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Resumo 
 

O ingresso do aluno na universidade é um momento vivenciado de forma conflitiva e 
angustiante frente ao grande contingente de novas informações e tarefas que lhe 
são apresentadas e designadas, que muitas vezes compete com sua rotina de vida 
profissional e pessoal, resultando num elevado índice de evasão do ensino superior. 
Portanto, essa fase requer um período de adaptação. Este projeto teve como 
objetivo conhecer e fornecer subsídios à instituição das principais causas e motivos 
que levaram a ex-alunos desistirem dos cursos de graduação presenciais numa 
instituição de ensino superior privada, de modo a favorecer a ampliação de metas 
para a redução da taxa de evasão. Esse estudo apontou que 20% dos sujeitos da 
pesquisa tiveram como caracterização da evasão, aspectos financeiros e outros 
20% referentes à sua saúde. Os instrumentos utilizados foram um questionário com 
08 questões fechadas e 02 abertas, realizadas por contato telefônico na Faculdade 
Anhanguera de Bauru. Foi fornecida uma listagem de alunos evadidos dos anos de 
2013 e 2014, pela faculdade correspondente, contabilizando um total de 25 ex-
alunos evadidos com perguntas direcionadas quanto a estratégias de permanência; 
perspectiva profissional do curso; caracterização da Evasão e retorno ao curso. O 
projeto visou oferecer condições favoráveis ao aluno, a partir do conhecimento do 
mesmo, buscando torná-lo mais adaptado ao ambiente universitário, entendendo 
seu papel, suas tarefas, a estrutura do funcionamento da instituição de ensino, 
estando mais pertencido à rotina e cultura da faculdade, como forma de prevenir a 
evasão desse alunado. 
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Introdução 
 

A evasão é, certamente, um dos problemas que preocupam em geral as 

universidades de ensino sendo influenciados por diversos fatores. A busca desses 

impasses tem sido foco de muitos trabalhos e pesquisas na área da educação. A 

evasão no ensino superior é um problema mundial e complexo que afeta o resultado 

dos sistemas educacionais. As desistências de universitários que começam, mas 

não finalizam seus cursos são de fato um grande desperdício acadêmicos, 

econômicos e social. Devido à extrema importância do tema, a evasão tem sido um 

estudo que busca aprofundar os motivos, e suas consequências que provem do 

abandono, ou seja, desistência dos estudantes nos programas de ensino. 
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A evasão de estudantes é um fenômeno complexo, comum às instituições 

universitárias no mundo contemporâneo. Nos últimos anos, esse tema tem sido 

objeto de estudos e análises, especialmente nos países do primeiro mundo, e tem 

demonstrado não só a universalidade do fenômeno como a relativa homogeneidade 

de seu comportamento em determinadas áreas do saber, apesar das diferenças 

entre as instituições de ensino e das peculiaridades sócio econômico e cultural de 

cada país (VELOSO, 2000). 

Para o universitário e seus familiares, a evasão se enquadra diante de um 

ideal não realizado, uma fase não superada, ou seja, de perder dinheiro e tempo, 

além de algo frustrante para o jovem universitário que muito cedo tende a decidir 

sua carreira e sua vocação profissional diante de pressões intituladas pela 

sociedade. 

 Segundo, Whitaker (1997) apud Lisboa e Soares, (2000) as famílias dos 

estudantes precisam compreender também que as verdadeiras universidades não 

são templos onde se vai buscar o milagre de status, de prestígio para os filhos, 

através de uma profissão importante.   

A evasão é um fenômeno abstruso de importante notoriedade social e 

econômica. Se de fato a evasão seja decisiva, esse acontecimento trará 

consequências por toda a vida do ex-universitário, no sentido redirecionado a 

oportunidades de empregos que são critérios essenciais no mercado de trabalho. Do 

ponto característico da gestão, a evasão traz sérios danos financeiros. Nas 

Instituições superiores privadas afetam inteiramente suas receitas e coloca em 

imprecisão sua sustentabilidade, portanto, a evasão é um dado grave e requer 

conceitos ativos de ação. 

A evasão pode ser avaliada como um aviso e, ao mesmo tempo, uma chance 

no sentido de que, com a inclinação da demanda, as instituições de ensino 

superiores estão que a conservação do estudante é tão importante quanto a sua 

conquista. 

Kotler e Fox (1994) afirmam que reter alunos matriculados é tão importante 

quanto atraí-los e matriculá-los. Afirmam ainda que aluno insatisfeito pode reduzir o 

número de disciplinas cursadas ou abandonar o curso completamente. 
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A sustentação do vínculo com o universitário passa a ser traço crucial de 

sucesso, pois com a ampliação da oferta de cursos e o aumento da ampliação na 

quantidade de IES privadas, o alunado tem mais opções de optar por uma 

universidade que acolha e adapte as suas precisões e expectativas futuras. 

 

Nunes (2005) afirma que o negócio do ensino superior e o seu produto – 

curso superior – têm características diferenciadas. Numa das características 

existentes o aluno evadido (cliente perdido) só pode ser reposto pela universidade 

em duas situações: 

a-) Pelo próprio aluno evadido (cliente perdido), na condição de aluno em reingresso 

(cliente reconquistado) – após um período em que não usou e não pagou pelo 

produto. 

b-) Por um aluno transferido (cliente adquirido) proveniente de outra instituição, que 

passa a pagar pelo produto somente a partir da fase em que começará a utilizá-lo. 

 

O autor, Nunes (2005) afirma ainda que há um horizonte temporal a ser 

considerado: 

1. A retenção do aluno matriculado está diretamente relacionada com a 

concretização da venda inicial, cujo ciclo de realização é longo. 

2. A ocorrência de substituição da IES por parte do aluno matriculado é mínima, 

enquanto a desistência do produto é alta, por motivos ligados à própria IES 

(internos) e de ordem pessoal e conjuntural (externo). 

 

Nas instituições de ensino superiores privadas, que tem como uma de suas 

finalidades a melhor decorrência financeira, uma de suas inusitadas chances para 

conseguir esse resultado é pela fixação de seus alunos, ou seja, conhecer os pontos 

que os levam a evadirem se torna essencial e preciso para este determinante. 

As causas da evasão escolar são as mais variadas, partindo por teóricos da 

área, desde fragmentos financeiros como os de ordem psicológica.  

Diante da indigência do país de instruir sua população, esse elemento da evasão 

adquiriu uma importância de urgência, diante de sua ordem e extensão. 
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Veloso (2000, p, 14) assegura que: 

 

A evasão de estudantes é um fenômeno complexo, comum às instituições 
universitárias no mundo contemporâneo. Nos últimos anos, esse tema tem 
sido objeto de alguns estudos e análises, especialmente nos países do 
primeiro mundo, e têm demonstrado não só a universalidade do fenômeno 
como a relativa homogeneidade de seu comportamento em determinadas 
áreas do saber, apesar das diferenças entre as instituições de ensino e das 
peculiaridades socioeconômico culturais de cada país. 

 

Delinear um perfil e rever os tópicos contidos nas altas taxas de discrepância 

institucional é um dos focos acentuados e de maior precisão. Segundo, Schargel e 

Smink (2002): mau desempenho acadêmico, pobreza, etnia, limitação em algumas 

disciplinas, gravidez, rastreamento e situação geográfica. 

Já Cardoso (2008) aponta, que as causas e consequências da evasão além 

dos fatores econômicos e baixo desempenho acadêmico, a falta de identidade com 

o curso; escolha equivocada da profissão; desencanto com a universidade; baixa 

demanda pelo curso; baixo prestígio social do curso elegido. 

Segundo, Ministério da Educação do Brasil (2006) os índices de evasão no 

período de 2001 e 2005, de acordo com cálculos feitos com base em dados do Inep, 

a taxa anual média de evasão no ensino superior brasileiro foi de 22%, com pouca 

oscilação, mas mostrando tendência de crescimento. A evasão anual é maior nas 

IES privadas, cuja taxa média no período foi de 26% contra 12% das IES públicas. 

 

O que aqui se buscou fazer foi partir por uma revisão da literatura que 

permitiu de fato o fundamento teórico para se realizar a pesquisa qualitativa junto 

aos universitários evadidos, na tentativa decorrente de levantar e analisar as 

principais consequências e notoriedade das causas da evasão nos variados cursos 

presenciais de uma IES privada. 

Neste trabalho, a finalidade do estudo e pesquisa foi o da evasão de 

universitários em uma instituição de ensino superior particular nos mais diversos 

cursos presenciais, com o objetivo de conhecer as principais causas que levaram 

esses alunos a evadirem-se. Como já exposto no sentido do problema, o estudo da 

evasão é um componente importante para o bom desenvolvimento e gerenciamento 

das instituições escolares superiores, devido que sua redução aumentaria 

importantes recursos de ordem privada.  
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Segundo Kotler e Fox (1994), a manutenção de alunos é crucial para as 

instituições de ensino, pois os alunos são a razão de ser dessas instituições. Sem 

alunos as escolas fechariam suas portas. Garantir que os alunos rematriculem-se 

são tão importante quanto matricular novos alunos. 

Faz-se necessário conhecer as causas do elemento da evasão, aquelas que 

estão ligadas internamente às universidades de ensino, e também às externas, para 

buscar reter esses alunos. A necessidade e decisão do tema se deram diante da 

precisão de se ampliar estudos e pesquisas detalhadas nessa área, na tentativa de 

contribuir as pesquisas já até então realizadas em outros polos acadêmicos e 

conhecer e ampliar as necessidades da universidade, no intuito de resgatar e 

reverter de modo benéfico para ambas as partes envolvidas. 

Para o espaço acadêmico, tratando-se de uma pesquisa relacionada ao 

projeto siga etnográfico, o tema desenvolvido sobre a evasão nas IES, estimulará 

novas pesquisas e investigações neste âmbito privado.  

Sendo assim, o presente trabalho se justifica pela precisão de conhecer mais 

atentamente o universo de ex-alunos da faculdade Anhanguera de Bauru e de 

entender quais são as dificuldades encontradas para prosseguir os estudos, 

levando-os a evadir. 

 

Objetivos 
 

O trabalho teve como objetivo conhecer e fornecer subsídios à instituição das 

principais causas e motivos que levaram a ex-alunos desistirem dos cursos de 

graduação presenciais numa instituição de ensino superior privada, de modo a 

favorecer a ampliação de metas para a redução da taxa de evasão. 

 

Metodologia  
 

O presente estudo caracterizou-se como um estudo prospectivo de 

abordagem qualitativa e quantitativa, uma vez que pretende investigar o índice de 

alunos evadidos e as dificuldades encontradas para prosseguir os estudos na 

instituição de ensino superior. 
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Quanto à fonte e coleta de dados, foi realizada por meio de amostragem. O 

universo amostral constituiu de aproximadamente 25 ex-alunos dos mais variados 

cursos presenciais da Faculdade Anhanguera de Bauru. 

Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 

questionário com 08 questões fechadas e 02 abertas, elaboradas pelo supervisor e 

alunos pertencentes do projeto. As etapas do projeto foram realizadas por contato 

telefônico na Faculdade Anhanguera de Bauru. Foi fornecida uma listagem de 

alunos evadidos dos anos de 2013 e 2014, pela Faculdade correspondente, 

contabilizando um total de 25 ex-alunos. As perguntas foram realizadas através de 

ligações, contato telefônico para cada aluno evadido correspondente da listagem 

fornecida, com perguntas relacionadas quanto a estratégias de permanência; 

perspectiva profissional do curso; caracterização da Evasão e retorno ao curso. 

 

 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade 

Anhanguera de Bauru, os pesquisadores compareceram na instituição de ensino 

superior correspondente para aplicação do questionário via contato telefônico aos 

ex-alunos evadidos que tiveram suas matriculas trancadas. Foram aplicadas 08 

questões fechadas e 02 abertas, com perguntas direcionadas quanto a estratégias 

de permanência; perspectiva profissional do curso; caracterização da Evasão e 

retorno ao curso, contabilizando um total de 25 ex-alunos evadidos.  

A aplicação dos instrumentos ocorreu de forma individual, por contato 

telefônico, através de uma listagem de alunos evadidos dos anos de 2013 e 2014, 

fornecidas pela faculdade. Foi inicialmente explicado aos ex-alunos a qual atendiam 

as ligações de que se tratava a pesquisa e como responder aos instrumentos.  

Para cada ligação efetuada foram feitas 10 perguntas aos ex-alunos 

evadidos. A aplicação foi de 5 minutos a cada ligação. Quanto aos resultados 

obteve-se: quanto ao grau de satisfação com a faculdade e o curso que realizava 

com os 2 índices maiores de 48% satisfeitos, seguida de 24% insatisfeitos. 

Referente à avaliação ao acesso que teve as informações que favorecessem a sua 
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formação e estimulação a permanência no curso, obteve-se um percentual de 48% 

Bom; 32% ótimo, seguida de 16% regular e 4% péssimo. 

No quesito quanto a estratégias de permanência 24% dos alunados 

responderam que a falta de maior esclarecimento da faculdade foi determinante para 

permanecer no curso, seguida igualitariamente com 24% referentes a problemas de 

saúde e 24% por motivos financeiros. Os outros 28% estiveram distribuídos com a 

não identificação do curso e a grade curricular, pela falta de curso integral e 

disponibilidades de horário.  

Quanto a questão de transferências para outro curso ou instituição, 76% dos 

entrevistados disseram que não fizeram nenhuma transferência ou mudança para 

outra IES, seguida de 24% que fizeram suas transferências devido a mudarem de 

cidade.  

Na pergunta referente quanto à perspectiva profissional que o curso oferecia 

(contemplava), 48% avaliou com Bom, seguida de 32% muito bom e 20% adequado.  

Referente a caracterização da Evasão, 20% disseram que o motivo que o fez 

a se desvincular do curso foram os aspectos financeiros, igualitariamente com 20% 

problemas referentes à saúde do alunado. Os outros 60% estiveram divididos em 

12% aspectos relacionados a escolha do curso; 12% de incompatibilidade entre os 

horários de estudos com as demais atividades; 12% com o baixo nível de motivação 

e compromisso com o curso; 8% referentes a aspectos familiares; troca de 

instituição de ensino superior 8% seguida de 4% aspectos relacionados com o 

desempenho nas disciplinas e tarefas acadêmicas e 4% aspectos relacionados 

quanto ao prestígio e grade curricular da faculdade. 

De acordo com Hipólito (2011), o país perde R$ 9 bilhões com evasão no 

ensino superior. As perdas financeiras com a evasão no ensino superior em 2009 

chegam a cerca de R$ 9 bilhões, segundo cálculo do pesquisador do Instituto Lobo para 

o Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da Tecnologia.  

Em outra pergunta aplicada foi avaliado como se deu o processo de 

enfrentamento da desvinculação da faculdade na vida do ex-aluno evadido, e o 

percentual referente foi de 72% superou normalmente este processo de 

trancamento, seguido de 20% que teve dificuldades de superação e 8% não 

conseguiu superar a desvinculação da faculdade. Estes 28% referentes disseram 

que a dificuldade de superação partiu do propósito de não conseguir prosseguir com 



 

 8 

os estudos, desenvolvendo uma grande decepção quanto a esse desvinculamento 

interrompido e doloroso demais para alguns não conseguirem superar ainda. Entre 

tanto complementando a essa pergunta 96% dos alunos entrevistados disseram que 

esta decisão partiu deles próprios sem nenhuma interferência ou decisão de outras 

pessoas.  

Quanto à pergunta referente do retorno ao curso, 72% disseram ter 

pretensões de retornar à faculdade e dar continuidade ao curso que parou e 28% 

não pretende retornar a faculdade, devido já estarem matriculados em outra IES. 

E finalizando o questionário foi perguntada qual a medida precisaria ser 

tomada para efetivar o retorno deste ex-aluno evadido à instituição/ao curso que 

pertencia, e o percentual desta pergunta aberta esteve concentrado em 24% ao 

reestabelecimento da saúde do alunado, seguida de 20% obterem descontos, 

mensalidade mais acessível, condições financeiras ou bolsa de estudos; 20% diz 

não ter pretensão de retornar a faculdade, devido estarem matriculados em outras 

instituições de ensino superior; 16% atribuem à metodologia de ensino, quanto ao 

curso e a maneira dos professores aplicarem terem uma mudança significativa para 

melhor proveito e conteúdo estabelecidos e os outros 20% estiveram divididos em 

4% cada referentes a faculdade ter horário Integral no curso de seu interesse; 

procedimentos quanto à matriculas errada por parte da secretaria da faculdade, ter 

melhor ajustamento e comprometimento; Melhorar a estrutura da faculdade em 

aspectos gerais, (ambiente, climatização, etc.); o aluno poder retornar ao mercado 

de trabalho e arrumar um emprego para dar prosseguimento aos seus estudos e ter 

disponibilidades de horários para retornar a IES. 

 

Considerações Finais 
 

Diante dos resultados obtidos, pode-se inferir que o índice de evasão que 

apresentaram esses ex-alunos da instituição de ensino superior privada, concedente 

da pesquisa, esteve centrado num percentual igualitário nos aspectos financeiros e 

referentes à saúde deste alunado. Foram analisadas as variáveis que atentam, de 

forma mais expressiva a esta evasão, conhecendo a atual situação do mesmo após 

a evasão, a estratégias de permanência; perspectiva profissional do curso; 

caracterização da Evasão e retorno ao curso.  
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 Observou-se um percentual de satisfação quanto à faculdade e o curso que 

este ex-aluno realizava e um considerável acesso as informações que pudessem 

favorecer a sua formação. Em contrapartida a falta de maior esclarecimento da 

faculdade quanto ao curso em geral e os problemas de saúde destes alunos foram 

decisivos para sua permanência no curso. 

Quanto à perspectiva profissional que o curso contemplava a este alunado o 

conceito de bom ficou na média através da pesquisa realizada. 

É visível através do questionário aplicado que mais da metade destes alunos 

evadidos demonstram interesse em retornar a faculdade e ao curso que parou e 

para isso, a medida a ser tomada para efetivar seu retorno à instituição variam 

através do reestabelecimento da saúde do alunado em questão, de mensalidade 

mais acessível, condições financeiras, bolsas de estudos além de mudanças 

significativas quanto a metodologia de ensino, referentes a maneira de aplicação da 

mesma por professores. 

Além de os jovens terem dificuldade para pagar a faculdade e se manterem 

durante o curso, há outro grande problema: a falta de acompanhamento acadêmico 

e pedagógico. Esse acompanhamento consiste na recuperação do aluno que vai 

mal, ajuda àqueles que têm problemas financeiros. (HIPÓLITO, 2011). 

Os resultados atingidos foram os esperados e há viabilidade na continuação 

da pesquisa, pois será uma contribuição significativa à faculdade em prol de resgatar 

este alunado e propriamente aos estudantes evadidos em poder retornar a IES, 

favorecendo novos dados que contribuirão diretamente para novos estudos, visando 

à promoção e retorno deste aluno, qualidade no aprendizado e metodologia, 

melhora institucional e bem-estar aos estudantes. Enfim, o projeto contemplou o 

objetivo proposto relacionado à investigação dos índices de evasão que 

apresentaram esses ex-alunos da IES concedente da pesquisa, no intuito de 

conhecer o perfil deste alunado, levantando os fatores que mais contribuíram para a 

evasão destes alunos, analisando as variáveis que atentam, de forma mais 

expressiva a esta evasão, conhecendo a atual situação do mesmo após a evasão, 

orientando e propondo um projeto de intervenção a partir do resultado obtido para a 

faculdade concedente a fim de resgatar este ex-aluno evasivo de modo que o 

mesmo possa retornar a seus estudos e obter sua formação desejada. 
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Chegando ao fim da pesquisa, cabe ressaltar que este é um estudo inicial e 

os seus resultados não devem ser generalizados e nem vistos como definitivos, mas 

devem servir como base para o aprimoramento e investigação principal a ser 

realizada com mais ligações a serem efetuadas aos ex-alunos evadidos da 

instituição de ensino superior concedente a fim de propor um projeto de intervenção 

à faculdade e ao resgate deste alunado.   
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