestores das IES pesquisadas. 

Bom, por nós estarmos abordando a questão da evasão, eu acredito que sejam 
ações relacionadas a estratégias para manter o aluno antes de ocorrer. Não 
sei, eu acredito que seja isso. É preciso fazer a gestão antes de acontecer a 
evasão do aluno [Gama]. 
 
Eu penso que é gerir todas as ações para fazer com que o aluno fique aqui 
dentro [Épsilon]. 
 
É você ver de perto do desempenho desse aluno no começo do semestre. E 
conseguir identificar os movimentos que possam levar ele a desistir [Delta].  

 

Os relatos apontam que não existe profundidade no conhecimento da gestão da 

permanência. Alguns abordam inclusive a expressão retenção para descrever o 

entendimento sobre a gestão da permanência. 

 

Os resultados referentes à existência de uma gestão efetiva da permanência nas 

IES estão descritos na Figura 59. 
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Figura 59 
Mapa de categorização sobre a existência de uma gestão efetiva da permanência 
nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A IES Delta ainda tem dificuldades de ter no seu dia a dia uma gestão permanente 

efetiva, com descrito no depoimento: 

Não, efetiva jamais diria, eu diria que a gente está tentando desenvolver por 
meio de ações isoladas [Delta]. 

 

As IES foram unânimes em afirmar que não existe uma gestão efetiva de 

permanência. 

 

A Figura 60 descreve os resultados sobre a gestão da permanência realizada nas IES. 

 

 

Figura 60 
Mapa de categorização sobre a gestão da permanência realizadas nas IES  
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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A gestão de permanência ainda é muito pouco explorada nas IES e os relatos 

corroboram tal condição: 

Desenvolvemos ações pontuais, eu não considero isso uma gestão da 
permanência [Alfa].  
 
Todas as ações realizadas visam reter o aluno [Beta]. 
 
O fato é que não realizamos ações de permanência [Gama]. 
 
Aqui nós realizamos muitas ações para os alunos, mas elas não estão sob um 
guarda-chuva único e integrado [Épsilon]. 
 

Constatou-se que as ações realizadas pelas IES não podem ser consideradas como 

gestão de permanência. Observa-se a falta de disseminação ou até mesmo de 

conscientização das IES, como um todo, sobre essa temática.  

 

Quanto às áreas responsáveis pela permanência do estudante na IES, os resultados 

estão sintetizados na Figura 61. 

 

 

Figura 61 
Mapa de categorização sobre as áreas responsáveis pela permanência dos 
estudantes na IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Sobre as áreas responsáveis pela permanência do estudante na IES, os gestores 

expõem sua percepção por meio dos seguintes relatos: 

Independente de praticar a gestão da permanência todas as áreas trabalham 
de forma integrada. São várias áreas trabalhando em sintonia [Beta]. 
 
Não existe integração neste aspecto pelo fato de não ser feito este tipo de 
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trabalho de gestão da permanência, mas existe integração em outras 
perspectivas [Gama]. 
 
Para mim, todas as áreas são responsáveis. É a fala da instituição e a gente 
vem cada vez mais trabalhando isso. Somos todos gestores de carreira. 
Obviamente isso implica nessa gestão do aluno na instituição [Delta]. 
 
Todo mundo aqui trabalha de forma integrada. É um propósito que se percebe 
no clima organizacional [Épsilon]. 

 

Identificou-se que embora as IES não pratiquem a gestão da permanência dentro do 

seu conceito amplo, todas as áreas atuam de forma integrada. 

 

No que tange a existência de um sistema tecnológico integrado de gestão com todas 

as informações sobre o estudante – perfil, histórico acadêmico, vida financeira da IES, 

os resultados estão descritos na Figura 62. 

 

 

Figura 62 
Mapa de categorização sobre a existência de sistema tecnológico integrado de 
gestão com todas as informações sobre o estudante – perfil, histórico acadêmico e 
vida financeira da IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Constatou-se a existência de sistema tecnológico integrado de gestão por parte de 

todas as IES, como confirmam os relatos: 

Sim, nós temos um sistema próprio e toda a equipe, com exceção dos 
professores, possui acesso [Alfa] 
 
Temos, sim. Mas isso no professor não chega. Vai do Diretor a Secretaria, mas 
não passa pelo professor [Gama].  
 
Sim, temos um sistema próprio que foi customizado de acordo com nossa 
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necessidade. Todos têm acesso. Apenas para os professores que existem 
algumas restrições [Delta]. 
 
Temos sim. É um sistema com o perfil histórico acadêmico e financeiro. As 
áreas meio e fim tem acesso [Épsilon]. 
 

As ações promovidas pelas IES para assegurar a satisfação intrínseca do aluno, ou 

seja, a satisfação enquanto o aluno realiza o curso ou desenvolve ações com 

expectativas de satisfação futura, apresentam-se na Figura 63. 

 

 

Figura 63 
Mapa de categorização sobre as ações promovidas pelas IES para assegurar a 
satisfação intrínseca do aluno, ou seja, a satisfação enquanto ele realiza o curso ou 
desenvolve ações com expectativas de satisfação futura 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

As ações promovidas pelas IES configuram-se nos seguintes depoimentos:  

Trabalhamos sempre para a satisfação imediata. A gente sabe que não dá para 
agradar ninguém 100% o tempo todo, mas todas as ações são para agora, não 
é só pensando no futuro. Acho que o futuro é consequência desse bom trabalho 
feito agora. Mas todas as nossas ações são para assegurar agora aquele que 
ele tenha todo esse arcabouço de soluções, de iniciativas para ele se sentir 
satisfeito agora e futuramente [Beta]. 
 
Olha, eu acho que o trabalho maior é satisfação enquanto ele está aqui. Nós 
temos uma série de ações, nós fazemos o imposto de renda gratuitamente com 
os alunos da contabilidade. Nós temos a empresa modelo de Administração e 
nós prestamos consultoria também gratuitamente. As alunas do curso de 
Pedagogia dão reforço escolar no sábado para os alunos aqui da região, sem 
cobrar nada. Tem as aulas de nivelamento em matemática e língua portuguesa. 
Não só para o nosso aluno, mas para o amigo do nosso aluno, para o irmão. 
Tudo é de graça. [Gama]. 
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Eu acho que a gente tem trabalhado muito para essa satisfação intrínseca do 
aluno durante o curso. Em todos os aspectos e isso, é no banheiro limpo, no 
atendimento diferenciado, no acolhimento dele. A gente se preocupa muito com 
o aluno enquanto ele está aqui. Será que estamos no ideal? Não. A gente adota 
o nada pode nos parar, compromisso para a vida toda com os alunos. A gente 
tem uma preocupação em colocar ele no mercado de trabalho e acompanhá-
lo. É difícil, à beça, mas a gente está melhorando e avançando [Delta]. 
 
É um misto. Promovemos viagens técnicas para conhecer as empresas quando 
estão no 2º ano do curso para dar um gás para eles. Isso satisfaz os alunos, 
os estimula e com certeza cria expectativas de satisfação futura [Épsilon]. 
 

Constata-se que as ações das IES, na sua grande maioria, visam o aluno não só 

enquanto está diretamente vinculado ao curso, inserido no meio acadêmico. As IES 

buscam, mesmo de forma indireta, desenvolver ações que lhe garantam também 

satisfação futura.  

 

No que tange às práticas e ações que apoiam o estudante durante a sua jornada 

acadêmica nas IES, têm-se os resultados expostos na Figura 64. 

 

 

Figura 64 
Mapa de categorização sobre as práticas e ações que apoiam o estudante durante a 
sua jornada acadêmica nas IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Uma série de ações praticadas pelas IES visam apoiar o estudante ao longo do curso, 

como corroboram os relatos a seguir: 

É porque assim, tem ações, é porque a gente vai começar agora, então ainda 
não tenho nenhum histórico disso, mas estamos com algumas aulas 
específicas que isso não está dentro do planejado, mas estamos fazendo, os 
principais temas onde eles têm dificuldades, que são entrega de trabalho de 
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conclusão de curso, ou do próprio semestre, estágio supervisionado, os temas 
que eles têm mais dúvidas. A gente fez ações trazendo palestrantes de fora. 
Temos feito algumas ações temáticas de Páscoa, São João. A gente faz 
algumas ações para criar esse envolvimento entre os alunos, para criar essa 
relação entre eles, porque eu entendo que isso também seja fundamental. E 
esse acompanhamento mais de perto com os professores que estão em sala 
de aula [Alfa].  
 
Várias práticas. Eu acho que todas as ações da coordenação de inovação 
educacional são para isso. É para manter essa permanência, para ele ter esse 
vínculo, para ele ter esse sentimento institucional. Tem uma outra coisa 
também que eu não te falei, a gente entrega kits para todos os alunos quando 
chegam para estudar aqui. Isso é padrão Harvard. Umas jaquetas bonitas, 
mochila, caderno e caneta. Os alunos de Design ainda ganham uma mesa 
digitalizadora para cada um e aquelas réguas caríssimas com uma bolsa para 
carregar. Bolsa que inclusive foi desenvolvida por uma das turmas do próprio 
curso de Design. O pessoal de Engenharia Química ganha jaleco, óculos. 
Então, tem todo um pacote para cada curso. Isso é acolhimento. É um 
investimento alto da nossa parte que muitos alunos não poderiam fazer, porque 
é um kit caro. Mas, o aluno se sente extremamente valorizado e a gente 
percebe isso quando eles postam nas redes sociais. Demonstram orgulho da 
instituição. Ele começa a ter a sensação de pertencimento. Então, isso é uma 
das outras ações que a gente faz para contribuir na sua jornada aqui na 
Faculdade [Beta]. 
 
A gente tem feito muita coisa para apoiar os nossos alunos durante o período 
que estão conosco que vão desde o apoio pedagógico até ao que diz respeito 
a questões de ordem pessoal.  A gente acabou de ter um case onde 
conseguimos empregar uma pessoa da família de um aluno por meio de uma 
das nossas empresas parceiras [Delta]. 
 
Sim, fazemos várias ações. Viagens técnicas, atendimentos individualizados, 
oficinas que a gente promove com profissionais do mercado para falar de 
carreira, de recrutamento, de processo seletivo. E ainda sobre temas holísticos 
como respiração, por exemplo, para trabalhar a questão da ansiedade. Fora 
isso as Coordenações também dão muita voz para os alunos. Tem um evento 
na Escola de Administração, que eu esqueci o nome, mas é um grande 
brainstorming. Reunimos os alunos oferecemos pizzas para todo mundo e aí 
tem uma folha enorme e cada folha corresponde a uma  área que atende os 
alunos e eles vão escrevendo tudo que tem de bom, de tudo que tem de ruim 
e tudo que pode melhorar e no final eles fazem um compiladão. Esse material 
é analisado e o que é possível é implantado com grande divulgação. Eles 
amam, porque o aluno gosta de ser ouvido [Épsilon]. 

 

Percebeu-se que as ações praticadas pelas IES vão muito além do apoio ao estudante 

e fora dos limites do espaço da instituição: o apoio se estende à comunidade, ao 

mercado, aos familiares do discente, tudo isso em parceria com empresas e 

profissionais que ajudam a tornar a jornada acadêmica produtiva e significativa.  
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Ressalta-se ainda a valorização dada ao estudante, fundamental para o convívio e a 

permanência na IES  

 

No que tange à periodicidade de realização de ações que apoiam o estudante durante 

a sua jornada acadêmica nas IES, os resultados estão descritos na Figura 65. 

 

 

Figura 65 
Mapa de categorização sobre a periodicidade de realização de ações que apoiam o 
estudante durante a sua jornada acadêmica nas IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De modo geral, as IES realizam suas ações conforme o calendário das instituições:  

Existe um calendário de ações [Alfa]. 
 
No início do período nós fazemos um calendário para fins de planejamento, 
mas é comum serem realizadas atividades que não estavam previstas [Gama]. 
 
Temos uma agenda muito flexível. Vamos planejando a partir das necessidades 
e encaixando no calendário letivo. As viagens técnicas têm um calendário em 
função do agendamento com as empresas e pelo fato de muitas serem fora do 
Rio [Épsilon]. 
 

Percebeu-se que a periodicidade da realização de ações de apoio à jornada 

acadêmica do estudante está muito ligada ao calendário de atividades da IES. 

Contudo, é possível inserir ações fora desse calendário à medida que as demandas 

vão sendo implementadas no cotidiano da IES. Os resultados apontam a realização 

de ações especiais para datas comemorativas, como Natal e Dia das Crianças, entre 

outras. Ademais notou-se a realização de visitas técnicas até mesmo fora do estado 

do Rio de Janeiro, no sentido de ofertar experiência prática para os discentes. 
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Ações desenvolvidas pelas IES que geram um maior impacto na permanência dos 

estudantes apresentam-se na Figura 66. 

 

 
Figura 66 
Mapa de categorização sobre as ações desenvolvidas pelas IES que geram um 
maior impacto na permanência dos estudantes 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os resultados indicando as ações desenvolvidas pelas IES que provocam um maior 

impacto na permanência dos estudantes estão descritos nos relatos dos gestores, a 

seguir: 

Eu acho que pela quantidade de participantes o Projeto de Iniciação Científica 
e Tecnológica é muito atraente. Eles sabem que mesmo não sendo 
remunerado, vale muito para a carreira deles. O Programa de Mentoria também 
é muito relevante. Eles disputam participar [Beta]. 
 
Eu acho que é o as ações de acolhimento são as que mais impactam [Delta]. 
 
São várias ações. Vou listar: Entidades Estudantis, a Empresa Junior, o 
Coletivo de Mulheres, o Coletivo Negro, o Coletivo LGBTQI+, a Liga de 
Mercado Financeiro, a Liga de Empreendedorismo, a Sociedade de debates, 
tem muita coisa [Épsilon]. 
 

Averiguou-se uma diversidade de ações promovidas pelas IES. Desde a experiência 

com o professor em sala de aula até atividades que discutem assuntos relativos ao 

curso propriamente dito como Programa de Iniciação Cientifica e Programa de 

Mentoria bem como aquelas que traduzem a participação dos alunos em temas 

transversais que são importante para construção de um indivíduo crítico e alinhado as 

discussões do mundo atual.  
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O fator clareza das IES sobre os grupos de estudantes que apresentam características 

e comportamentos que indicam risco à permanência nas IES se encontra na Figura 

67. 

 

 

Figura 67 
Mapa de categorização sobre a clareza da IES sobre os grupos de estudantes que 
apresentam características e comportamentos que indicam risco à permanência 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os resultados concernentes à clareza da IES sobre os grupos de estudantes que 

apresentam características e comportamentos que indicam risco à permanência têm 

os seguintes relatos dos entrevistados: 

Não temos ainda clareza sobre o comportamento desse grupo de alunos [Alfa] 
 
Não temos essa clareza, mas sabemos que são comportamentos que podem 
ser amplificados e levar a grandes evasões. Então, a gente tenta estar próximo 
o tempo todo e, principalmente, escutar os representantes de turma [Gama]. 
 
Não temos claro o comportamento desses estudantes, até porque não são 
tantos assim, mas como o nosso aluno faz parte de uma classe média altíssima 
temos algumas pistas. Desinteressados, não conhecem a dura realidade do 
país, tem tudo muito fácil, sem foco para uma carreira, sem ideais, não 
renunciam a uma viagem durante o curso, entre outras características 
[Épsilon]. 

 

As declarações dadas pelas IES demonstram que ainda não possuem uma clareza 

sobre o perfil dos estudantes que apresentam características e comportamentos 

eminentes para uma evasão. A IES Beta e a IES Épsilon expressam alguns 

comportamentos baseados em observações. 
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Sobre as IES realizarem devolutivas sobre evidências com os dados estabelecendo 

planos de ação, expõem-se os resultados na Figura 68. 

 

 

Figura 68 
Mapa de categorização sobre a realização de devolutivas a respeito de evidências e 
estabelecimento de planos de ação  
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No que diz respeito a devolutivas sobre evidências e o estabelecimento de planos de 

ação os gestores relatam o seguinte: 

Sim, mas não é de forma estruturada. Não podemos deixar o aluno sem uma 
devolutiva, mas não estabelecemos um plano de ação [Alfa]. 
 

Damos uma devolutiva pontual, mas não desenvolvemos um plano de ação. 
[Gama]. 
 

Sempre é dada uma devolutiva ao aluno mesmo que não haja uma solução 
definida. O assunto fica no nosso radar buscando encontrar uma resolução. As 
vezes conseguimos atender outras não [Delta] 
 

Dar uma devolutiva ao aluno é uma das nossas prioridades. Não deixamos 
nenhum deles sem uma reposta e já aconteceu de alterarmos algum 
procedimento a partir de uma situação ocorrida. [Épsilon]. 

 

Todas as IES expressão o compromisso genuíno em dar devolutivas aos seus alunos. 

Percebeu-se que existem movimentos para entender os descritores e encontrar uma 

solução. Todavia, nenhuma delas informou se estabelecem planos de ação. 

 

No que concerne ao acompanhamento das ações relacionadas à permanência e as 

métricas para medir a eficácia das ações das IES, a Figura 69 traz os resultados. 
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Figura 69 
Mapa de categorização sobre o acompanhamento das ações relacionadas à 
permanência e as métricas para medir a eficácia das ações das IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Averiguou-se que não existem métricas para medir a eficácia das ações, ou seja, não 

existe um acompanhamento por parte das IES.  

 

O Apoio ao Discente é um indicador que consta do Instrumento de Avaliação de 

Cursos de Graduação, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep).  

 

Quanto aos projetos pedagógicos dos cursos das IES e as ações previstas para 

atender ao indicador de avaliação do INEP Apoio ao discente, os resultados estão 

descritos na Figura 70. 

 

 
Figura 70 
Mapa de categorização sobre os projetos pedagógicos dos cursos da IES e as 
ações previstas para atender ao indicador de avaliação do INEP Apoio ao Discente 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Observou-se que a IES Beta menciona nos seus projetos pedagógicos de curso ações 

para atender ao indicador de Apoio ao Discente na IES Beta, conforme depoimento: 

Sim. Nós nossos projetos de curso constam o Apoio ao Discente e a nossa 

equipe pedagógica fica muito atenta a isso [Beta]. 

 

Notou-se que as demais IES não tem informações seguras sobre a questão levantada. 

O que também demonstra que os gestores não conhecem bem os indicadores de 

avaliação do INEP.  

 
A Figura 71 ilustra o conhecimento dos gestores sobre os resultados obtidos no 

indicador apoio ao Discente nas últimas avaliações de cursos das IES. 

 

 

Figura 71 
Mapa de categorização sobre o conhecimento dos gestores acerca dos resultados 
obtidos no indicador Apoio ao Discente nas últimas avaliações de cursos da IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Averiguou-se que nas IES Alfa, Delta e Gama os gestores não têm conhecimento 

sobre o resultado desse indicador. A IES Beta confundiu um indicador de desempenho 

(KPI) com o indicador de avaliação do INEP Apoio ao Docente. Somente a IES Épsilon 

declara ter conhecimento sobre o resultado desse indicador de avaliação do INEP.  

 

Os resultados referentes ao acompanhamento do retorno do investimento pela área 

de marketing função da gestão da permanência nas IES apresentam-se na Figura 72.  
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Figura 72 
Mapa de categorização sobre o acompanhamento do retorno do investimento pela 
área de marketing em função da gestão da permanência. 
Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

 

Constatou-se que não existe nas IES participantes desta pesquisa um 

acompanhamento por parte da área de marketing quanto ao retorno do investimento 

em função da gestão da permanência. 

 

Sobre a existência de um setor de ouvidoria nas IES os resultados estão expostos na 

Figura 73. 

 

 

Figura 73 
Mapa de categorização sobre a existência de uma Ouvidoria nas IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os resultados apontam que as IES Alfa, Beta, Delta e Épsilon possuem o setor de 

ouvidoria. Apenas a IES Gama relatou não ter esse setor. A gestão informa que o papel 
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de ouvidoria faz parte das atribuições do seu setor. 

 

Sobre a existência de um setor específico para o atendimento ao estudante nas IES, 

os resultados expõem-se na Figura 74. 

 

Figura 74 

Mapa de categorização sobre a existência de um setor específico para o 
atendimento ao estudante 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os resultados a seguir referem-se à existência de um setor específico para o 

atendimento ao estudante, conforme relatos descritos pelos gestores: 

Temos o Núcleo de Orientação Psicopedagógico que tem uma psicopedagoga 
que responde [Gama]. 
 
Temos somente um núcleo que dá apoio psicológico [Delta]. 
 
Temos o atendimento psicopedagógico que é feito pelo Núcleo de Apoio 
Pedagógico, que tem pedagogas e uma psicopedagoga [Épsilon]. 

 

Os resultados indicam que todas as IES, com exceção da Alfa, possuem algum tipo 

de núcleo para atendimento do estudante seja psicopedagógico ou psicológico  

 

A Figura 75 traduz os resultados sobre a existência de um setor voltado para a 

orientação de carreira e/ou empregabilidade e os conhecimentos sobre a taxa de 

empregabilidade dos estudantes das IES por parte dos gestores. 

 

 



202 

 

 

Figura 75 
Mapa de categorização sobre a existência de um setor voltado para a orientação de 
carreira e/ou empregabilidade e conhecimentos sobre a taxa de empregabilidade 
dos estudantes das IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os relatos a seguir tratam da existência de um setor voltado para a orientação de 

carreira e/ou empregabilidade e conhecimentos sobre a taxa de empregabilidade dos 

estudantes das IES:  

Temos por meio da mantenedora. O aluno tem acesso, não presencial. Não 
conheço o índice de empregabilidade dos nossos alunos [Alfa]. 
 

Não. Um setor específico não. Eu e os coordenadores fazemos um 
encaminhamento diante de algumas poucas demandas que recebemos de 
empresas. Não tenho dados para mensurar o percentual de empregabilidade 
[Gama]. 
 

Sim, a gente tem um setor, mas a gente insiste que somos todos gestores de 
carreira dos nossos alunos, porque essa área é muito pequena, tem 4 ou 5 
pessoas e não dá conta de 25 mil alunos. Se toda a empresa trabalhar nesse 
sentido, muda bastante.  A gente tem um número, a empregabilidade é em 
torno de 60% [Delta]. 
 

Temos o Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreira que inclusive 
divulga anualmente os índices de empregabilidade. Matemática aplicada e 
Economia no ano passado tiveram 100% de empregabilidade. Um sucesso que 
nos enche de orgulho [Épsilon]. 

 

As IES Alfa, Beta, Delta e Épsilon declaram ter um setor voltado para orientação de 

carreira, o qual auxilia o estudante a ingressar no mercado de trabalho. A IES Gama 

relata não possuir um setor específico. Das que possuem o setor, a IES Delta e 

Épsilon conhecem a taxa de empregabilidade. Inclusive a gestora da IES Épsilon 

relatou que o setor atende os ex-alunos para fins de recolocação no mercado de 

trabalho. 
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Sobre os coordenadores acadêmicos que, além das suas atribuições específicas, 

também atuam na captação e manutenção dos estudantes, tem-se os resultados 

descritos na Figura 76. 

 

 

Figura 76 
Mapa de categorização sobre os coordenadores acadêmicos que, além das suas 
atribuições específicas, também atuam na captação e manutenção dos estudantes 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto a participação dos coordenadores no processo de captação e manutenção 

temos os seguintes relatos: 

Eles atuam por vontade própria. Porque não há motivação, nem cobrança por 
isso. [Gama]. 
 
Atuam de forma espontânea [Beta; Delta]. 
 
Sim, os coordenadores vão nas escolas de ensino médio fazer palestras e 
geralmente participam de todos os eventos para captação realizados [Épsilon] 
 

Os coordenadores da IES Épsilon são vistos como importantes influenciadores para 

a captação. A participação deles em palestras e eventos ocorre de forma espontânea, 

eles não têm obrigatoriedade de desenvolver essas ações. Todavia, ajudam muito a 

IES na captação de novos alunos. 

 

Sobre os fatores que mais influenciam a permanência dos estudantes nas IES, 

sintetizam-se os resultados na Figura 77. 
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Figura 77 
Mapa de categorização sobre os fatores que mais influenciam a permanência dos 
estudantes nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os relatos descrevem a percepção dos gestores sobre essa indagação: 

Qualidade docente, infraestrutura, investimentos em projetos inovadores, 
existência do Programa de Iniciação Cientifica, realização do Programa de 
Monitoria e encaminhamento para o mercado de trabalho [Beta]. 
 
A marca da instituição, a qualidade dos docentes, o atendimento 
individualizado dos alunos, a participação em vários eventos e ações 
promovidas pela instituição para o desenvolvimento dos alunos, onde são 
protagonistas, e o Centro de Carreira que orienta e encaminha para o mercado 
de trabalho [Épsilon]. 

 

Dos atributos elencados pelos gestores das IES, objeto de análise deste estudo, a 

qualidade no atendimento e a qualidade docente são os mais importantes, seguido da 

participação em projetos especiais (Empresa Modelo, Programa de Iniciação 

Científica, Programa de Monitoria, entre outros) e na sequência da infraestrutura e 

das ações de encaminhamento para o mercado de trabalho.  

 

Quanto aos setores das IES que mais podem contribuir para a prática de uma gestão 

de permanência, os resultados estão sintetizados na Figura 78. 
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Figura 78 
Mapa de categorização sobre os setores da IES que mais podem contribuir para a 
prática de uma gestão de permanência 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto aos setores da IES com maior capacidade para contribuir para a prática de 

uma gestão de permanência, na percepção dos gestores, os relatos expõem-se a 

seguir: 

Eu acho que quem pode contribuir muito para a permanência do aluno e que 
tem total noção do poder que possui é, sem dúvida, o docente. É a figura chave 
de qualquer IES [Delta]. 

 

De modo geral, tem-se que, nas IES pesquisadas, os que mais podem contribuir para 

a prática da gestão da permanência são a equipe acadêmica – docentes, 

coordenadores de curso e coordenadores acadêmicos – a Secretaria e o Financeiro. 

Uma vez que estão na linha de frente no cotidiano com os alunos, são sujeitos 

capazes de contribuir a partir de uma palavra, de um encaminhamento para solucionar 

um problema, até mesmo de fornecer uma orientação, que poderá fazer com que o 

aluno permaneça na instituição e chegue à diplomação. 

 

Quanto ao que falta nas IES para um programa de gestão de permanência ser 

desenvolvido ou melhorado, os resultados estão compendiados na Figura 79. 
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Figura 79 
Mapa de categorização sobre o que falta nas IES para um programa de gestão da 
permanência ser desenvolvido. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Identificou-se que as IES necessitam de um melhor entendimento sobre o quanto a 

gestão de permanência é estratégica. Percebeu-se ainda que alinhar o conceito e 

integrar todas as áreas pode ser o caminho para o desenvolvimento de um programa 

de gestão de permanência na instituição. 

 

No que tange à existência de um consenso entre a comunidade acadêmica – 

coordenação de curso, coordenação pedagógica, coordenação acadêmica, áreas 

meio e direção – sobre o conceito de retenção e de gestão da permanência nas IES, 

expõem-se os resultados na Figura 80. 

 

 

Figura 80 
Mapa de categorização sobre a existência de um consenso entre a comunidade 
acadêmica a respeito do conceito de retenção e de gestão da permanência nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Os relatos dos gestores das IES sobre a existência de um consenso da comunidade 

acadêmica entre os conceitos de retenção e gestão da permanência demonstram o 

que segue: 

Não, isso é polêmico. Isso é bem polêmico [Alfa]. 
 

Eu acho que tem gestão. Por quê? Porque quando a gente criou todos esses 
programas de suporte ao aluno, isso não é só retenção. A gente sabe o fim que 
a gente quer, que é realmente mais do que reter, a gente quer desenvolver, 
quer realmente a permanência dele. Por exemplo, o Fashion Lab é um 
ambiente de permanência, o Fábrica também, são vários ambientes e ações 
em que eles podem desenvolver atividades. Existem várias atividades 
complementares para os alunos. Então, a gente tenta realmente envolvê-los. 
Talvez a nomenclatura é que não está alinhada, mas o conceito é praticado 
[Beta]. 
 

Aqui nós falamos em retenção. A gestão da permanência eu acho que é algo 
maior porque a evasão é fato concluído [Delta]. 
 

Aqui nós somos muito acadêmicos. Fala-se em retenção. Alguns podem até 
entender o conceito, mas a prática não é essa [Épsilon]. 

 

Com exceção do gestor da IES Beta os demais admitem que a prática comum nas 

suas instituições está voltada para a retenção dos alunos.  

 

Para os gestores, a melhor frase que define o posicionamento das IES em relação ao 

tema gestão da permanência, está exposta na Figura 81. 

 

Figura 81 
Mapa de categorização sobre melhor frase que define o posicionamento da IES em 
relação ao tema gestão da permanência. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Vale dizer que apenas a IES Alfa definiu a gestão da permanência como sendo “um 

conjunto de estratégias e ações desenvolvidas com o objetivo de manter o aluno na 

instituição no período de sua jornada acadêmica, evitando assim a evasão”. (Hoper 

Educação, 2019) 
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As demais IES consideram a gestão da permanência como “um conjunto de 

estratégias e ações desenvolvidas com o objetivo de apoiar o aluno na instituição no 

período de sua jornada acadêmica, proporcionando meios para que ele tenha sucesso 

na obtenção de suas metas” (Hoper Educação, 2019).  

 

4.2 Resultados pesquisa documental – Sites institucionais das IES 

 

A Tabela 12 apresenta os resultados sobre os atributos de cada uma das unidades de 

análise que participaram da pesquisa. Tais atributos foram constatados a partir de 

pesquisa feita pela internet diretamente nos sites oficiais das IES. 

 

Tabela 12  
Resultados Pesquisa documental – Sites institucionais das IES 

Descrição 

A
L

F
A

 

B
E

T
A

 

G
A

M
A

 

D
E

L
T

A
 

É
P

S
IL

O
N

 

Presença nas redes sociais (Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter, YouTube) 

X X X X X 

Vestibular on-line   X   
Vestibular agendado X X  X X 
Vestibular solidário  X  X  
Pré-matrícula na inscrição do vestibular X     
Segunda chamada para ingresso do vestibular X     
Atendimento on-line X  X X X 
Atendimento por WhatsApp  X X  X 
Portal do aluno X X X X X 
Secretaria virtual X X X X X 
Fale conosco X X X X X 
Ouvidoria X X X X X 
FAQ no site X  X X X 
ENEM X X X X X 
PROUNI X     
FIES X X X X X 
Crédito estudantil da própria IES X     
Crédito estudantil do mercado privado X  X X  
Política de descontos X X X X X 
Convênio para empresas (descontos para funcionários)  X  X  
Política de bolsas de estudo institucional X X X X X 
Bolsa de estudo para funcionários e dependentes X X  X X 
Localização – fácil acesso     X 
Acessibilidade X X X X X 
Estacionamento nas imediações  X  X X 
Ambientes de aprendizagem diversificados X X  X X 
Biblioteca virtual X X X X X 
Proposta pedagógica X X X X X 

continua 
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conclusão 

Descrição 

A
L

F
A

 

B
E

T
A

 

G
A

M
A

 

D
E

L
T

A
 

É
P

S
IL

O
N

 

Orientação profissional X X X X X 
Orientação de carreira X X X X X 
Encaminhamento para vagas de empregos e estágios X X X X X 
Orientação psicopedagógica    X X 
Apoio personalizado aos alunos X X X X X 
Aula experimental    X X 
Atividades complementares durante o curso X X X X X 
Testemunhal de alunos no site X   X X 
Ações de incentivo ao empreendedorismo  X X X X 
Ações de acolhimento para calouros X X X X X 
Programa de mentoria  X  X X 
Programa de iniciação científica  X X X X 
Programa de responsabilidade social  X X X X 
Selo de IES socialmente responsável   X    
Programa de extensão universitária  X X X X 
Programa de relacionamento com egressos  X X X X 
Programa de voluntariado  X    
Programa interno de capacitação profissional X X  X X 
Parcerias internacionais   X  X X 
Publicações (periódicos, revistas científicas, livros)  X X X X 
Balanço Social 

   X  

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de dados da pesquisa (2019). 

 

Pelo fato de todas as IES pesquisadas possuírem ambientes próprios na web (rede), 

identificados por um domínio exclusivo, foi possível a realização desta pesquisa de 

caráter documental. 

 

Sobre o vestibular on-line, verificou-se que as IES Alfa, Beta, Delta e Épsilon não 

adotaram essa modalidade de concurso. O vestibular agendado não é realizado pela 

IES Gama. Já o vestibular solidário não é feito pelas IES Alfa, Gama e Épsilon. A 

realização de pré-matrícula na inscrição do vestibular e segunda chamada para 

ingresso do vestibular não são práticas das IES Beta, Gama, Delta e Épsilon. O 

atendimento on-line não é feito apenas pela IES Beta. Sobre o atendimento por 

WhatsApp, as IES Alfa e Delta ainda não adotaram essa tecnologia. A IES Beta não 

possui FAQ no seu site. A adesão do PROUNI não foi feita pelas IES Beta, Gama, 

Delta e Épsilon. Quanto ao crédito estudantil da própria IES, Beta, Gama, Delta e 

Épsilon não o possuem. Já o crédito estudantil do mercado privado, apenas as IES 

Beta e Épsilon não dispõem dele. Sobre os convênios para empresas (descontos 

para funcionários) as IES Alfa, Gama e Épsilon não o ofertam. No que tange à 
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concessão de bolsa de estudo para funcionários e dependentes, somente a IES 

Gama não a tem. A localização das IES Alfa, Beta, Gama e Delta não é de fácil 

acesso. Sobre o estacionamento nas imediações, as IES Alfa e Gama não o têm. No 

que tange a ambientes de aprendizagem diversificados, apenas a IES Gama não os 

disponibiliza. Já as IES Alfa, Beta e Gama não possuem orientação 

psicopedagógica. Quanto à realização de aula experimental, as IES Alfa, Beta e 

Gama não têm essa prática. Já com relação à disponibilidade de testemunhal de 

alunos no site, as IES Beta e Gama não o disponibilizam. No que se refere às ações 

de incentivo ao empreendedorismo, apenas a IES Alfa não as possui. Programas 

de mentoria não são realizados pelas IES Alfa e Gama. O selo de IES socialmente 

responsável ainda não foi conquistado pelas IES Alfa, Gama, Delta e Épsilon. O 

programa de extensão universitária e o programa de relacionamento com 

egressos não fazem parte das atividades da IES Alfa. As IES Alfa, Gama, Delta e 

Épsilon não ofertam programa de voluntariado. A IES Gama não tem programa 

interno de capacitação profissional. Sobre estabelecer parcerias internacionais, 

as IES Alfa e Gama ainda não o conseguiram. A IES Alfa não tem publicações 

(periódicos, revistas científicas, livros). As IES Alfa, Beta, Gama e Épsilon não 

apresentam balanço social nos seus sites. Sobre os atributos comuns e praticados 

por todas as cinco IES participantes da pesquisa, observou-se: a presença nas redes 

sociais (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube,), a existência do portal 

do aluno; secretaria virtual; fale conosco; ouvidoria; ENEM; FIES; política de 

descontos; política de bolsas de estudo institucional; acessibilidade; biblioteca 

virtual; proposta pedagógica; orientação profissional e de carreira; 

encaminhamento para vagas de empregos e estágios; apoio personalizado aos 

alunos; atividades complementares durante o curso e ações de acolhimento para 

calouros. 

 
 

 

4.3 Discussão sobre os resultados do estudo 

 

Considerando-se o objetivo específico identificar os fatores que influenciam a evasão 

dos estudantes nas IES, ratifica-se nas IES pesquisadas o senso comum de que o 

principal motivo para o abandono estudantil é aquele relacionado a dificuldades 

financeiras. A insatisfação com a qualidade do corpo docente é também um dos 

principais motivadores apontados. Revelam-se ainda motivos ligados ao baixo 
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desempenho acadêmico do aluno, a infraestrutura inadequada dos ambientes de 

aprendizagem e ao enfrentamento da violência que atinge a cidade do Rio de Janeiro, 

local de base das unidades de análise deste estudo, como elementos que favorecem 

a evasão estudantil. 

 

Nesse sentido, Oliveira e Rosa (2017) alertam que acompanhar o processo de ensino-

aprendizagem do estudante, observar a convivência estabelecida junto à comunidade 

acadêmica, oferecer uma infraestrutura física e didático-pedagógica adequadas, além 

de apoio financeiro aliado à qualidade do curso, são fatores que estabelecem uma 

relação mútua sendo responsáveis pela permanência, ou não, do estudante no curso 

e/ou na IES. Bittencourt e Mercado (2014) corroboram tal posicionamento quando 

associam as principais causas da evasão a problemas ligados diretamente à 

insatisfação dos estudantes com professores e a questões relacionadas a 

infraestrutura física e didático-pedagógica disponibilizada pelas IES. Costa e 

Gouvinhas (2005) enfatizam, entre outras causas de evasão a infraestrutura, o corpo 

docente, a situação econômico-financeira e desempenho do acadêmico do estudante. 

Por sua vez, Neves (2006) considera a evasão como um fenômeno decorrente de um 

conjunto de fatores externos capazes de influenciar a decisão do estudante de 

permanecer ou desistir do curso ou da IES. 

 

Considerando-se o objetivo específico identificar os fatores que influenciam a 

permanência dos estudantes nas IES, têm-se que o desenvolvimento de ações de 

acolhimento e primordial. É reconhecida pelas IES a importância do estudante 

frequentar um ambiente que acolha, que ofereça suporte, sob todos os aspectos, e 

onde existam contatos de qualidade com colegas, professores e demais profissionais 

que atuam na IES como preditores fundamentais para a permanência estudantil. 

Costa e Gouveia (2018) compreendem que o atributo acolhimento, traduzido em 

ações de boas-vindas, pode ser um diferencial para os estudantes, na medida em que 

ser acolhido pela IES no início de um ciclo importante pode representar a permanência 

do estudante até a diplomação.  

 

A qualidade do corpo do docente, o atendimento de qualidade individualizado e as 

condições adequadas de infraestrutura também são elementos reconhecidos para a 

permanência do estudante na IES. Constatou-se ações realizadas para implantar 
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setor específico de atendimento ao estudante, para atender as suas demandas, bem 

como a criação de pontos focais personalizados para prestar atendimento aos 

estudantes. Ações essas que além de serem positivas, evitam desgastes para a 

resolução de problemas, geram segurança e confiança para o estudante. De acordo 

com Barros e Araújo (2018), IES da rede privada, dentre as diversas ações 

desenvolvidas para garantir que os estudantes concluam seus cursos, adotam a 

criação de equipes voltadas exclusivamente para o atendimento com vistas a garantir 

sua satisfação. 

 

Diante da crise econômica os financiamentos estudantis, como FIES, PROUNI ou 

financiamento próprio da IES são elementos notadamente importantes para a 

permanência dos estudantes nas IES. Apesar da obrigatoriedade de um desempenho 

satisfatório para concluir o curso, segundo o SEMESP (2020), a importância do 

financiamento estudantil para a continuidade do curso é inquestionável. O estudante 

que ingressa em uma IES da rede privada por meio do FIES “entra mais vocacionado, 

escolhendo o curso e a IES que quer cursar, daí a menor evasão. Sem o FIES, a 

evasão é maior porque o estudante escolhe pela facilidade de ingresso e pelo preço 

do curso, sem levar em consideração a vocação”.  (SEMESP, 2020, p. 24).  

 

Programas de incentivo e fomento a educação superior como concessão de bolsas 

de estudos, parcerias e convênios com empresas do setor privado para custear os 

estudos de seus funcionários, são praticados pelas IES sendo considerados de suma 

importância para garantir a permanência estudantil e a consequente diplomação. 

Segundo Peron, Bezerra e Pereira (2019), com a expansão no acesso a educação 

superior e o incentivo à criação de novas vagas, programas de financiamento, oferta 

de bolsas de estudo e pesquisa, valorização dos docentes, entre outros investimentos 

refletem no maior número de concluintes. O desenvolvimento de uma aprendizagem 

efetiva por meio da participação em projetos especiais desenvolvidos pela IES que 

induzam ao início da carreira profissional como empresa júnior, incubadora de 

empresas, estágio supervisionado,  entre outros,  bem como de ações onde os 

estudantes sejam protagonistas do seu próprio aprendizado e aprendam uns com os 

outros são também elementos considerados para favorecer a permanência discente. 

Silva (2012) aborda essa importância dos estudantes se perceberem como 

participantes ativos de um processo social onde existe uma aprendizagem coletiva e 

o compartilhamento de experiências. 
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Considerando-se o objetivo específico descrever as estratégias adotadas pela IES 

para a gestão da permanência dos estudantes minimizando os impactos da evasão, 

observou-se pelos relatos que o termo gestão da permanência não faz parte do 

reportório dos gestores e nem mesmo existe profundidade sobre a temática.  

 

Percebeu-se, em termos gerais, que as IES desenvolvem um conjunto de várias ações 

pontuais e isoladas com objetivo de reter o aluno e evitar evasão. É notório que não 

existe nas IES, que participaram da mostra deste estudo, uma prática de adoção de 

ações estratégicas sistemáticas e preditivas dentro de um contexto que promova o 

apoio necessário ao estudante para que que ele tenha sucesso na obtenção das suas 

metas e não tão somente consiga a diplomação.  

 

Os gestores, com uma única exceção, declaram que as ações desenvolvidas nas IES 

estão pautadas na retenção do estudante para obter a diplomação. O que se justifica 

pelo fato de a temática sobre permanência ser ainda pouco estudada no Brasil. A 

maior concentração de produções acadêmicas diz respeito a evasão, conforme 

expressa Maciel et al. (2019).  

 

De toda sorte observou-se que todas as IES, a despeito de sua organização 

acadêmica e porte, mesmo sem atuar efetivamente com foco na gestão da 

permanência, desenvolvem ações para acompanhar a evasão e minimizar seus 

impactos, independente dos recursos tecnológicos disponíveis (sistema de gestão 

acadêmico integrado). Desenvolvem também ações para garantir a satisfação 

intrínseca do estudante enquanto matriculado no curso e com vistas a uma satisfação 

futura, já que todas demonstram um compromisso com seu corpo discente por meio 

da realização de projetos que os permitam obter sucesso. Sob este aspecto, Cislaghi 

(2008) destaca que o nível de satisfação do estudante enriquece sua vivência 

acadêmica e exerce forte influência na sua permanência junto à IES. Na mesma linha 

Spady (1970) argumenta que quanto mais satisfeito estiver o estudante, maior será o 

seu comprometimento com a IES e é o nível desse comprometimento que o faz decidir 

permanecer frequentando ou não o curso no qual ingressou. 

 

Considerando-se o objetivo específico caracterizar o processo de atratividade dos 

estudantes pela IES, identificou-se que atributos como valor da mensalidade, 
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confiabilidade e reputação da marca institucional, indicação de parentes ou amigos, 

relação da teoria com a prática simulando situações reais de trabalho onde o 

estudante aprende fazendo (learn by doing), qualidade do curso e a perspectiva de 

empregabilidade ao final do curso são considerados fatores que influenciam na 

escolha de uma IES. O que é corroborado por Oliveira, Giroletti e Jeunon (2018), ao 

destacarem os atributos influenciadores para que o estudante faça sua escolha por 

uma IES. 

 

Diante de um mercado altamente competitivo é grande o foco de atenção das IES 

nesse quesito para captar novos estudantes. Nas entrevistas observou-se que 

algumas IES realizam pesquisas, algumas mesmo que informais, para conhecer o 

perfil do aluno, identificar atributos de atração e definir estratégias para a captação de 

entrantes. Oliveira e Teixeira (2012) destacam a importância de as IES conhecerem 

seu público-alvo, seus desejos e necessidades para definir estratégias e captar novos 

estudantes. 

 

Ações também são desenvolvidos para conhecer o prospect, nas fases de captação, 

e o ingressante, no momento da matrícula, onde obtêm-se basicamente informações 

relativas à faixa etária, perfil socioeconômico e motivo que levou a fazer a escolha 

pela IES. Ademais, constatou-se também uma preocupação dos gestores em 

investigar sobre a percepção de qualidade dos estudantes em relação as IES, como 

um todo, seja por meio de entrevistas ou formulários, envolvendo não só questões 

voltadas para a qualidade do ensino propriamente dita como também sobre o nível de 

compromisso do serviço prestado. Itens como infraestrutura, qualidade de 

equipamentos, recursos tecnológicos e atendimento por parte das equipes envolvidas 

no dia a dia do corpo discente, entre outros aspectos, são coletados objetivando 

identificar oportunidades de melhoria e tomadas de decisão. Discorrendo sobre o 

assunto, Bergamo at al. (2010) mencionam que o estudante ao optar por uma IES sua 

escolha não é restrita apenas a qualidade do ensino. Outras questões também 

exercem uma forte atratividade por parte dos estudantes. 

 

Por meio da pesquisa documental realizada pela internet, nos sites oficiais das IES 

participantes deste estudo, verificou-se dados que permitiram ratificar a realização de 

práticas, comuns a todas as instituições, atributos associados ao objetivo específico 



215 

 

caracterizar o processo de atratividade dos estudantes, a saber: a presença nas 

principais mídias sociais como uma ferramenta de divulgação, o oferecimento de 

diversos canais de comunicação, políticas de  bolsas de estudo institucional, 

realização de atividades complementares durante o curso, infraestrutura e 

instalações, acessibilidade e empregabilidade dos ex-alunos.  

 

Portanto, é possível afirmar que todas a IES tem uma preocupação muito acentuada 

em relação ao processo de atratividade não só com o propósito de conquistar e captar 

estudantes como também de evitar a evasão estudantil. 

 

Considerando-se o objetivo específico identificar como ocorre o processo de 

socialização acadêmica dos estudantes na IES, observou-se o envolvimento direto 

dos coordenadores de curso e dos núcleos de apoio como elementos fundamentais 

pelo processo de socialização, constituindo-se como a base principal para a 

integração social do estudante no ambiente universitário.  

 

Verificou-se que as IES adotam um conjunto de práticas para promover a socialização 

dos estudantes desenvolvendo atividades que objetivam facilitar o aprendizado, 

atendendo a expectativas, prestando informações, esclarecendo duvidas, 

internalizando conceitos sociais, sejam de ordem moral ou comportamental, 

estabelecendo diálogos, interiorizando atitudes cidadãs, provocando reflexões, 

criando oportunidades, diminuindo conflitos e gerando laços afetivos de modo a 

adaptar e incluir o estudante no ambiente universitário, tanto em relação aos aspectos 

cognitivos como também no que diz respeito as relações sociais.  

 

Tamanha é a importância da socialização acadêmica para o convívio no ambiente 

universitário, exercendo um papel relevante para a aquisição de saberes que 

contribuem para o desenvolvimento, a sobrevivência e a permanência dos estudantes, 

que as IES alocam profissionais e recursos físicos criando, inclusive, espaços 

específicos destinados a convivência, onde os estudantes interagem socialmente, 

como também podem ser utilizados para atividades extracurriculares. De acordo com 

Paivandi (2014, p.50), a “socialização constitui um fenômeno interacional e um 

processo de aquisição de saberes que se impõem ao desenvolvimento de trocas e 

nos laços sociais”.  
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Considerando-se o objetivo específico identificar as práticas que apoiam o estudante 

durante sua jornada acadêmica na IES, comprovou-se que são desenvolvidas várias 

estratégias para o desenvolvimento pessoal, social e cultural dos estudantes, 

essenciais à sua formação e que também favorecem a melhoria da qualidade da 

aprendizagem.  

 

As estratégias adotadas pelas IES para apoiar o estudante ao longo do curso estão 

relacionadas a apoio psicopedagógico, atendimento psicológico, orientação de 

carreira, projeto de monitoria aluno-aluno, implantação de comunidades de 

aprendizagem, visitas técnicas guiadas a empresas, comemorações de datas festivas, 

entre outras. O apoio financeiro também é contemplado no rol das estratégias, 

mediante a concessão de bolsas de estudo e a possibilidade de financiamento 

estudantil.  

 

A pesquisa revelou que algumas ações praticadas pelas IES vão muito além do apoio 

ao estudante. Muitas ações são extramuros: se estende à comunidade onde a IES 

está inserida e aos familiares do estudante. A partir de parcerias realizadas com 

empresas, públicas ou privadas, são realizados eventos, internos ou externos, onde 

os estudantes colocando em prática seu aprendizado tem a oportunidade de tornar a 

sua jornada acadêmica produtiva e mais significativa.  Importante destacar que, na 

maioria das IES, as ações obedecem a uma periodicidade definida em calendário de 

atividades. São priorizadas a realização de ações para apoiar os estudantes que estão 

nos primeiros semestres ou períodos de estudo por serem oficialmente reconhecidos 

como os mais passiveis de abandono.  

 

Estudos de Tinto (2000) revelam que estudantes são muito mais propensos a 

permanecer em ambientes acadêmicos que proporcionem apoio acadêmico e social 

durante sua jornada e que promova uma aprendizagem efetiva. 

 

4.4 Síntese sobre a discussão dos resultados do estudo 

 

A Tabela 13 apresenta uma síntese sobre a discussão dos resultados identificados 

neste estudo. 
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Tabela 13 
Síntese sobre a discussão dos resultados identificados na pesquisa 

Objetivos 
específicos 

Discussão dos resultados 
Autores que 

corroboram os 
resultados encontrados 

Identificar os fatores 
que influenciam a 

evasão dos 
estudantes nas IES. 

Baixo desempenho acadêmico do aluno; 
Dificuldades financeiras; 
Enfrentamento da violência; 
Infraestrutura inadequada dos ambientes de aprendizagem; 
Insatisfação com a qualidade do corpo docente. 

Oliveira e Rosa (2017); 
Bittencourt e Mercado 
(2014); Costa e 
Gouvinhas (2005); 
Neves (2006).  

Identificar os fatores 
que influenciam a 
permanência dos 

estudantes nas IES. 

Desenvolvimento de ações de acolhimento; 
Contatos de qualidade com colegas, professores e demais profissionais; 
Qualidade do corpo do docente; 
Atendimento de qualidade individualizado; 
Condições adequadas de infraestrutura; 
Implantação de setor específico para atendimento ao estudante; 
Criação de pontos focais personalizados para prestar atendimento ao estudante; 
Financiamentos estudantis, como FIES, PROUNI ou financiamento próprio da IES; 
Programas de incentivo e fomento a educação superior como concessão de bolsas de estudos, parcerias e convênios 
com empresas do setor privado para custear os estudos de seus funcionários; 
Desenvolvimento de uma aprendizagem efetiva por meio da participação em projetos especiais desenvolvidos pela 
IES (empresa júnior, incubadora de empresas, estágio supervisionado). 

Costa e Gouveia (2018); 
Barros e Araújo (2018); 
SEMESP (2020); 
Peron, Bezerra e Pereira 
(2019); 
Silva (2012.)  

Descrever as 
estratégias adotadas 

pelas IES para a 
gestão da 

permanência dos 
estudantes, 

minimizando os 
impactos da evasão. 

Desenvolvimento de ações pontuais e isoladas; 
Não foram identificadas ações estratégicas sistemáticas e preditivas que promova o apoio necessário ao estudante;  
Ações pautadas na retenção do estudante para obter a diplomação; 
Desenvolvimento de ações para acompanhar a evasão e minimizar seus impactos; 
Desenvolvimento de ações para garantir a satisfação intrínseca do estudante enquanto matriculado no curso e com 
vistas a uma satisfação futura. 

Maciel et al. (2019);  
Cislaghi (2008); Spady 
(1970).  

Caracterizar o 
processo de 

atratividade dos 
estudantes pela IES. 

Ações para conhecer o prospect (captação/ ingressante); 
Confiabilidade e reputação da marca institucional; 
Indicação de parentes ou amigos; 
Infraestrutura e instalações, acessibilidade e empregabilidade dos ex-alunos. 

Oliveira, Giroletti e 
Jeunon (2018); 
Oliveira e Teixeira (2012); 
Bergamo at al. (2010). 

continua 

 



218 

 

conclusão 

Objetivos 
específicos 

Discussão dos resultados 
Autores que 

corroboram os 
resultados encontrados 

Caracterizar o 
processo de 

atratividade dos 
estudantes pela IES. 

Investigar a percepção de qualidade do estudante em relação as IES (infraestrutura, qualidade de equipamentos, 
recursos tecnológicos e atendimento por parte das equipes envolvidas no dia a dia do corpo discente, entre outros 
aspectos; 
Oferta de diversos canais de comunicação; 
Perspectiva de empregabilidade ao final do curso; 
Políticas de bolsas de estudo institucional; 
Presença nas principais mídias sociais como uma ferramenta de divulgação;  
Qualidade do curso; 
Realização de atividades complementares durante o curso; 
Realização de pesquisas para conhecer o perfil do aluno, identificar atributos de atração e definir estratégias para a 
captação de entrantes 
Relação da teoria com a prática (learn by doing); 
Valor da mensalidade. 

Oliveira, Giroletti e 
Jeunon (2018); 
Oliveira e Teixeira (2012); 
Bergamo at al. (2010). 

Identificar como 
ocorre o processo 

de socialização 
acadêmica dos 

estudantes na IES. 

Envolvimento direto dos coordenadores de curso e dos núcleos de apoio; 
Desenvolvimento de atividades para facilitar o aprendizado; 
Esclarecimento de dúvidas; 
Internalização de conceitos sociais, sejam de ordem moral ou comportamental; 
Alocar profissionais e recursos físicos; 
Criação de espaços específicos destinados a convivência. 

Paivandi (2014, p.50). 

Identificar as 
práticas que apoiam 
o estudante durante 

a sua jornada 
acadêmica na IES. 

Desenvolvimento de estratégias para o desenvolvimento pessoal, social e cultural dos estudantes; 
Apoio psicopedagógico; 
Atendimento psicológico; 
Orientação de carreira; 
Projeto de monitoria aluno-aluno; 
Implantação de comunidades de aprendizagem; 
Visitas técnicas guiadas a empresas; 
Comemorações de datas festivas; 
Apoio financeiro (concessão de bolsas/financiamento estudantil);  
Ações extramuros: se estende à comunidade onde a IES está inserida e aos familiares do estudante; 
Realização de parcerias com empresas, públicas ou privadas (eventos internos ou externos); 
Ações com uma periodicidade definida em calendário de atividades da IES;  
Prioridade para realização de ações para apoiar os estudantes nos primeiros semestres ou períodos de estudo. 

Tinto (2000). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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5. Considerações finais  

 

Nesta etapa serão apresentadas as conclusões a partir da análise das entrevistas, 

as limitações do estudo e as propostas sugeridas para pesquisas futuras. 

 

Sendo o objetivo geral desta pesquisa analisar de que forma as IES da rede privada 

gerenciam a permanência dos estudantes no ambiente acadêmico, infere-se que a 

gestão por parte das instituições é ainda muito incipiente e que necessita de 

aprofundamento sobre o tema.  

 

Com base em todas as informações colhidas durante a pesquisa é notório que a 

preocupação dos gestores que atuam nas IES objeto de análise é, em primeira 

instância, com a evasão e não com a permanência estudantil. E mesmo assim 

constatou-se que existe uma falta de alinhamento sobre os conceitos de evasão e 

pouco conhecimento sobre os percentuais desse fenômeno nas IES. O dissenso a 

respeito de conceitos gera a perda de alunos e a diminuição da receita, propiciando, 

em alguns casos, ineficiência operacional. 

 

Não existe uma investigação sistematizada sobre as causas e circunstâncias que 

envolvem a evasão e a falta de conhecimento e clareza não permite intervenções 

para agir de forma antecipada, reduzindo ou eliminando fatores. Fazem-se 

investimentos significativos de recursos na captação de alunos e pouco ou quase 

nenhum investimento é destinado à permanência estudantil.  

 

Desenvolvem-se ações para apoiar o aluno durante a sua jornada acadêmica, 

porém de forma pontual. Ações essas que isoladas produzem resultados 

insatisfatórios. A maior parte das ações desenvolvidas junto aos alunos não são 

longitudinais para garantir a permanência e, consequentemente, mitigar a evasão. 

Não são ações preventivas e preditivas, mas sim reativas. São ações que objetivam 

oportunizar benefícios para os estudantes durante a sua jornada acadêmica e, na 

sua grande maioria, usadas como estratégias de marketing para a captação de 

novos entrantes. No geral, as IES demonstram não trabalhar tais ações de forma 

clara como recursos que apontem para viabilizar o sucesso dos alunos na obtenção 

de suas metas e não apenas restritas a diplomação. 
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As IES não possuem um setor específico voltado para a permanência. Além do 

mais, as IES não identificam as variáveis e/ou motivos que influenciam o processo 

de permanência dos estudantes. Não existem aplicações sistematizadas sobre o 

assunto gestão da permanência nas IES com uma estrutura organizacional, 

devidamente articulada entre todos os setores, para o desenvolvimento de ações 

estratégicas voltadas para a permanência dos alunos atuando de forma integrada, 

contribuindo para melhorar o desempenho da instituição e mitigando a evasão.  

 

Todos os gestores entrevistados, sem exceção, demonstraram compreender a 

importância de um alinhamento entre os vários setores da IES em busca de garantir 

a permanência estudantil e mitigar a evasão. Reconhecem a importância de gerir a 

permanência estudantil como um elemento fundamental para o aumento do 

resultado líquido da IES, além de contribuir também para a melhoria de indicadores 

junto ao MEC e nos diferentes rankings acadêmicos existentes que posicionam e 

consolidam a marca da instituição gerando novos ingressantes, porém é ainda uma 

prática não gerenciada de forma efetiva.  

 

Ressalta-se que no tocante as unidades de análise, embora a amostra utilizada na 

pesquisa empírica tenha contemplado IES da rede privada categorizadas em cada 

um dos tipos de organização acadêmica existentes bem como de todos os 

tamanhos de negócio (porte), a mesma não foi estabelecida por um critério técnico 

constituindo-se como uma amostragem por conveniência. Diante deste contexto, 

não se pode generalizar os resultados obtidos ao considerar-se o universo de IES 

existentes na cidade do Rio de Janeiro, local onde foi realizado o estudo, que integra 

a região Sudeste concentrando o maior número de instituições da rede privada do 

país. 

 

Contudo é possível afirmar que os resultados obtidos neste estudo contribuirão para 

que as IES da rede privada, despertem para a importância da gestão da 

permanência, definindo metas e ações estratégicas para prevenir a evasão, 

controlando suas variáveis, acompanhando e apoiando seus estudantes, em todas 

as fases e dimensões, ao longo da vida acadêmica para que atinjam seus objetivos. 

Uma vez que o sucesso dos estudantes será também, sem dúvida, o sucesso da 

IES.  
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5.1 Dificuldades da pesquisa e sugestões de pesquisas futuras 

 

Sobre as limitações deste estudo cabe ressaltar que não houve. Constatou-se foram 

dificuldades relacionadas à pouca literatura sobre o tema objeto da pesquisa bem 

como à escassa adesão por parte das IES convidadas a participar da pesquisa 

empírica.  

 

Ressalta-se um contraditório: o desinteresse por parte da academia pela pesquisa 

científica e, por conseguinte, pela produção de novos conhecimentos ou a 

comprovação daquilo que é tido como verdade e, quiçá, o desenvolvimento de 

serviços e/ou produtos que contribuam para a melhoria dos resultados da educação 

superior.  

 

Relativamente a pesquisa de campo propriamente dita, identificou-se a pouca 

adequabilidade por parte dos gestores às questões do roteiro de entrevista, mesmo 

assegurando-se de combinar perguntas inter-relacionadas, que implicaram em 

respostas imprecisas para algumas indagações feitas, eventualmente, 

comprometendo análises.  

 

Neste sentido, tal fato justifica-se uma vez que os entrevistados não atuam com foco 

na gestão da permanência. Embora seja um componente relevante para a eficiência 

operacional, na maior parte dos casos não é tratada como um indicador-chave de 

desempenho gerencial. Diferentemente da captação onde existem metas definidas 

e avaliações por desempenho quanto a resultados atingidos. 

 

Como contribuição teórica do presente estudo, a interpretação dos autores sobre o 

tema gestão da permanência, trouxe a necessidade de maior disseminação sobre 

o assunto. Sua contribuição além de refletir no âmbito educacional demonstra que 

a permanência e a evasão são contextos muito próximos e inter-relacionados com 

concepções teóricas comuns que permeiam a gestão das IES. Ademais, está 

pesquisa evidenciou a necessidade de desenvolvimento de estudos com essa linha 

metodológica em especial pelas poucas pesquisas científicas existentes na 

literatura. Portanto, escrever sobre Gestão da Permanência Discente, possibilitou 

preencher uma pequena lacuna diante do pouco conhecimento sobre a temática. 
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A partir dos resultados desta pesquisa evidenciou-se que o tema gestão da 

permanência é um assunto novo para os gestores e, consequentemente, com 

poucos contornos sistêmicos no dia a dia das IES. Pode se inferir que o estudo 

trouxe informações pontuais, como por exemplo que a permanência no ensino 

superior precisa e dever continuar sendo explorado, para que esta discussão 

ultrapasse as cercanias cariocas e avance no sentido de adquirir notoriedade 

nacional dada a tamanha relevância do tema. 

 

Por isso, a despeito destas observações, os resultados obtidos neste estudo não se 

concluem. Ao contrário, fomenta sua continuidade a outras investigações na medida 

em que várias indagações surgem ao longo do seu desenvolvimento.  

 

Como contribuição para trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento de 

pesquisa expandindo a quantidade de IES privadas, envolvendo outras instituições 

de regiões do país onde os índices de evasão e permanência sejam diferentes dos 

que os da região Sudeste, para que sejam feitas análises comparativas e 

aproveitadas as boas práticas. 

 

Um estudo que complementaria esta pesquisa seria analisar como as IES da rede 

privada gerenciam a permanência de estudantes focando exclusivamente nos 

cursos superiores desenvolvidos pela EaD, face as especificidades dessa 

modalidade de ensino.  

 

Por ser um tema relevante o aprofundamento deste estudo beneficiaria tanto aos 

estudantes, quanto as IES e a sociedade de um modo geral. A gestão da 

permanência estudantil deve ser considerada e praticada como uma política 

fundamental para a expansão da educação superior. Acesso sem apoio não é 

oportunidade. Como já dito, parafraseando Carmo (2016), “após a conquista do 

acesso, vamos à luta pela permanência.”  

 

5.2 Considerações gerenciais 

 

Considera-se, perante todos os aspectos pesquisados, que existe uma demanda 

significativa por parte das IES da rede privada quando se trata do tema gestão da 
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permanência.  

 

Os gestores que atuam na educação superior precisam se aprofundar na temática, 

incluir o tema como pauta de discussão nas suas agendas, discutir a permanência 

do ponto de vista gerencial, alinhar internamente  os conceitos sobre evasão, 

identificar os fatores que influenciam a evasão, verificar a base de cálculo relativa 

as perdas de receitas, entender os motivos que influenciam o aluno a permanecer 

nas IES e desenvolver instrumentos e indicadores para disseminar e praticar, de 

forma estratégica e sistêmica, construindo modelos específicos de gestão que 

acompanhem e apoiem os estudantes durante a sua jornada acadêmica com vistas 

a garantir a diplomação e o sucesso na conquista das suas metas. 

 

Diante de todo o exposto e sendo esta dissertação o resultado final de um curso de 

Mestrado Profissional em Administração, cujo objetivo principal consiste na 

transferência do conhecimento técnico-científico da academia para o mundo do 

trabalho, com vistas a ampliar a competitividade e a produtividade das empresas, a 

partir da solução de problemas, apresenta-se no Apêndice I, como contribuição 

adicional ao presente estudo, um produto técnico-científico traduzido na forma de 

uma consultoria para a implantação de um modelo de gestão da permanência 

estudantil com o objetivo de mitigar a evasão nas IES da rede privada.  

 

O modelo contempla o diagnóstico da IES no que diz respeito a evasão, o 

desenvolvimento de reunião de sensibilização, com a finalidade de abordar a 

importância do tema e de alinhar conceitos, destinada a todos os profissionais que 

atuam direta ou indiretamente com o corpo discente, e a consequente implantação 

de um modelo de gestão da permanência que contribua para o aumento da 

produtividade da IES de forma sustentável. 
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Apêndice A – Protocolo para estudo de caso na coleta de dados – 
orientações gerais para o pesquisador 

 
 

Orientações gerais para o pesquisador 

Elaborar documentos necessários para o contato inicial com as IES e solicitar carta de apresentação a 
FPL. 

Elaborar documentos a serem utilizados durante as entrevistas. 

Estabelecer contato com as IES para obter autorização para a pesquisa, informando as técnicas de coleta 
de dados a serem utilizadas, os critérios de acesso e de confidencialidade a serem atendidos. 

Formalizar a autorização por meio de um documento com informações sobre o tema e o objetivo da 
pesquisa, áreas a serem pesquisadas e cargos dos profissionais a serem entrevistados. 

Ao agendar a entrevista, definir um período para a realização da mesma e solicitar um local reservado. 

Antes do dia agendado para a entrevista, confirmar data, horário, local e enviar para o entrevistado um 
resumo informando o tema e o objetivo da pesquisa, contribuições da pesquisa e etapa atual da pesquisa. 
Enviar também algumas orientações a respeito da dinâmica da entrevistam como: tempo de duração, 
característica das perguntas a serem feitas que, por serem do tipo aberta, permitem a utilização de toda 
a experiência, conhecimento e opinião pessoal nas respostas e que dados sigilosos e/ou confidencias 
devem ser preservados. 

No dia da entrevista, chegar com antecedência de 15 minutos ao local, se apresentar de forma adequada, 
munido de: gravador; protocolo impresso e já preenchido com todas as informações que o pesquisador 
já tiver levantado sobre o entrevistado e a IES; termo de compromisso de confidencialidade; todo e 
qualquer material que possa ilustrar ou complementar as questões dos questionários e material para 
anotações. 

No início da entrevista, se apresentar ao entrevistado fazendo uma breve explanação sobre a pesquisa 
– tema, objetivo, contribuições e estágio atual – bem como reforçando as orientações já enviadas 
anteriormente sobre a entrevista propriamente dita. É também aconselhável que o pesquisador fale 
brevemente sobre a sua vivência profissional, seu propósito e motivação para o estudo que está 
desenvolvendo. 

Durante a entrevista, priorizar a anotação dos pontos mais relevantes abordados pelo entrevistado, não 
permitir que alguma resposta dada fique com dúvida, anotar não só o que é dito como também as 
informações não verbais expressas, ficar atento para a convergência de visões e/ou processos entre os 
entrevistados, ter cuidado em relação às respostas imprecisas e os discursos prontos, respeitar o direito 
do entrevistado de não desejar responder alguma pergunta em função da confidencialidade da mesma, 
sugerindo que responda até que se sinta confortável. 

Ao final da entrevista, o pesquisador deve: informar ao entrevistado que poderá fazer registros 
complementares e/ou adicionais, caso sinta necessidade, bastando apenas estabelecer um contato; 
deixar um canal aberto para que estabeleça um contato em caso de alguma dúvida e/ou esclarecimento 
por ocasião da interpretação dos dados ou mediante a uma nova questão que venha a surgir durante a 
pesquisa; solicitar um feedback ao entrevistado sobre a forma de condução da entrevista; solicitar 
indicação  de outros profissionais que possam ser ouvidos para colaborar com a pesquisa; pedir ao 
entrevistado para, após a interpretação e transcrição da pesquisa, fazer uma validação dos dados 
coletados durante a entrevista. 

Após o término da entrevista, fazer todos os registros adicionais, já procedendo a interpretação dos dados 
coletados; armazenar todos os dados e informações obtidas em banco de dados; elaborar as 
interpretações e os dados para encaminhar ao entrevistado com o objetivo de ser feita uma checagem 
por ele. 

A título adicional, em alguns casos, é oportuno que o pesquisador elabore um glossário com definição de 
palavras e/ou expressões que venha a adotar nas suas perguntas para evitar interpretações 
inadequadas.  Havendo realmente a necessidade de um glossário, é fundamental que o pesquisador 
tenha muita habilidade para o seu uso e que esclareça os respectivos significados das palavras e/ou 
expressões ao entrevistado ao fazer a pergunta. É necessário que haja muita cautela na utilização deste 
instrumento para não causar constrangimentos. 

Fonte: Adaptado a partir de Guerra (2010).  
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Apêndice B – Solicitação de autorização para realização de pesquisa 

 

 
Rio de Janeiro, ______ de __________________ de 2019. 
 
À 
Nome da IES 
A/c de  
Cargo 

 
 
Por meio do presente, solicitamos autorização dessa instituição de ensino superior (IES) para a 
realização de pesquisa integrante da dissertação a ser apresentada ao curso de Mestrado 
Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, como requisito parcial para a obtenção 
do título de Mestre em Administração.  
 
Esta pesquisa é orientada pela Profa. Dra. ______________________________________ e está 
vinculada à área de concentração de Gestão em Organizações, na linha de pesquisa Estratégicas 
Corporativas, abordado o tema da Gestão da Permanência. O objetivo do estudo é analisar a 
contribuição da gestão da permanência para a diminuição dos índices de evasão nas IES. 
 
Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa, adotando como estratégia 
para a coleta de dados o estudo de casos múltiplos, que contempla IES situadas na cidade do Rio 
de Janeiro. Para garantir melhores resultados de pesquisa, pretende-se proceder a coleta de dados 
por meio de pesquisa documental, arquivo de documentos, observação direta de caráter não-
participante e entrevista semiestruturada com, no mínimo, 4 (quatro) respondentes que atuem direta 
ou indiretamente com a comunidade acadêmica, ocupando cargos de gestão nas áreas educacional, 
administrativa, financeira e comercial, tudo conforme protocolo de estudo de caso elaborado pela 
pesquisadora. 
 
O nome da IES, bem como todas as informações e dados coletados durante a pesquisa, não será 
divulgado sem que haja expressa autorização da IES. 
 
Contando a com a autorização dessa Instituição, ficamos ao inteiro dispor para todo e qualquer 
esclarecimento adicional que venha a ser necessário.  
 
Atenciosamente, 
 
__________________________ 
Nome completo do pesquisador 
E-mail                     Tel.:             
 
 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Apêndice C – Carta de apresentação da FPL 

 

Fonte: Elaborado pela Secretaria da FPL. 
 
 
 
 
 

  



241 

 

Apêndice D – Dados gerais sobre a IES, o profissional entrevistado e a 
entrevista 

 
 

DADOS GERAIS 

Dados sobre a IES pesquisada 

IES autorizou informar a sua razão social na pesquisa SIM NÃO              

Nome do contato   

Tempo de existência  

Bairro unidade sede  

Bairros unidade filial  

Tipo de org. administrativa  

Tipo de org. acadêmica  

Porte da instituição  

Áreas do conhecimento  

Categoria dos cursos  

Principais cursos  

Número total de matrículas  

Principais concorrentes  

 

Dados profissionais do entrevistado 

IES atual  

Admissão  Tempo de serviço 

Área  Cargo atual 

Outros cargos  

 

Experiência profissional do entrevistado 

Instituição  

Área   Cargo Tempo de serviço 

Instituição  

Área  Cargo Tempo de serviço 

Instituição  

Área  Cargo Tempo de serviço 

Dados sobre a entrevista 

Data Horário de início  Horário de término Local 

Tipo da entrevista  

Forma de registro dados  

Grupo funcional do entrevistado  

Fonte: Adaptado a partir de Guerra (2010). 
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Apêndice E – Pesquisa documental – Sites institucionais das IES 

 

  continua 

  

                                                                                                                   
Atributos 

IES 
1 

IES 
2 

IES 
3 

IES 
4 

IES 
5 

Presença nas redes sociais (Facebook, Instagram, Linkedin, Twiter, 
You tube, etc) 

     

Vestibular on line      
Vestibular agendado      
Vestibular solidário      
Pré-matrícula na inscrição do vestibular      
Segunda chamada para ingresso do vestibular      
Atendimento on line      
Atendimento por WhatsApp      
Portal do aluno      
Secretaria virtual      
Fale conosco      
Ouvidoria      
FAQ no site      
ENEM      
PROUNI      
FIES      
Crédito estudantil da própria IES      
Crédito estudantil do mercado privado      
Política de descontos      
Convênio para empresas (descontos para funcionários)      
Política de bolsas de estudo institucional      
Bolsa de estudo para funcionários e dependentes      
Localização fácil      
Acessibilidade      
Estacionamento nas imediações      
Ambientes de aprendizagem diversificados      
Biblioteca on line      
Proposta pedagógica      
Orientação profissional      
Orientação de carreira      
Encaminhamento para vagas de empregos e estágios      
Orientação psicopedagógica      
Apoio personalizado aos alunos      
Aula experimental      
Atividades complementares durante o curso      
Testemunhal de alunos no site      
Ações de incentivo ao empreendedorismo      
Ações de acolhimento para calouros      
Ações de incentivo ao empreendedorismo      
Programa de mentoria      
Programa de iniciação científica      
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conclusão 

Atributos 
IES 
1 

IES 
2 

IES 
3 

IES 
4 

IES 
5 

Programa de responsabilidade social      
Selo de IES socialmente responsável       
Programa de extensão universitária      
Programa de relacionamento com egressos      
Programa de voluntariado      
Programa interno de capacitação profissional      
Parcerias internacionais       
Publicações (periódicos, revistas científicas, livros)      
Balanço Social      

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Apêndice F – Termo de Compromisso de Confidencialidade sobre o 
Entrevistado 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
Eu, __________________________________________ portadora do RG n.º ____________, 
emitido pela _________ e do CPF n.º _________________, residente e domiciliada na 
______________________________________, por meio do presente termo, comprometo-me a não 
associar ou relacionar, direta ou indiretamente, de forma escrita, verbal ou de qualquer outra forma, 
seja durante e/ou após a realização da entrevista, o nome ou a identidade do Sr. 
(Sra.)________________________________________ que, na qualidade de entrevistado (a), está 
contribuindo para a minha pesquisa referente ao trabalho de conclusão do curso de Mestrado 
Profissional em Administração, iniciado em 2018, promovido pela Fundação Pedro Leopoldo, sob a 
orientação da Profa. Dra. _____________________________ e cujo objetivo geral é analisar a 
contribuição da gestão da permanência para a diminuição dos índices de evasão nas instituições de 
ensino superior. 
 

 
Rio de Janeiro, ______ de __________________ de 2019. 

 
 
 

___________________________ 
Assinatura do (a) entrevistado (a) 
Nome completo do entrevistado  

 
 

___________________________ 
Assinatura da pesquisadora 
Nome completo da pesquisadora 

 
 

___________________________ 
Assinatura da orientadora 
Nome completo da orientadora 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Apêndice G – Termo de Compromisso de Confidencialidade para a IES 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

Eu, __________________________________________ portadora do RG n.º ____________, 
emitido pela _________ e do CPF n.º _________________, residente e domiciliada na 
______________________________________, por meio do presente termo, comprometo-me a não 
associar ou relacionar, direta ou indiretamente, de forma escrita, verbal ou de qualquer outra forma, 
seja durante e/ou após a realização da pesquisa autorizada nessa Instituição, o nome ou a identidade 
da IES que está contribuindo com informações e dados para a minha pesquisa referente ao trabalho 
de conclusão do curso de Mestrado Profissional em Administração, iniciado em 2018, promovido 
pela Fundação Pedro Leopoldo, sob a orientação da Profa. Dra. _____________________________ 
e cujo objetivo geral é analisar a contribuição da gestão da permanência para a diminuição dos 
índices de evasão nas instituições de ensino superior. 

 
Rio de Janeiro, ______ de __________________ de 2019. 

 
 
 
 

__________________________ 
Assinatura do pesquisador 
Nome completo do pesquisador 
E-mail 
Tel.:  
 
 
 

_________________________ 
Assinatura da orientadora 
Nome completo da orientadora 
E-mail 
Tel.: 

 
 

  Fonte: Elaborado pela autora. 
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Apêndice H – Roteiro entrevista 

 
 
 

1. Quais os principais desafios gerenciais que a IES possui?  
 

2. [Caso a evasão não seja citada acima como um ponto crítico]. A evasão 
estudantil não é um desafio gerencial crítico da IES?  
 

3. Todos os setores da IES acompanham os índices de evasão, ou é uma 
informação que fica restrita a um determinado setor?  
 

4. Com base nos últimos índices de evasão nos cursos superiores na modalidade 
presencial apontados no Censo da Educação Superior de 2017, a IES estaria 
dentro da média? 
 

IES – Rede Privada – Cursos Presenciais 

Pequeno Porte 
Médio Porte 

Grande Porte  

  
Entre 25,2% e 26,6% 

Gigante Porte 31,6% 

       Fonte: SEMESP, 2019. 

 
5. Na sua avaliação, quais são os fatores que mais impactam a evasão estudantil 

na IES? Descreva.  
 

6. Existe um acompanhamento sistemático da evasão?  
 

7. Como é realizado esse acompanhamento? Existe um setor próprio para cuidar 
da evasão? 
 

8. De um modo geral, quais são as áreas e/ou profissionais responsabilizados pela 
evasão dos estudantes na IES?  
 

9. Existem várias formas de se calcular a evasão nas IES: 

Fonte: Adaptado do Webinar Indicadores de evasão e migração: como usá-los a seu favor?  
Hoper Educação.  

 

Qual a forma adotada pela IES? A IES adota só uma forma ou utiliza as três para 
calcular a evasão? 
 

No semestre 
Número de estudantes que não renovam a matrícula no 
semestre. 

No ano 
Comparação entre número de estudantes ativos de um ano 
para o outro. 

No ciclo* 

Ingressantes no início do ciclo e contagem dos estudantes 
ao final do ciclo. 
*Ciclo: período esperado para o estudante se formar no curso em 
questão. 
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10. Este cálculo é feito por curso, nos períodos, nos turnos, nas turmas, chegando 
até as disciplinas ou corresponde ao conjunto de cursos?  
 

11. Em qual período ou ano do curso os estudantes mais evadem da IES?  
 

12. Houve alteração no número de concluintes em relação aos últimos 2 anos? 
 

13. Quais as métricas utilizadas para acompanhar e medir a evasão na IES? São 
elaborados parâmetros de comparação, seja em relação à evolução no tempo, 
aos parâmetros locais e/ou da região onde está instalada a IES ou junto aos 
concorrentes? 
 

14. A evasão faz parte dos indicadores-chave de desempenho (KPI) da IES? Em 
caso positivo, quais são os indicadores? 
 

15. A partir do acompanhamento da evasão e da análise dos dados coletados a IES 
já implantou alguma ação preditiva para interferir no fenômeno, eliminando ou 
reduzindo os fatores que geram a evasão ou elaborou um plano de ação? 
Descreva. 
 

16. O Marketing e/ou o Financeiro fazem um acompanhamento do impacto do 
faturamento da IES com base nos índices de evasão? Em caso positivo, é 
semestral, anual ou no final do curso? 
 

17. A IES possui algum tipo de financiamento estudantil – FIES, PROUNI, 
financiamento próprio? 
 

18. A IES possui um programa institucional de bolsas de estudo? 
 

19. No acompanhamento da evasão realizado pela IES os estudantes que 
abandonam são classificados pelo tipo de financiamento praticado ou por bolsa 
de estudo concedida? 
 

20. Qual a média do valor das mensalidades na IES?  
 

21. Qual o percentual médio mensal da inadimplência? 
 

22. Existe uma ferramenta para identificar de forma eficaz os inadimplentes?  
 

23. Existe algum processo definido na IES para atuar em relação à inadimplência 
dos estudantes? 
 

24. No seu ponto de vista, quais são os fatores que mais atraem os estudantes a 
estudarem na IES? Existe pesquisa na IES a respeito? Em caso positivo, 
conhece os fatores apontados? 
 

25. No momento da captação ou da matrícula a IES desenvolve ações para 
conhecer o prospect ou o ingressante? Em caso positivo, quais são as ações? 
Descreva. 
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26. A IES se preocupa com a rematrícula dos estudantes ou investe mais na 
captação de novos estudantes? 
 

27. A taxa de matrícula na IES nos últimos 2 anos se manteve estável em relação 
aos anos anteriores ou apresentou queda? 
 

28. A IES faz algum tipo de acompanhamento da migração interna de estudantes 
(transferência) – para outra modalidade de ensino, para outro turno, para outro 
curso? A IES procura identificar qual o real motivo da transferência? Descreva. 
 

29. Quando a IES recebe um aluno transferido de outra IES existe a preocupação 
em conhecer os reais motivos da transferência? Em caso positivo, como isso 
acontece? Descreva. 
 

30. A IES desenvolve ações de acolhimento para os calouros? Descreva. 
 

31. Como acontece o processo de socialização acadêmica dos estudantes na IES? 
Descreva. 
 

32. A CPA – Comissão Permanente de Avaliação – da IES alguma vez já abriu 
debate sobre a evasão estudantil? Em caso positivo, a CPA sugeriu plano de 
ação para minimizar a evasão? 
 

33.  Você já ouviu o termo “gestão da permanência”? O que é gestão da 
permanência para você?  
 

34.  Existe uma gestão efetiva da permanência na IES? (Mesmo que não tenha esse 
nome) 
 

35.  Como é realizada a gestão da permanência na IES? (Mesmo que não tenha 
esse nome) 
 

36. Quais áreas têm responsabilidade sobre a permanência do estudante? Como é 
o trabalho dessas áreas? Trabalham de forma integrada nessa questão? Como? 
 

37. A IES possui um sistema tecnológico integrado de gestão com todas as 
informações sobre o estudante – perfil, histórico acadêmico, vida financeira? Em 
caso positivo, essas informações estão disponíveis para todas as áreas meio da 
IES? 
 

38.  A IES promove ações para assegurar a satisfação intrínseca do aluno, ou seja, 
a satisfação enquanto ele realiza o curso ou desenvolve ações com expectativas 
de satisfação futura? Descreva as ações. 
 

39. Quais as práticas/ações que apoiam o estudante durante a sua jornada 
acadêmica na IES? Existem ações específicas que são realizadas com o intuito 
de contribuir para a permanência do estudante? Descreva. 
 

40. Qual a periodicidade de realização dessas ações? Existe um calendário de 
ações? 
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41. Na sua opinião, qual a ação desenvolvida pela IES que tem mais impacto na 

permanência do estudante? 
 

42. A IES tem clareza sobre os grupos de estudantes que apresentam 
características e comportamentos que indicam risco à permanência? Em caso 
positivo, quais são? 
 

43. Quando a IES recebe um aluno transferido de outra IES existe a preocupação 
em conhecer os reais motivos da transferência? Em caso positivo, como isso 
acontece? Descreva. 
 

44. Diante das evidências a IES atua de forma a entender os descritores dessas 
evidências e realiza devolutivas com os dados estabelecendo planos de ação? 
 

45.  Como a IES acompanha as ações relacionadas à permanência? Existem 
métricas para medir a eficácia das ações?  
 

46. O Apoio ao Discente é um indicador que consta do Instrumento de Avaliação de 
Cursos de Graduação, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da 
IES mencionam as ações previstas para atender a este indicador? 
 

47. Conhece o resultado obtido neste indicador nas últimas avaliações de cursos da 
IES? 
 

48. A área de marketing acompanha o retorno do investimento em função da gestão 
da permanência? 
 

49. A IES possui uma Ouvidora? 
 

50. A IES possui um setor específico para o atendimento ao estudante? Em caso 
positivo, quais são as principais atribuições do setor?  Atuam com atendimento 
psicopedagógico? 
 

51. A IES possui um setor voltado para a orientação de carreira e/ou 
empregabilidade dos estudantes? A IES conhece a taxa de empregabilidade dos 
seus estudantes? 
 

52. Os coordenadores acadêmicos além das suas atribuições específicas também 
atuam na captação e manutenção dos estudantes?  
 

53. No seu ponto de vista, quais são os fatores que mais influenciam a permanência 
dos estudantes na IES? 
 

54. Na sua opinião, quais são os setores da IES que mais podem contribuir para a 
prática de uma gestão da permanência? 
 

55. Na sua avaliação, quais são os impedimentos/obstáculos para um programa 
bem-sucedido de gestão da permanência?  
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56. No seu ponto de vista, o que falta na IES para um programa de gestão de 

permanência ser desenvolvido (caso não haja) ou melhorado (caso já exista)? 
 

57. Na sua opinião, existe um consenso entre a comunidade acadêmica – 
Coordenação de Curso, Coordenação Pedagógica, Coordenação Acadêmica, 
Áreas Meio e Direção – sobre o conceito de retenção e de gestão da 
permanência?   
 

58. Na sua opinião, qual das frases melhor define o posicionamento da IES em 
relação ao tema da nossa entrevista – gestão da permanência? 
 
Frase 1: 
“Um conjunto de estratégias e ações desenvolvidas com o objetivo de manter o 
aluno na instituição no período de sua jornada acadêmica, evitando assim a 
evasão.” (Hoper Educação, 2019. Como combater a evasão por meio da gestão 
da permanência eficaz). 
 
Frase 2: 
“Um conjunto de estratégias e ações desenvolvidas com o objetivo de apoiar o 
aluno na instituição no período de sua jornada acadêmica, proporcionando 
meios para que ele tenha sucesso na obtenção de suas metas.” (Hoper 
Educação, 2019. Como combater a evasão por meio da gestão da permanência 
eficaz). 
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Apêndice I – Produto técnico: Implantação de um modelo de gestão da 
permanência discente em instituição de ensino superior da rede privada 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais desafios para a gestão das instituições de ensino superior (IES) 

é a evasão estudantil pelas implicações decorrentes não só para as instituições 

como também para os estudantes e a sociedade de um modo em geral. A temática 

adquire cada vez mais importância no ambiente acadêmico exigindo estudos e 

pesquisas, em especial por parte dos gestores das IES (Lima & Fontanini, 2012). 

 

Segundo o SEMESP (2020), no que tange aos cursos superiores das IES da rede 

privada do estado do Rio de Janeiro, o Mapa do Ensino Superior no Brasil, com 

base em dados extraídos do Censo da Educação Superior 20189, aponta que a taxa 

de evasão nos cursos superiores da modalidade presencial na rede privada é de 

34,5% e nos cursos superiores da modalidade EaD totaliza 44,01%. Embora a 

evasão registre uma queda em relação ao ano de 2017 (33,6% e 46,3%, 

respectivamente), o Rio de Janeiro ainda é o estado, de toda a região Sudeste, que 

apresenta os maiores índices em ambas as modalidades de ensino. 

 

A par disso, na medida em que a evasão se apresenta com taxas significativas na 

educação superior, surgiu o interesse de desenvolver uma pesquisa para a 

elaboração da dissertação de Mestrado Profissional em Administração intitulada 

Gestão da Permanência Discente: um estudo de casos múltiplos em Instituições de 

Ensino Superior da rede privada da cidade do Rio de Janeiro, através de 

investigação empírica realizada em cinco instituições, com o objetivo de analisar de 

que forma é gerenciada a gestão da permanência estudantil.  

 

A partir dos dados levantados constatou-se que existe, de um modo geral, uma 

demanda significativa por parte das IES investigadas quando se trata do tema 

gestão da permanência discente que exige a implantação de um modelo de gestão 

que promova o aumento do número de concluintes nos cursos superiores 

minimizando a evasão estudantil.  

 
 

9 Por ocasião da elaboração deste estudo os dados mais recentes publicados pelo Censo da 
Educação Superior são relativos ao ano de 2018. 
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1.1 Objetivo 

 

Implantar um modelo de gestão da permanência discente com o objetivo de 

mitigar a evasão nas IES da rede privada em busca de melhores resultados 

operacionais. 

 

1.2 Justificativa 

 

Esse produto técnico justifica-se por tratar-se de um estudo para a conclusão de um 

curso de Mestrado Profissional cujo objetivo principal consiste na transferência do 

conhecimento técnico-científico da academia para o mundo do trabalho, com vistas 

a ampliar a competitividade e a produtividade das empresas, a partir da solução de 

problemas, desenvolveu-se, como contribuição adicional, um produto técnico 

traduzido na forma de uma consultoria para a implantação de um modelo de gestão 

da permanência discente com o objetivo de mitigar a evasão nas IES da rede 

privada que foram pesquisadas. Modelo este adaptado dos estudos de Muriel 

(2010). 

 

2. PRODUTO TÉCNICO 

 

O produto técnico apresentado neste tópico é oriundo da dissertação sobre a 

Gestão da Permanência Discente: um estudo de casos múltiplos em Instituições de 

Ensino Superior da rede privada da cidade do Rio de Janeiro. A proposta aqui 

apresentada incide no desenvolvimento de consultoria para implantação de um 

modelo de Gestão da Permanência Discente em instituição de ensino superior da 

rede privada. 

 

2.1 Benefícios 

 

Os gestores que atuam na educação superior precisam se aprofundar na temática 

da gestão da permanência discente incluindo o tema como pauta de discussão nas 

suas agendas. 
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Ao discutir a permanência discente do ponto de vista gerencial, identificando os 

motivos que influenciam o estudante a permanecer nas IES, se é possível 

desenvolver instrumentos e indicadores para disseminar e praticar, de forma 

preditiva, estratégica e sistêmica, construindo um modelo específico de gestão que 

acompanhe e apoie os estudantes durante a sua jornada acadêmica com vistas a 

garantir a diplomação e o sucesso na conquista das suas metas e, 

consequentemente, minimizando a evasão. 

 

2.2 Público-alvo 

 

Profissionais que atuam direta ou indiretamente com o corpo discente de IES de 

rede privada. 

 

2.3 Metodologia 

 

A metodologia adotada na consultoria será dialética e participativa. Acolherá 

diferentes pontos de vista a fim de construir uma visão coletiva sobre o problema 

apresentado, respeitando-se o estágio em que a IES se encontra na condução 

estratégica, tática e operacional do tema. Propiciará espaços para contribuição das 

equipes, buscando construir soluções a partir de habilidades, competências e 

atitudes potencialmente presentes na instituição. 

 

A proposta metodológica visa propiciar experiências de aprendizagens ativas que 

envolvam a todos no desafio de fortalecer processos de trabalho ligados à gestão 

da permanência discente. O trabalho exigirá engajamento e tarefas adicionais às 

rotinas profissionais. Espera-se, assim, valorizar o debate do tema na cultura 

organizacional da IES. 

 

Prioriza-se uma escuta ativa, com a construção participativa de agenda e de 

processos de trabalho, com o foco na entrega de resultados mensuráveis por meio 

de ações exequíveis em consonância com o plano de trabalho acordado.  

 

Considera-se também uma metodologia que preza por aplicar jornadas de 

aprendizagem, que podem ser realizadas presencialmente ou por reuniões e/ou 
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encontros virtuais, que estimularão a participação criativa, a solução de problemas, 

a identificação e o monitoramento de indicadores que serão avaliados recebendo 

feedback constante da consultoria para o alcance dos resultados esperados.  

 

2.3 Execução 

 

As datas para realização de consultoria serão definidas de acordo com a 

disponibilidade das partes envolvidas no processo, obedecendo aos seguintes 

prazos de execução: 

 

Tabela 14 

Cronograma de execução 

Etapas de execução Prazos de execução 

Etapas 1, 2 e 3 2 semanas 

Etapa 4 3 semanas 

Etapa 5 1 semana 

Etapa 6 2 semanas 

Etapa 7 Ao longo do semestre 

Etapas 8 e 9 2 semanas 

Etapa 10 1 semana 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

2.3.1 Primeira etapa 

 

Reunião com o gestor principal da IES apresentando os principais resultados 

obtidos durante a pesquisa empírica realizada, abordando a importância de serem 

desenvolvidas estratégias para interferir no fenômeno da evasão, identificando 

oportunidades de melhoria dos resultados a partir da gestão da permanência 

discente.  

 

2.3.2 Segunda etapa 

 

Reunião de sensibilização com gestores que lideram as equipes que atuam direta 

e indiretamente com os estudantes, que são responsáveis pela realização de ações 

concretas e específicas, abordando a importância da gestão da permanência para 

o sucesso dos estudantes e da IES, definindo e alinhando os conceitos de evasão 
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e de permanência e apresentando a proposta de implantação de um modelo de 

gestão de gestão da permanência que minimize os índices de evasão.  

 

2.3.3 Terceira etapa 

 

Composição de uma equipe de trabalho formada por representantes dos principais 

pontos de contato com os estudantes na IES (atendimento, comercial, marketing, 

administrativo-financeiro, secretaria acadêmica, coordenação de curso, corpo 

docente) e de uma liderança designada pelo gestor da IES. Esta equipe terá como 

principal papel disseminar e liderar as ações que irão gerir a permanência, sendo 

também responsável pela elaboração de um diagnóstico inicial. É conveniente que 

cada representante tenha um suplente que possa atuar de forma efetiva diante de 

uma impossibilidade do titular para que não haja descontinuidade das ações.  

  

Composição de um comitê gestor, composto por dois gestores da IES, para articular 

ações multisetoriais, que se fizerem necessárias, validar e acompanhar a 

implantação das linhas de ação e avaliar os resultados alcançados. 

 

2.3.4 Quarta etapa 

 

Diagnóstico inicial a partir do levantamento de dados quantitativo sobre os cursos 

da IES no que diz respeito ao percentual de evadidos, em cada curso, perfil dos 

estudantes evadidos, fatores de evasão, valores relativos à perda de receita e 

identificação dos motivos que levam os estudantes a permanecerem na IES até a 

conclusão do curso. Ainda nesta etapa deve-se aproveitar para a composição do 

diagnóstico as informações levantadas na entrevista realizada na pesquisa 

qualitativa da dissertação, que originou esta proposta de consultoria, bem como na 

pesquisa documental realizada junto aos sites institucionais das IES.  

 

Neste estágio é de fundamental importância que se defina um período específico 

para o levantamento de dados que contemple, no mínimo, dois primeiros anos 

letivos ou quatro semestres, uma vez que existem pesquisas sobre a trajetória dos 

estudantes no ensino superior que demonstram ser essa a fase em que a taxa de 

evasão tem maior expressividade (Brasil, 2019). Da mesma forma é necessário o 
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estabelecimento de um critério para o cálculo da evasão sendo recomendado 

aquele que se baseia no número de estudantes que, não tendo obtido a diplomação 

no período, não renovam a matrícula no semestre subsequente (evasão semestral). 

 

2.3.5 Quinta etapa 

 

Apresentação do cenário identificado para todos os profissionais que atuam direta 

e indiretamente com os estudantes na IES. Esta apresentação poderá ser feita 

através de uma ferramenta assíncrona usualmente adotada pela IES que permita o 

compartilhamento das informações obtidas e análise realizada. 

 

2.3.6 Sexta etapa 

 

Reunião com os participantes da equipe de trabalho, responsável por liderar a 

implantação da gestão da permanência discente, com o objetivo de elaborar um 

planejamento estratégico que contemple todas as iniciativas estratégicas, 

detalhando seus respectivos planos de ação, projetos e programas, num 

determinado intervalo de tempo, estabelecendo a governança da estratégica por 

meio do estabelecimento de processos e responsabilidades,  para se atingir o 

objetivo desejado a médio e longo prazo, inclusive com a definição de indicadores 

de desempenho. 

 

2.3.7 Sétima etapa 

 

Implantação das iniciativas estratégicas definidas no planejamento estratégico, 

conforme cronograma a ser estabelecido pela equipe de trabalho. 

 

2.3.8 Oitava etapa 

 

Reunião mensal com a equipe de trabalho para o acompanhamento das ações 

realizadas permitindo as intervenções e os ajustes necessário. A participação do 

comitê gestor nessas reuniões é de fundamental importância. Tal reunião poderá 

ser realizada através de uma das plataformas de videoconferência on-line 

existentes. 
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2.3.9 Nona etapa 

 

Avaliação semestral para análise e mensuração dos resultados. Essa avaliação 

deverá ser feita tendo como referência os dados do semestre anterior a implantação 

do modelo de gestão da permanência discente. 

 

2.3.10 Décima etapa 

 

Apresentação de relatório semestral com métricas e indicadores para o gestor 

principal da IES. 

 

2.4 Recursos humanos 

 

Para a realização da consultoria será necessária a participação da pesquisadora 

que irá conduzir e mediar todas as etapas de execução, do líder do projeto, dos 

representantes dos principais pontos de contato dos estudantes com a IES e do 

comitê gestor. 

 

2.5 Materiais 

 

Os recursos materiais compreendem documentos da IES que forneçam 

informações necessárias para o diagnóstico inicial, a utilização de ferramenta 

assíncrona habitualmente utilizada pela IES, o acesso a plataforma de 

videoconferência on-line ou a disponibilidade de ambiente físico com recursos 

apropriados para realização de reuniões. O melhor formato será definido em 

conjunto pelas partes. Na eventual necessidade de reprodução de algum material 

específico (textos e/ou artigos científicos) para o desenvolvimento do trabalho ou 

elaboração de peças de comunicação, sejam físicas ou digitais, a responsabilidade 

será da IES. O mesmo acontece em relação a materiais de escritório para execução 

das etapas que assim o exijam. 
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2.6 Investimentos 

 

Por se tratar de um produto técnico oriundo de uma dissertação de Mestrado 

Profissional a ser disponibilizado, exclusivamente para as IES participantes da 

pesquisa empírica elaborada, de forma a desenvolver uma prática profissional 

alinhada com o aporte técnico-científico, não haverá nenhum tipo de investimento 

para a pesquisadora que não seja a possibilidade de agregar valor à sua pesquisa. 

 
2.6 Resultados esperados 

 
Cumpridas todas as etapas de execução, feitas as intervenções, adequações e 

ajustes comuns a toda e qualquer implantação, espera-se que a IES diminua a taxa 

de evasão em relação ao semestre anterior, considerando-se a data de início da 

implantação das iniciativas estratégicas, aumente o ticket médio, em médio e longo 

prazo, contribuindo para o crescimento exponencial da instituição e possibilitando a 

efetiva diplomação dos estudantes a partir do (a):  

 

▪ Estabelecimento de uma cultura organizacional voltada para a gestão 

da permanência discente; 

▪ Desenho de processos internos específicos que envolva o 

planejamento, a organização, a execução e a avaliação das iniciativas 

estratégicas; 

▪ Atuação integrada entre os diversos setores e/ou departamentos das 

IES; 

▪ Melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes; 

▪ Melhoria do processo de captação de novos entrantes na IES. 
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