
 
 

 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE GESTÃO E DIREITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

MARCOS AURÉLIO CORRÊA DOS SANTOS 

 

 

 

EVASÃO UNIVERSITÁRIA:  

COMPREENDENDO O FENÔMENO NO UNIVERSO JUVENIL. 

UM ESTUDO DE CASO COM JOVENS EVADIDOS DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE UMA IES CONFESSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 



1 

 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 ESCOLA DE GESTÃO E DIREITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

EVASÃO UNIVERSITÁRIA:  

COMPREENDENDO O FENÔMENO NO UNIVERSO JUVENIL. 

UM ESTUDO DE CASO COM JOVENS EVADIDOS DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE UMA IES CONFESSIONAL 

 

  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade 

Metodista de São Paulo, Escola de Gestão e Direito, 

como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre. 

 

Área de concentração: Gestão de Organizações. 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Roberto Alves 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2018

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FICHA CATALOGRÁFICA 

 

Sa59e Santos, Marcos Aurélio Corrêa dos 

       Evasão universitária: compreendendo o fenômeno no universo 

juvenil. Um estudo de caso com jovens evadidos do curso de 

administração de uma IES confessional / Marcos Aurélio Corrêa dos 

Santos. 2018. 

       99 p. 

 

       Dissertação (Mestrado em Administração) --Escola de Gestão e 

Direito da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 

Campo, 2018. 

       Orientação de: Luiz Roberto Alves. 

                       

       1. Evasão universitária  2. Administração educacional  3. Juventude 

- Educação  I. Título. 

CDD 658 

 



3 

 

A dissertação de mestrado intitulada: “EVASÃO UNIVERSITÁRIA: COMPREENDENDO O 

FENÔMENO NO UNIVERSO JUVENIL. UM ESTUDO DE CASO COM JOVENS 

EVADIDOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA IES CONFESSIONAL”, 

elaborada por MARCOS AURÉLIO CORRÊA DOS SANTOS, foi apresentada e aprovada em 

07 de março de 2018, perante banca examinadora composta por Prof. Dr. Almir Martins Vieira 

(Presidente/UMESP), Prof. Dr. Márcio Shoiti Kuniyoshi (Titular UMESP) e Profª. Drª. Adriana 

Barroso de Azevedo (Titular/Programa de Mestrado e Doutorado em Educação UMESP). 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Almir Martins Vieira 

Presidente da Banca Examinadora 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Almir Martins Vieira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

 

 

 

 

Programa: Pós-Graduação em Administração 

Área de Concentração: Gestão de Organizações 

Linha de Pesquisa: Gestão de Pessoas e Organizações 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho à minha família, 

aos meus alunos (com quem convivi e ainda conviverei),  

à minha esposa Wanessa e meu filho Pietro, 

fontes de minha motivação! 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao grande criador do Universo, nosso Deus, que me permitiu chegar até aqui. 

Aos meus pais e irmãs, sem vocês essa trajetória não seria possível, foram vocês que plantaram 

as sementes deste sonho que hoje se realiza. 

À minha esposa e Filho, razões de meu viver e incentivadores, apoiadores e “vítimas” deste 

projeto. Esse título também é de vocês! 

Ao Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL) – Unidade de Lorena, escola de 

que sou filho, obrigado pelo apoio, ajuda e incentivo, espero retribuí-lo e contribuir com o 

desenvolvimento dessa “nossa casa”. Aqui estendo o agradecimento a todos os colaboradores, 

em especial àqueles que participaram, de maneira direta ou indireta, desta pesquisa. 

Aos nossos ex-alunos que aceitaram participar desta pesquisa. Eles foram fundamentais. Torço 

pelo seu sucesso. 

Aos meus amigos e superiores organizacionais, Prof. Elcio Santos e Profª Fátima Medeiros, 

pelo apoio e a parceria também fundamentais na realização deste projeto. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio e 

incentivo concedidos durante o curso. 

Aos Professores que durante este curso, e os outros docentes que durante toda minha vida, me 

apoiaram e contribuíram com meu desenvolvimento acadêmico. Além de me ensinar, todos me 

inspiraram. 

Aos Professores Manolita Correa Lima, Marcio Kuniyoshi e Profª Adriana Azevedo, pelas 

contribuições valorosas que ofereceram a este trabalho nas bancas de dissertação e defesa. Suas 

observações foram muito importantes. 

Ao Prof. Dr. Almir Martins Vieira que me orientou ao final deste projeto, por todo o apoio e 

auxílio dado ao longo do curso, tanto em suas aulas, como na condição de coordenador e, 

finalmente, orientador. Cumpriu com maestria seu papel. 

Aos meus amigos e colegas de mestrado, pelas muitas conversas e ajudas mútuas que, com 

certeza, foram fundamentais para que chegássemos ao fim desta jornada. 

E finalmente, agradeço ao Prof. Luiz Roberto Alves, pela orientação no início deste trabalho, 

pelas aulas ministradas, pelo conhecimento transmitido, pelas conversas e reflexões conjuntas 

e, sobretudo, por ser inspiração como modelo verdadeiro de Professor.  

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que não busquemos soluções simples,  

para resolver Problemas Complexos! 

 

Prof. Dr. Luiz Roberto Alves 



7 

 

RESUMO 
 

O fenômeno da evasão no ensino superior vem sendo investigado há algum tempo e em 

diferentes cenários, como por exemplo nos cursos presenciais e na modalidade a distância, ou 

diferenciando-se por cursos estudados e metodologias de pesquisa, sempre com fortes 

recomendações de pesquisadores, para que se realizem investigações ainda mais específicas, a 

fim de se gerarem dados mais consistentes para as ações dos gestores de instituições de ensino. 

Nesse contexto, percebe-se que são raras ainda as pesquisas, específicas, sobre os motivos que 

levam os jovens a evadirem do ensino superior, um público que hoje representa cerca de 25% 

da população brasileira e que vem desenvolvendo características e comportamentos próprios e 

diferentes das gerações anteriores. Assim, o problema desta pesquisa encontra-se em entender 

por quais motivos o jovem vale paraibano e estudante de uma IES confessional está desistindo 

de cursar Administração. Por meio de pesquisa qualitativa, utilizando-se o método do estudo 

de caso e apoiando-se nas técnicas de entrevistas, análises documentais e focus group, 

objetivou-se com este trabalho levantar os motivos que levam os jovens de uma IES 

confessional, da região do Vale do Paraíba, a abandonarem o curso de Administração antes de 

seu final, analisando muito mais do que somente a resposta formal apresentada na ocasião da 

saída do curso, mas também compreendendo todo o entorno da situação. Os resultados 

evidenciam que a evasão do jovem pesquisado, embora em sua declaração primeira e formal 

haja uma causa única, perpassa por um acúmulo de fatores que geram insatisfação e frustração 

com a experiência estudantil, tais como questões pedagógicas, administrativas e pessoais. Além 

disso, destaca-se uma deficiência no processo de combate à evasão por parte da Instituição de 

Ensino pesquisada, que está perdendo alunos sem compreender ao certo os motivos, além de 

não conseguir acessar toda carga de informação que esses discentes possuem. Este trabalho 

pode ajudar a compreender o universo juvenil e suas insatisfações, sobretudo no plano do 

ensino, porém, tal pesquisa traz consigo limitações de campo de aplicação e localização 

geográfica. Estudos futuros em outros cursos, outras instituições e em outras regiões do país, 

poderão auxiliar na construção de um panorama mais completo. 

        

Palavras-chave: Evasão universitária. Gestão Educacional. Juventude. 
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ABSTRACT  
 

The evasion phenomenon in higher education has been investigated for many years, and 

furthermore in different scenarios, such as traditional and distance learning, or even 

comprehending different kind of courses and research methodologies; always strongly 

recommended by researchers to carry out even more specific researches, to generate more 

consistent data for educational institutions managers to take actions. In context, it can be seen 

that there are still very few specific researches about student´s motives to dropout higher 

education, an audience that today represents around 25% of the Brazilian population and which 

has developed its own characteristics and behaviors distinct from previous generations. Thus, 

the problem of this research lies in understanding why the young Paraiban is a student of a 

confessional HEI, is giving up administration. Supported by a qualitative research, using a case 

study method and based on interview techniques, documents analysis and focus groups, the 

purpose of this study was to raise the causes that lead young people from a confessional HEI, 

located at Vale do Paraíba, to abandon their Business Administration course before its 

conclusion, analyzing further than merely formal responses presented at the time of 

abandonment, but also understanding the full context of the situation. The results have shown 

that the evasion of the subjects investigated, regardless of its first and formal declaration 

seeming to have a single cause, runs through an accumulation of factors that leads to 

dissatisfaction and frustration with the student experience, such as pedagogical, administrative 

and personal issues. In addition, it has been noted an inadequacy in the process of preventing 

evasion by the researched teaching institution, which is, without known motives, decreasing in 

its overall number of students, as well as not being able to access all information load that these 

students have. The present study can cooperate in understanding the universe of the students 

studied and their dissatisfaction, especially in the learning extent, however, such research brings 

limitations in field of application and geographical location. Future studies in other courses, 

institutions and geographical regions, may assist in the construction of a more thorough 

perspective. 

  

Key Words: University Dropout; educational management; youth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O universo da educação superior no Brasil cresceu demasiadamente nos últimos anos. De 

acordo com os dados do relatório do Mapa do Ensino Superior (2017), divulgado pelo SEMESP 

(Sindicato das Mantenedoras do Estado de São Paulo), o número de formandos no país em 

cursos presenciais no ano de 2015 foi de 919 mil alunos, distribuídos entre 694 mil formandos 

do setor privado e 224 mil formandos do setor público. Se o número de alunos em final de curso 

já impressiona, o número de ingressantes também é impactante, o mesmo relatório mostra que 

a soma dos três cursos presenciais mais procurados no país na rede privada - Direito, 

Administração e Engenharia Civil - apontam um quadro de ingressantes, em 2015, de 508.235 

alunos, isso sem contar os demais e diversos cursos. 

Tais dados mostram o quanto o mercado de ensino no país está robusto, sobretudo no nível 

superior, o que traz também uma maior complexidade no processo de gestão das instituições de 

ensino. Para Meyer Jr., Pascucci e Mangolin (2012), as instituições de ensino superior já não 

são mais um local tranquilo e de relativa estabilidade, pelo contrário, devido à alta 

competitividade do setor e às mudanças externas contínuas, as IES (Instituições de Ensino 

Superior) precisam pensar em como sobreviver nesse cenário e se veem obrigadas a fazerem 

utilização de conceitos de gestão profissional em seus processos.  

Números do Mapa do Ensino Superior (SEMESP, 2017) corroboram com tal afirmação. Entre 

os anos de 2000 e 2015, o Brasil saltou de 1.180 IES para 2.364 instituições, destas, 2.069 são 

instituições privadas e 295 instituições públicas. Segundo Silva (2009), o setor educacional atrai 

novos interessados em disputar o mercado com instituições tradicionais que acabam, por sua 

vez, sendo obrigadas a rever todo seu processo de gestão, a fim de garantir sua sobrevivência e 

o resultado econômico de uma IES é somente consequência da adoção de atitudes acertadas. 

Rocha e Casartelli (2014) são diretos, dizendo que as IES precisam atender exigências do 

mercado e ainda se manterem alinhadas com as diretrizes que regulamentam o ensino superior, 

e, assim, faz-se necessária a adoção de metodologias de gestão já validadas em outros setores. 

Meyer Jr. e Lopes (2015) dizem não existirem teorias administrativas prontas para uso no 

ambiente da gestão universitária e a simples aplicação de teorias administrativas genéricas nesse 

contexto não se torna prudente, devido às especificidades do setor. 
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Se por um lado o número de instituições e de alunos ingressantes e matriculados é grandioso, 

por outro, alguns indicadores mostram a necessidade de um bom processo de gestão nas IES. 

Segundo o Mapa do Ensino Superior do SEMESP (2017), em 2015 o país teve um total de 8,03 

milhões de matrículas, porém, contou com uma taxa de evasão de 26% nos cursos presenciais 

e 33,7% nos cursos de educação a distância.  

De acordo com o SEMESP (2017), a faixa etária mais presente nas universidades está entre 19 

e 24 anos, representando 52,3% do total de alunos matriculados nas IES brasileiras, porém, o 

IBGE (2014), por meio do censo de 2010, apresentou que apenas 16,2% dos jovens brasileiros 

(definidos pela faixa etária entre 15 e 29 anos) chegam ao ensino superior, embora o número 

de jovens no país represente 25% da população total do Brasil.  

Esse jovem contemporâneo que chega às universidades possui um perfil diferente dos jovens 

de anos antes. Para Carrano e Martins (2011) os diferentes valores surgidos  e, 

consequentemente, as mudanças estruturais da sociedade contemporâneas parecem entrar em 

choque com os valores tradicionais disseminados pelas escolas, sobre as quais os autores 

afirmam que essas instituições ainda não se deram conta de que a expectativa dos jovens com 

relação à vida e ao futuro não são mais as mesmas de seus pais e professores. Pellizzer (2016), 

após pesquisa sobre a juventude e o ensino médio, afirma que há certa dificuldade do jovem em 

dialogar com todos aqueles que participam do seu processo educativo e que a experiência 

escolar se torna prejudicada, muitas vezes, pela relevância dada por algumas instituições a 

conteúdos, aprovações e reprovações. Por fim, Lopez (2014) destaca que vivemos uma situação 

complexa: de um lado, jovens que fazem uso cada vez maior e mais intenso de tecnologias de 

informação e comunicação, e, de outro, instituições que não fazem utilização da tecnologia no 

ensino, mantendo seus currículos tradicionais. 

Todo esse cenário evidencia a complexidade da gestão universitária hoje, sobretudo nas IES 

privadas que dependem de um grande número de alunos matriculados para que possam ser 

sustentáveis financeiramente, o que torna a satisfação do aluno (medida através de indicadores 

de qualidade acadêmica, bem-estar na IES, serviços administrativos, entre outros) e a 

diminuição do potencial de evasão um fator crítico de sucesso.  Astin (1993) diz que no contexto 

educacional as medidas de satisfação do estudante abrangem toda a experiência de formação, 

os aspectos específicos ligados à qualidade do ensino e mais a percepção do discente sobre o 

ambiente acadêmico. 
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Dessa forma, esta pesquisa visa investigar as possíveis causas da evasão no ensino superior, 

dentre jovens que cursaram Administração em uma IES confessional privada da região do Vale 

do Paraíba. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória e descritiva, 

utilizando-se do método do estudo de caso, na qual opta-se pela entrevista como instrumento 

de coleta de dados, apoiando-se em um roteiro semiestruturado, por uma sessão de focus group 

e análise documental.  

A seguir serão apresentados os objetivos, a problemática e a justificativa do trabalho. Serão 

destacadas as principais teorias e estudos prévios que embasaram esta pesquisa, em específico, 

Gestão Educacional, Instituições de Ensino Confessionais, o Jovem e a Juventude 

contemporânea, uma análise sobre o conceito de pós-modernidade e Evasão no Ensino 

Superior. Será ainda evidenciada, de maneira detalhada, a metodologia utilizada neste estudo, 

os resultados e a discussão em torno dos achados e as considerações finais do autor. 

 

1.1 Objetivos do Trabalho 

      OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste estudo é investigar os motivos da evasão do ensino superior pela perspectiva 

do jovem evadido do curso de Administração, em uma instituição confessional da região do 

Vale do Paraíba.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar o perfil médio do jovem atual, faixa etária de delimitação, comportamento, 

interesses e outros. 

 Compreender como o jovem vale paraibano enxerga a educação e as instituições de 

ensino no mundo atual, bem como suas expectativas, desejos e críticas com relação ao 

sistema educacional superior privado. 

 Apresentar as ações da IES estudada para minimizar a evasão. 

 

 

 



14 

 

1.2 Delimitação e Problematização  

Diante do cenário competitivo em que as instituições de ensino superior privadas encontram-se 

atualmente, reduzir o índice de evasão torna-se um aspecto extremamente importante no 

processo de gestão e na busca pela sustentabilidade financeira das instituições. Segundo 

Cristofoli (2016), a questão da evasão em cursos superiores tem sido debatida de forma 

constante entre os gestores de IES e ocupam espaço relevante nas estratégias educacionais e 

nos planejamentos. 

O jovem que hoje ingressa no ensino superior possui um perfil diferente das gerações anteriores. 

De acordo com Martins e Carrano (2011), Lopez (2014) e Pellizzer (2016), o jovem atual possui 

valores muitas vezes diferentes dos valores defendidos pela instituição e, por isso, sentem 

dificuldade em dialogar com os agentes envolvidos no processo formativo. Um exemplo disso 

é trazido por Lopez (2014) que trata da relação complexa e, por vezes conflituosa, dos jovens 

com a tecnologia e as escolas, pois enquanto os jovens, conforme destaca também Oliveira 

(2012), são extremamente conectados e fazem da internet uma extensão de sua vida, por vezes 

a escola exclui o mundo digital e agarra-se a um currículo tradicional e analógico, não 

considerando a tecnologia e suas potencialidades. 

Se somar isso ao contexto de crise financeira que o país atravessou nos últimos dois anos, 

evidenciados com a queda constante do PIB (Produto Interno Bruto) a partir do primeiro 

trimestre de 2015 (IBGE) e com as consecutivas alterações nas regras do FIES - Financiamento 

Estudantil subsidiado pelo governo - (MEC, 2017), surge um cenário propício para que a evasão 

aconteça, sobretudo entre os mais jovens, visto que, conforme evidenciado por pesquisa 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017), o índice de jovens entre 

14 e 24 anos que estavam desempregados chegou a 26,36% no primeiro trimestre de 2016, ou 

seja, mais de um em cada grupo de quatro jovens não conseguia emprego. 

Diante desse quadro complexo e com diversas causas que podem ser geradoras do fenômeno 

da evasão no curso de Administração, além de outros fatores que possam ser desconhecidos 

ainda, esta pesquisa buscará identificar entre os jovens quais motivos o levaram a evadir do 

ensino superior em uma IES privada confessional, de maneira que se apresentem dados para 

compreensão do fenômeno e que também sirva de auxílio para futuros trabalhos acerca do tema 

que busquem apresentar caminhos para diminuição do problema de maneira mais acertada. 

Assim, a pergunta que guia essa pesquisa é “Por quais motivos o jovem vale paraibano e 

estudante de uma IES confessional está desistindo de cursar Administração”? 
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1.3 Justificativa 

 

O fenômeno da evasão vem sendo muito discutido pelos gestores de IES e pesquisadores. 

Autores como Xenos et al (2002), Paredes (1994), Muilenburg e Berge (2001), Bardagi (2007), 

dentre outros, apontam possíveis motivos da evasão, seja para educação presencial ou a 

distância, classificando-os desde fatores ligados à infraestrutura, passando pelo corpo docente 

e chegando às próprias concepções do aluno e de sua família.  

Gomes et al (2010) afirmam que a evasão no ensino superior pode ocorrer por motivos diversos, 

sobretudo dificuldade financeira, falta de vocação, descontentamento acerca do método 

didático-pedagógico da instituição, dentre outros. Cristofolli (2016) apresenta um levantamento 

no qual destacam-se 30 variáveis possíveis de serem causas de evasão educacional, apoiado em 

estudos prévios de diferentes autores. 

Dessa forma, percebe-se uma vasta gama de estudos sobre o tema com diferentes abordagens, 

como Tinto (1975) e Astin (1984) que desenvolveram estudos sobre o processo de abandono 

dos cursos; Pascarella, Duby e Iverson (1983) e Chapman e Pascarella (2005) que focaram suas 

pesquisas na busca de fatores de previsão da evasão; Ribeiro (1991), Polydoro (2000),  

Noronha, Carvalho e Santos (2001) e Silva Filho et al (2007) que tiveram como foco maior a 

medição de índices de evasão, trancamentos, taxas de ingressantes x formandos e demais 

aspectos, dentre outros autores.  

Destaca-se, no entanto, que não foram encontradas, até o momento, pesquisas sobre evasão no 

ensino superior, feitas especificamente com o público jovem, tentando buscar entender as 

motivações que levam esse público a tomar a decisão de se evadir dos cursos. Cislaghi (2008), 

aponta que a evasão é um processo de múltiplas dimensões, que precisa ser analisado diante da 

interação contínua da tríade, indivíduo, instituição e realidade social. Dessa maneira, é 

necessário entender mais a fundo esse indivíduo (o jovem) e as suas relações com a instituição 

e demais aspectos de sua vida, a fim de levantar os fatores que o fazem evadir. 

 

De acordo com Silva Filho et al (2007), estudantes e instituições atribuem com frequência às 

dificuldades financeiras o motivo principal da evasão, mas estudos empíricos mostram que essa 

simplificação não se faz sempre verdadeira, e que questões como desapontamento e 

dificuldades de se ajustarem à instituição surgem em grande número como resultados de 

análises mais aprofundadas. 
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Por fim, há de se considerar também os aspectos relacionados à sustentabilidade financeira das 

IES privadas no país. De acordo com o Mapa do Ensino Superior (SEMESP, 2015), o número 

de instituições privadas no país cresceu 228%  de 2.000 até 2013, enquanto a evasão atingiu, só 

em 2013 a taxa de 24,9% nos cursos presenciais no Brasil e de 26,5% se considerar somente o 

estado de São Paulo. Pereira (2003) realizou em sua tese de doutorado um estudo medindo o 

impacto financeiro da evasão em uma IES privada de Santa Catarina. Seus achados apontam 

que a instituição pesquisada deixou de aumentar seu faturamento em 10% ao ano, por conta da 

perda de alunos, e, além disso, percebeu que os fatores que mais influenciavam a evasão eram 

aqueles internos à instituição, tais como infraestrutura, métodos de avaliação, acervos 

desatualizados, entre outros; e fatores externos e inerentes aos estudantes, tais como 

dificuldades financeiras, escolha equivocada do curso e outros aspectos. 

 

Diante do exposto, fica clara a importância acadêmica e mercadológica do estudo, visando 

preencher um espaço vazio no campo das pesquisas sobre evasão e ainda, ajudar gestores de 

IES no desenvolvimento e fortalecimento de suas instituições. Assim, no próximo capítulo 

serão apresentadas as principais referências e conceitos sobre os temas que envolvem a pesquisa 

e servem-lhe de base, quais sejam, gestão educacional, instituições de ensino confessionais, a 

juventude contemporânea e a evasão no ensino superior. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste tópico do trabalho serão abordados os conceitos teóricos dos assuntos centrais desta 

pesquisa, identificando as principais referências e autores, sobretudo dos principais elementos-

chave do projeto, quais sejam, a Gestão Educacional, a conceituação de IES confessionais, a 

juventude contemporânea e a evasão no ensino superior. 

2.1 Gestão Educacional 

A gestão educacional, ou gestão de instituições de ensino, tem sido alvo crescente de pesquisas 

e trabalhos nos últimos anos, sobretudo no Brasil, onde um crescimento exponencial do número 

de alunos na última década, somado com a concorrência entre IES (Instituições de Ensino 

Superior) que cresceu também de maneira considerável, fizeram com que o cenário competitivo 

se impusesse e obrigasse instituições de ensino, principalmente as de ensino superior, a 

adotarem mecanismos de gestão mais profissionais e que as conduzisse para um modelo de 

administrar mais sustentável.   

De acordo com o Censo do Ensino Superior de 2016 (INEP, 2017), o número de instituições de 

ensino superior no Brasil atingiu a marca de 2.407 organizações, destas, 87,7% são IES 

privadas; o mesmo documento mostra que entre os anos de 2006 e 2016 o número de matrículas 

no ensino superior cresceu 62,8%, com uma taxa média de 5% ao ano, porém, a variação entre 

os anos de 2015 e 2016 foi de apenas 0,2%, podendo indicar um cenário de estabilização da 

demanda, ou mesmo inversão da curva de crescimento do segmento estudado. Meyer Jr., 

Pascucci e Mangolin (p. 52-53, 2012) sintetizam todo o cenário descrito acima:  

As universidades já não são mais um lugar tranquilo onde professores desenvolviam 

suas atividades de ensino e pesquisa. Neste contexto, de um passado não muito 

distante, alunos chegavam a fluxos crescentes e contínuos, escolhendo seus cursos e 

disciplinas. As instituições funcionavam em um clima de considerável estabilidade — 

como requer o ambiente acadêmico —, sendo financiadas por recursos estatais ou 

privados, alocados de forma sistemática e incremental em seus orçamentos. 

Para os autores, por estarem inseridas em um contexto competitivo, as IES privadas encaram o 

desafio de atender às demandas externas que se impõem para que consigam satisfazer suas 

necessidades de sobrevivência, no curto e no longo prazo, e que, para isso, muitas começam a 

utilizar abordagens de gestão, tais como planejamento estratégico e outras técnicas/ferramentas 

do mundo das organizações empresariais.  
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Meyer Júnior e Lopes (2015) afirmam que ainda não existem modelos ou teorias específicas de 

gestão de instituições de ensino e alertam ainda que a simples aplicação de modelos 

consagrados de outros setores não é recomendado devido às especificidades desse perfil de 

negócio. Borges e Araújo (2001) corroboram com tal pensamento, afirmando que as 

características básicas de uma IES, que são a produção e transmissão de conhecimento, fazem 

com que esse tipo de organização tenha uma estrutura de atividades diferentes e que, por isso, 

não se permite aplicar o mesmo modelo racionalista de organizações empresariais. Baldridge 

(1983) também aponta essas especificidades das instituições universitárias, afirmando que se 

tratam de organizações que possuem objetivos diversos, têm um sistema político baseado em 

grupos de interesses e possuem clientes que têm interesses e necessidades diferentes entre si, 

além de ter de lidar com uma tecnologia complexa e fatores externos altamente influenciadores. 

Scott (2003, apud, PALACIOS, 2014) corrobora com a ideia de complexidade da gestão 

universitária, afirmando que as IES são organizações submetidas tanto às pressões do ambiente 

técnico (eficiência, lucratividade, etc) como do ambiente institucional (adequação às regras, 

exigências sociais e aspectos culturais e simbólicos). 

Já para Rocha e Casartelli (2014), a aplicação de ferramentas do mundo empresarial na gestão 

universitária pode ser feita, embora não sem desafios. Em pesquisa realizada, usando como base 

a ferramenta Balanced Scorecard, viu-se que os entrevistados aprovavam a ideia e achavam 

importante  haver elementos da ferramenta presentes na IES, tais como a existência de um foco 

estratégico comum para toda a instituição, a definição de prioridades e o próprio planejamento 

estratégico em si, mas também ressaltaram que o entendimento da ferramenta pelos usuários, a 

integração com os demais sistemas já utilizados e a internalização de uma cultura voltada à 

gestão estratégica eram os maiores desafios.  

Do mesmo modo, Casartelli et al (2010) demonstram a importância da adoção dos processos 

de inteligência estratégica (tais como no mercado tradicional) em IES, mas apontam, mais uma 

vez, a falta de uma cultura orientada para a gestão de informações coletadas a fim de melhorar 

o desempenho das instituições; os mesmos desafios (culturais) foram apontados por Sampaio e 

Laniado (2009) em pesquisa realizada em uma universidade estadual baiana. Outros autores, 

porém, optam por criar ferramentas específicas para a gestão de IES, como Bressan, Basso e 

Becker (2015), que desenvolveram uma escala específica para medição da qualidade percebida 

em serviços educacionais, ou ainda, Schleich, Polydoro e Santos (2006), que desenvolveram 

uma escala que visa medir a satisfação com a experiência acadêmica de estudantes do ensino 
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superior, analisando variáveis diversas, divididas em três construtos, como Satisfação com o 

curso, Oportunidade de desenvolvimento e Satisfação com a Instituição. 

Outros autores apontam também a possibilidade, sim, do uso de ferramentas administrativas na 

gestão de IES, como Gomes et al (2011), que falam sobre a mensuração de resultados e o uso 

de ferramentas da gestão pela qualidade; Holanda Júnior, Farias e Gomes (2006), que destacam 

a importância de medir a percepção de valor e realizar a chamada administração de marketing 

em IES; Maccari et al (2006) que, através de uma pesquisa-ação, propuseram e implementaram 

um planejamento estratégico em um curso de mestrado, seguindo os parâmetros de qualidade 

das agências de regulação do governo; Mainardes, Miranda e Correia (2011), que investigaram 

sobre as possibilidade de aplicação de ações estratégicas características de pequenas e médias 

empresas em IES e descobriram que a utilização de tais ferramentas é pertinente; Mazzali, 

Fernandez e Nogueira (2005), que apontam sobre a ideia de estratégia competitiva no ensino 

superior; Moura et al (2005), que pesquisaram a importância da gestão do capital humano e a 

necessidade que gestores de IES percebem de avaliar o retorno sobre o investimento no 

desenvolvimento dos profissionais; Pupo e Botelho (2011), que evidenciaram que, não de 

maneira plena, a utilização de métricas de marketing e utilização de ferramentas da área, em 

IES, apontam ainda uma tendência de crescimento nesse assunto; Silva et al (2016), que 

demonstram a importância da avaliação da qualidade percebida pelo discente e Ulyssea et al 

(2013), Lima et al (2009) e Lima, Soares e Lima (2011), que investigaram a utilização da 

ferramenta Balanced Score Card (BSC) em IES e apontaram seu uso, tanto no Brasil como no 

exterior, bem como Pereira, Franco, Santos e Vieira (2015) apontaram a inovação como 

elemento a ser contemplado por coordenadores de curso. 

Talvez o ponto central desta discussão não esteja simplesmente centrado na utilização ou não 

das ferramentas administrativas em IES, mas sobretudo no modelo predominante de gestão que 

as instituições possuem. Silva (2014) aponta a importância das IES terem coordenadores de 

curso que consigam unir competências acadêmicas e de gestão, porém, segundo Meyer Júnior 

(2014), a realidade das IES mostra um quadro, no qual a maioria dos gestores educacionais são 

professores universitários de diversas formações diferentes com pouca ou nenhuma experiência 

administrativa, que aprendem a forma de administrar no próprio processo de trabalho, exceto 

nas chamadas empresas educacionais, nas quais os gestores são profissionais trazidos de outras 

organizações, muitas vezes, de outros segmentos de mercado, e aplicam métodos de gestão 

baseados na racionalidade, produtividade e resultados financeiros.  
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Tal problema é ainda agravado quando, em muitas das vezes, o gestor educacional divide seu 

tempo entre trabalhos administrativos (e toda sua demanda) e sala de aula em horários 

demasiadamente excessivos. Em pesquisa realizada junto a coordenadores de IES, Silva (2014) 

aponta quais as maiores dificuldades apontadas por esses gestores, na construção de um modelo 

mais empreendedor de coordenação de cursos. Segundo o levantamento, a maioria das respostas 

aponta problemas relacionados à adaptação às normas institucionais e aos métodos gerenciais 

da IES, como o excesso de processos, reuniões e trabalhos sob responsabilidade desses gestores; 

contratação inadequada de professores; limitação de recursos financeiros; falta de 

conhecimento e treinamento em certos projetos em que há urgência de entrega. 

Pascuci et al (2016) afirmam que, devido a essa inaplicabilidade de técnicas puramente 

mercantis de gestão, há a necessidade de se profissionalizar a gestão universitária, considerando 

todas as relações envolvidas. Barbosa e Mendonça (2015), seguindo essa mesma linha, apontam 

a necessidade de se desenvolverem competências gerenciais, sobretudo em docentes da área da 

gestão, visto que a maioria, ao passar por programas strictu sensu, tem suas habilidades de 

pesquisador desenvolvidas, enquanto as competências gerenciais são relegadas a segundo 

plano. Meyer Júnior e Lopes afirmam: 

Os administradores universitários, em sua esmagadora maioria, desconhecem ou não 

se atêm às peculiaridades das universidades em suas práticas gerenciais. Como 

consequência, esses administradores têm manifestado um comportamento duplamente 

inadequado. Primeiro porque, devido ao desconhecimento, não aplicam o conjunto de 

pressupostos que caracterizariam uma ciência; e, segundo, porque tampouco recorrem 

à arte, já que não têm buscado soluções inovadoras e criativas para os problemas 

organizacionais, valendo-se de soluções oriundas do setor empresarial e, portanto 

idealizadas para outro contexto. (MEYER JÚNIOR e LOPES, p. 43, 2015) 

Simon (1967) apresenta um pensamento ainda mais marcante e agudo, afirmando que as IES 

formam profissionais, mas são administradas por amadores, embora tenham cursos que ensinam 

sobre administração, porque não praticam a gestão profissional no dia a dia, em seus processos 

e métodos. 

É fato que as IES são organizações singulares, tamanha complexidade de relações,  de interesses 

e de objetivos que as envolvem e que são necessários administrar. Assuntos já destacados e 

nomeados de maneiras diferentes por diferentes autores, como Weick (1976) que chama o 

ambiente escolar de um sistema frouxamente articulado, devido a sua não integração, Mintzberg 

(2003) que denomina a administração de IES como burocracias profissionais, Baldridge (1983) 

que fala sobre o sistema político presente nas instituições de ensino, ou mesmo Cohen e March 

(1974) que rotulam tais organizações como anarquias organizadas, demonstram essas 

características que são quase inerentes ao processo de gestão de IES. 
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 Meyer Júnior e Lopes (2015) apontam que nesse contexto torna-se difícil analisar o real papel 

desempenhado pelos administradores universitários, visto que nessa função, especificamente, 

os administradores enfrentam desafios próprios dessa complexidade das IES e que acabam por 

dificultar o gerenciamento da organização e mesmo o desempenho obtido. No entanto, a luta 

pela sobrevivência no cenário competitivo já descrito anteriormente, neste capítulo e em outras 

partes deste trabalho, força as IES a buscarem alternativas e propor modelos de gestão mais 

eficazes, sem que isso prejudique ou mesmo diminua a importância de seu papel social e seu 

foco maior no ensino e aprendizagem dos alunos. Assim, a afirmação de Desiderio e Ferreira 

(2004) se mostra a mais pertinente, pois, segundo as autoras, há a necessidade de as IES 

atuarem, sim, em consonância com o mercado e se apropriarem das ferramentas e técnicas 

disponíveis, porém, com a ressalva de que as características e peculiaridades desse tipo de 

instituição devem ser respeitadas, sob pena de descaracterização das organizações. 

 

2.2 Instituições de Ensino Confessionais 

 

Dentre as Instituições Privadas de Ensino Superior no Brasil, a Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996) prevê quatro possibilidades de modelos de Instituições, as 

particulares em sentido restrito, que não apresentam características dos demais modelos; as 

comunitárias, que surgem da união de pessoas física ou jurídica e que inserem na entidade 

mantenedora representantes da comunidade; as filantrópicas, na forma da lei; e as confessionais, 

para as quais o inciso III, do artigo de número 20 aponta:  

 

III – confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e 

ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; (BRASIL - LDB, 1996) 

 

Nascimento (2003) define confessionalidade como sendo algo derivado de confissão, aquele 

que possui tendência religiosa, que possui uma crença e professa uma fé. Borges (2008), falando 

especificamente das instituições de ensino superior, aponta que uma IES confessional é aquela 

que confessa publicamente que possui uma fé comum e que isso se expressará nas ações e 

propostas de mudanças no ambiente em que se está inserida. Tahim e Vieira (2012) definem 

instituições de ensino confessionais como aquelas que têm como negócio central a promoção 

do conhecimento, caracterizada como entidade que declara seu credo. Tais instituições estão 

fortemente ligadas às religiões que professam e buscam disseminar seus valores e crenças aos 

participantes, professores e alunos, em pesquisa realizada por Santos et al (2017) em uma IES 
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confessional, com alunos concluintes do curso de administração. Evidenciou-se que, na 

instituição estudada, os alunos percebiam ter assimilado mais fortemente os valores humanos 

da IES, do que propriamente as competências técnicas desenvolvidas no curso, em outras 

palavras, os alunos que estavam se formando no curso de administração sentiam-se mais 

estimulados pelo ponto de vista humano/religioso do que técnico/administrativo. 

 

Lemos Júnior e Meirelles (2016) afirmam que até meados da década de 90, o sistema 

educacional superior brasileiro era dividido entre as IES de natureza pública e as de natureza 

privada confessionais. O autor Marcio Espírito Santo (2011), complementarmente, aponta que 

a partir da década de 90 e mais acentuadamente no início dos anos 2000 a entrada de grupos 

empresariais no setor educacional trouxe desafios novos para os dirigentes de IES 

confessionais, visto que a competição acirrada força o aperfeiçoamento e a readequação de 

processos e estratégias. Cunha e Pinto (2009, p. 578) reforçam:  

No Brasil, as estatísticas demonstram que a segunda metade dos anos 90 foi marcada 

pela expansão avassaladora da educação superior privada. Essa, que até então era 

preferencialmente confessional ou comunitária, legitimou-se pela visão empresarial, 

implantando complexos acadêmicos por todo o País. 

 

Bittar (2006) e Ristoff (2011), na mesma linha, refletem sobre a alta privatização do ensino 

superior brasileiro, no qual o segmento privado detém a maior fatia do número de matrículas, 

evidenciando que, no ano de estudo, apenas 14% do total de matrículas do segmento privado 

estava concentrado em IES comunitárias ou confessionais. De acordo com os autores, o modelo 

de IES confessional não conseguiu acompanhar o ritmo de expansão dos modelos de 

universidades empresas. Britto et al (2008) fazem a seguinte afirmação acerca do tema:  

As IES comunitárias e confessionais, independentemente de serem vistas como 

instituições de interesse público, ocupam lugar secundário na organização 

educacional, principalmente a partir de 1990, quando se iniciou de forma aguda o 

processo de mercantilização da Educação Superior. Essas instituições, mesmo 

dispondo-se a assumir comprometimento político e com a formação intelectual, veem-

se constrangidas em função da concorrência das universidades empresas. (BRITTO, 

et al, 2008, p. 786) 

 

Corroborando com a afirmação acima e fazendo uma análise macro do ambiente, Araújo e 

Bittar (2007) apontam que a expansão do sistema de educação superior no Brasil, após a década 

de 90, deu-se através da rede privada empresarial, em um modelo mercantilista no qual a 

educação era percebida como um bem de consumo, e que desse processo não participaram as 

instituições confessionais nem as comunitárias, que por serem menos agressivas nas iniciativas 

mercadológicas acabaram tendo de enfrentar uma grave crise, colocando em risco a própria 

proposta educacional de tais instituições. Sampaio (2000) relata uma ação realizada por IES, 
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sobretudo de grupos privados, para aumentar a demanda, que consiste em uma “fragmentação 

de carreiras” (SAMPAIO, 2011, p. 31), na qual algumas disciplinas ou habilitações são 

transformadas em carreiras independentes, em um movimento de extrema segmentação 

profissional, que a autora afirma ser orientado por e pelo mercado. 

É provável que essa diferença no ritmo de expansão e consequente perda de espaço no mercado 

deem-se pelas características e valores das IES, e também por seus estilos de gestão. Tahim e 

Vieira (2012, p. 52) afirmam que “As IES Confessionais ancoram-se em uma concepção de 

gestão que está interligada com o aprendizado, ou seja, é uma ciência de apreender as 

circunstâncias e agir de acordo com elas”. Para os autores, o modelo dito tradicional de gestão 

está muito distante dos propósitos de uma IES confessional que, via de regra, possui como 

características uma estrutura organizacional verticalizada e em formato linear, um planejamento 

simples, pouco efetivo e aplicado apenas em algumas áreas da IES e sem a existência de 

instrumentos efetivos de controle. Desafios também percebidos nas IES públicas, onde, 

segundo Pessoa (2000), a gestão tem de conviver com questões que vão desde a escassez de 

recursos até a rigidez das estruturas de administração. 

 

Diante desse cenário, Zanin et al (2013) são taxativos, dizendo que a gestão dessas IES não 

pode mais se render ao amadorismo e repetir erros cometidos em décadas passadas. Há a 

necessidade de se adotarem práticas modernas de gestão e ações voltadas à competitividade e à 

sobrevivência no mercado, uma realidade desafiadora para ser implantada em IES 

confessionais. Segundo Novaes Netto e Guimarães (2004), a afirmação de que o ensino é um 

negócio e deve ser gerido como tal pode soar como uma heresia.  

 

No entanto, vale ressaltar a afirmação de Márcio Espírito Santo (2011, p.32) que diz que “o 

processo de profissionalização da gestão universitária exige capacidade e postura empresarial 

dos dirigentes na condução da IES, mas isso não significa o abandono dos princípios e valores 

tradicionais: ética, cidadania, responsabilidade social.”. Por fim, a declaração de Valente (2001, 

p.70), sobre o cenário da gestão educacional e da educação como um todo, pode ser um 

sinalizador de como agir: 

Estamos vivendo um tempo em que a sociedade muda vertiginosamente, exigindo de 

todos, novas competências. Não considero que a universidade deva agir cegamente 

para atender às solicitações de índole mercadológica, mas tenho plena convicção de 

que ela deve estar em sintonia com seu tempo. E nosso tempo é digital, imagético, 

criativo, instigador, investigador, célere, produtivo, questionador. É para uma 

sociedade com essas características que estamos formando profissionais.  
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2.3 O jovem e a juventude contemporânea 

 

Neste tópico serão apresentados os principais pensamentos teóricos sobre juventude e 

contemporaneidade, a fim de se buscar uma melhor organização dessas ideias está dividido em 

duas partes: a primeira busca conceituar juventude e delimita o espectro do trabalho; a segunda 

apresenta um panorama geral da sociedade atual e do jovem contemporâneo. 

  

2.3.1 Conceituando Juventude 

 

A ideia de juventude e seu conceito pode ser compreendida sob diferentes aspectos, de acordo  

a linha de pesquisa de diferentes autores. Segundo Dayrell e Carrano (2003), o conceito de 

juventude não pode ser colocado de maneira homogênea, de modo que a pluralidade e as 

circunstâncias que caracterizam a vida juvenil exigem dos estudos e dos estudiosos uma 

incorporação do sentido de diversidade e das múltiplas possibilidades do sentido de ser jovem. 

 

Salem (1986) destaca que se gera negatividade, quando se enxerga a juventude como uma fase 

transitória, pois dessa forma olha-se de maneira incompleta, como algo que ainda não chegou 

a ser, negando o presente vivido. Para Maurício Perondi (2013), o termo juventude vem 

sofrendo mudanças ao longo do tempo, fazendo com que os jovens deixem de ser 

compreendidos como uma mera etapa transitória de fase da vida e passem a ser pensados como 

sujeitos que constroem sua historicidade e de possuírem sua própria cultura. 

 

Abramo (1994) e Feixa (1998) dizem que uma imagem bastante presente na concepção de 

juventude é a ideia de um tempo de liberdade, de prazer e de expressão de comportamentos 

exóticos; imagem cristalizada, sobretudo, pelo comportamento dos jovens dos anos sessenta e 

traduzida nos aspectos da moda, da música, dos locais de lazer, entre outros. Porém, para 

Dayrell e Carrano (2003) essa imagem é perigosa, pois reduz o jovem ao campo da cultura e 

relativiza-se, por vezes, a sanções, visto que se abre espaço para a justificação do erro, da 

experimentação e da irresponsabilidade. 

 

Morcellini (1996) e Abromavay (1999) concebem a ideia de juventude como uma fase difícil e 

crítica da vida do ser humano, dominada por conflitos com a autoestima e com a personalidade. 

Liga a essa imagem a ideia de distanciamento familiar. Para os mesmos autores, pesquisadores 
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apontam que, nesse sentido, a família, o trabalho e a escola estão perdendo o seu papel central 

de orientação e de valores para esse jovem, sobretudo, nessa fase conturbada de sua vida. 

 

Peralva (1997) aponta que a juventude é, ao mesmo tempo, uma condição social e um tipo de 

representação que. embora nos acontecimentos e aspectos físicos/biológicos o período seja 

comum a todos, a forma como cada grupo social lida com esse momento varia de acordo com 

a classe social, etnia, cultura, gênero e outros. 

 

Analisando a ideia e os conceitos de juventude, sob uma perspectiva mais prática e menos 

social, encontram-se mais definições. Segundo Souza (2004), as Nações Unidas consideram 

jovens todos os sujeitos entre 15 e 24 anos. Em âmbito nacional, o IBGE classifica como jovem 

em suas pesquisas, a pessoa que possui entre 14 e 29 anos. 

 

Tais confusões sobre uma correta conceituação são comuns, visto que diferentes abordagens 

(social, etária, psicológica, etc) e diferentes interesses de pesquisa (comportamento, trabalho, 

escola) forçam adequações, ao delimitar-se a figura do jovem a ser estudado. Ariès (1981) 

aponta que, no período pré-industrial, não existia a adolescência como é entendida hoje, sendo 

que a infância e a vida adulta não eram necessariamente separadas. O mesmo autor destaca, 

ainda, que, somente a partir do século XV, humanistas e religiosos, conjuntamente com o 

crescimento do ensino, começaram a proliferar teorias e práticas que distinguiam a infância, a 

juventude e a vida adulta. Pais (1993) afirma que a juventude é uma categoria socialmente 

construída e que, portanto, está sujeita a possíveis mudanças ao longo do tempo, de acordo com 

o contexto de sociedade que se forma e faz-se necessária. Como exemplo, pode-se citar a 

questão do prolongamento da escolaridade, discussão sobre menoridade penal, dentre outros. 

 

2.3.2 A era Pós-Moderna e a Juventude Contemporânea 

 

A contemporaneidade é marcada como um momento de incertezas e mudanças. Esse período, 

denominado pelos sociólogos e pesquisadores do comportamento humano de Pós-

Modernidade, tem seu início, ao menos o início teórico, com o livro de Jean-François Lyotard,  

chamado Condicione Postmodern, lançado em 1979 (FONTENELLE, 2008). De acordo com 

Anderson (1999), Lyotard apropria-se das ideias apresentadas por Hirab Hassan três anos antes 

em conferência realizada em Milwaukee, e Fontenelle (2008) apresenta que Lyotard acaba por, 
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também, basear-se nas obras de Alain Touraine, A sociedade Post-Industrial de 1969 e Daniel 

Bell, The Coming of post-industrial Society, de 1976, para apresentar a hipótese de que o saber 

havia mudado de estado em função de um novo tempo, a era pós industrial, a qual 

corresponderia, no que tange às culturas, a chamada época Pós-Moderna. A autora, referindo-

se a esse fato no trabalho de Lyotard, afirma: 

Tal passagem teria se dado a partir do final dos anos 1950, em função de um novo 

estágio tecnológico, o qual afetaria o saber em duas de suas principais áreas: A 

pesquisa e a transmissão de conhecimentos. Assim, o saber torna-se a principal força 

de produção, sendo produzido para ser vendido. (FONTENELLE, 2008, p. 24). 

 

Jameson (1993) segue em linha com Lyotard, afirmando que a preparação econômica para a 

Pós-Modernidade deu-se nos anos 1950, logo após a segunda grande guerra, com a emergência 

de novas tecnologias, sobretudo a televisão, o que ajudou a criar uma preparação psíquica 

através do ambiente cultural, ou seja, ajudou a transformar a forma de pensar da sociedade (ou 

pelo menos parte dela), isso já nos anos 1960. Por fim, a consolidação deu-se nos anos 1970, 

devido às grandes crises, como a crise do petróleo, o fim do padrão ouro e o fim das guerras de 

libertação nacional e declínio do comunismo. 

 

De acordo com Fontenelle (2008) a pós-modernidade é caracterizada como uma oposição à 

própria ideia de modernidade. Bauman (1999) destaca que a ideia de Modernidade foi forjada  

por “ambições legislativas de razão filosófica, ambições estatais de jardinagem e ambições 

ordenadoras das ciências aplicadas” (BAUMAN, 1999, p.29). Essa ideia, apoiando-se na 

metáfora do estado jardineiro, mostra-nos que o objetivo do estado, dito Moderno, era gerar 

uma sociedade racionalmente planejada e, de certa forma, estável. Eagleton (1998) aponta, 

então, que a pós modernidade aparece questionando algumas ideias clássicas existentes. Sobre 

isso, o autor relata: 

Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de 

verdade, razão, identidade e objetividade: a ideia de progresso ou emancipação 

universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de 

explicação. Contrariando essas normas do iluminismo, vê o mundo como contingente, 

gratuito, diverso, instável, imprevisível, um conjunto de culturas ou interpretações 

desunificadas gerando um certo grau de ceticismo em relação à objetividade da 

verdade, da história e das normas, em relação às idiossincrasias e à coerência de 

identidades. (EAGLETON, 1998, p. 7) 

 

 

Para Fontanelle (2008), a pós-modernidade está profundamente ligada ao universo das 

transformações tecnológicas, que alteram o ecossistema de negócios, o ambiente social e 

mesmo cultural, que por vezes não passa de um simulacro. A respeito disso, Jameson (1996) 

diz: 
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Uma das pistas mais importantes para se detectar o pós-moderno: uma dilatação 

imensa de sua esfera (a esfera da mercadoria), uma aculturação do Real imensa e 

historicamente original, um salto quântico no que Benjamin ainda denominava a 

“estetização” da realidade (ele achava que isso dava em fascismo, mas nós sabemos 

que é apenas divertido: uma prodigiosa alegria diante da nova ordem, uma corrida às 

compras, nossas “representações” tendendo a gerar um entusiasmo e uma mudança de 

humor não necessariamente inspirados pelos próprios objetos representados). Assim, 

na cultura pós-moderna, a própria “cultura” se tornou um produto. (JAMESON, 1996, 

p. 14). 

 

David Harvey (1993) e Perry Anderson (1999) indicam sobre a questão da estética pós-moderna 

um tipo específico que se apresenta na arquitetura, no espaço urbano, na arte, na publicidade e 

nos meios de comunicação. Zygmunt Bauman, que se refere a esta era pós- moderna como o 

período da modernidade líquida, também aponta características desse momento histórico. 

Segundo o autor, a própria ideia de liquidez nasce da efemeridade das relações, em contraponto 

à solidez de outrora, fazendo com que tudo seja fluido, rápido e passageiro (BAUMAN, 2001). 

Nesse contexto, o autor revela pontos importantes da sociedade atual, como por exemplo: 

 Liberdade x Segurança: para Bauman (1998), a liberdade individual, em qualquer 

contexto social, seja para agir, trabalhar, divertir-se e outros, é um valor supremo da 

Pós-Modernidade que se choca diretamente com a questão da segurança (também em 

todos os aspectos possíveis), característica que era tão valorizada no período da 

modernidade e que, por conta disso, se renunciava ao instinto e ao prazer. O autor 

afirma, ainda, que os dois valores são como polos extremos de uma escala: quanto mais 

nos aproximamos de um, mais longe ficamos do outro. (BAUMAN, 1998; 2001).  

 Ser visto, estar em destaque, é o que importa: para o autor, uma característica marcante 

desse período de modernidade líquida é o fato de as pessoas buscarem ser vistas, 

aparecerem. Bauman cita como metáfora o gorjear dos pássaros, que de acordo com 

especialistas não traz consigo conteúdo algum, somente barulho, a fim de se mostrar aos 

outros pássaros ou simplesmente marcar território. Nesse paralelo, discute-se sobre o 

fenômeno das redes sociais, nas quais não importa o que se poste; o importante é ser 

visto, o que por vezes faz com que a própria privacidade seja escancarada em troca de 

atenção (BAUMAN, 2011). 

 Consumismo: Bauman aponta, também, que na sociedade líquida o consumo passa a ter 

um valor que extrapola o produto ou serviço consumido. De acordo com o autor, para 

essa sociedade, consumir é viver, e não consumir é estar às margens da civilização; não 

consumir representa estar atrasado, ficar pra trás e, ao mesmo tempo, consumir ajuda a 

reduzir as incertezas sobre o futuro e sobre as próprias avaliações, ou melhor dizendo, 

sobre as avaliações que os outros farão. Utilizando mais uma vez de metáforas, Bauman 
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chama os centros comerciais de farmácias, nas quais se compram os remédios para as 

incertezas e medos contemporâneos. (BAUMAN, 2011) 

 Cultura: Assim como já apresentado por Fontenelle (2008) e Jameson (1996), Bauman 

também fala sobre a cultura do mundo pós-moderno. O pensamento do autor paira sobre 

um modelo de cultura à la carte, no qual a cultura é adaptada ao desejo do indivíduo, 

tornando-a mais fácil de ser consumida (Ideia também destacada por Rifkin, 2000). 

Segundo Bauman, a cultura está tornando-se uma espécie de seção de lojas de 

departamentos, na qual se encontra tudo o que se deseja e cujos vendedores estão sempre 

repondo as prateleiras, apresentando anúncios sobre novidades e já se encarregando de 

sumir com as ofertas mais antigas. De uma maneira radical, Bauman afirma que “A 

cultura em nosso mundo líquido não tem povo para cultivar, tem clientes para seduzir”. 

(BAUMAN, 2011) 

 

De todas as características e traços marcantes desse período da chamada modernidade líquida 

ou pós-modernidade, Bauman dispensa especial atenção ao comportamento dos jovens. O autor 

chama a atenção ao fato de que os jovens da contemporaneidade adotam comportamentos 

diferentes dos comportamentos vistos anteriormente, nas chamadas épocas modernas. Para o 

autor, o jovem contemporâneo foi criado em um ambiente de permissão e omissão, no qual os 

pais, por medo ou pressão social, afastaram-se demais da intimidade dos filhos e, com isso, 

criaram um ambiente de liberdade extrema e uma desqualificação dos adultos no que tange a 

sua  tarefa de exercer sua autoridade adulta, que traz consigo confiança, segurança e 

orientações; assim, para preencher esse espaço, os pais recorrem cada vez mais ao consumo, 

por meio de presentes e lembranças (BAUMAN, 2011). Outro aspecto desse contexto 

apresentado pelo autor está colocado nas relações do mundo do trabalho e do consumo, ideias 

também defendidas por Harvey (1993). Para Bauman, a atual geração pode ser chamada de 

“sociedade de consumidores”, ao contrário da geração anterior que o autor chama de “sociedade 

de produtores”. A explicação para essa diferença encontra-se nas facilidades de acesso ao 

crédito e consumo. Os jovens da atualidade cresceram em um mundo onde se pode ter o 

privilégio de ter o bem primeiro e pagar depois, ao contrário da geração anterior que necessitava 

juntar para ter e, somando-se isso ao período aquecido da economia nos últimos anos e as 

transformações do ambiente de trabalho, têm-se um cenário em que as conquistas materiais e o 

ingresso no mercado de trabalho são, de certa forma, fáceis e estão sempre disponíveis, o que 

faz com que a juventude desenvolva um comportamento de extremo conforto e de não 

comprometimento de longo prazo. Sobre isso o autor afirma: 
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Até cerca de um ano atrás, o trabalho (pelo menos em nossa parte do mundo) era como 

o ar para nós: sempre disponível toda vez que precisávamos dele; se por acaso nos 

faltasse por um instante (como o ar fresco numa sala apinhada de gente), bastava um 

pequeno esforço (como abrir uma janela) para que as coisas “voltassem ao normal”. 

(BAUMAN, 2011, p. 60). 

 

Continuando, Bauman afirma que “Fossem quais fossem os projetos de vida que os integrantes 

da geração “Y” cultivassem e se empenhassem em realizar, eles dificilmente envolviam um 

emprego – menos ainda um trabalho regular que os comprometesse para todo o sempre” 

(BAUMAN, 2011, p. 61). Porém, o próprio autor destaca que tal cenário encontra-se ameaçado 

e deverá sofrer mudanças em breve: 

Se esse é de fato o tipo de estratégia e filosofia de vida que costumava distinguir a 

“geração Y” das que a precederam, a juventude de hoje está fadada a despertar para 

uma triste realidade. Os países prósperos da Europa já dão como certo o ressurgimento 

de um longo período de desemprego em massa que até então parecida esquecido e 

relegado ao exílio permanente. Se as premonições mais tenebrosas se concretizarem, 

estão prestes a desaparecer as infinitas escolhas, a liberdade de movimento e de 

mudança que os jovens contemporâneos se acostumaram a visualizar (ou melhor, que 

nasceram para ver) como parte da natureza; e, com elas, o crédito aparentemente 

ilimitado com o qual esperavam se sustentar em situações (de breve e temporária) 

adversidade, e que resolveria qualquer (breve e temporária) falta de solução imediata 

e satisfatória para seus problemas. (BAUMAN, 2011, p. 61). 

 

Sobre as afirmações apresentadas acima, faz-se necessário apresentar que no ano de 2016 o 

Banco Mundial emitiu um alerta advertindo que o mundo passa por uma crise generalizada de 

geração de empregos e que é necessário criar 600 milhões de novos postos de trabalho até o 

ano de 2030, (AGÊNCIA BRASIL, 2014) e, de acordo com Alexa Salomão (2016), do jornal 

O Estado de São Paulo, referindo-se especificamente à situação do país, cerca de R$ 1 trilhão 

em crédito deixou de circular no Brasil de janeiro a dezembro de 2016. 

Segundo Scanavez e Alves (2010), trata-se de uma geração que lida com facilidade com a 

tecnologia, que se tornou um dos instrumentos mais valiosos de sobrevivência; valorizam 

menos a permanência em uma única empresa, e mais a lealdade a si mesmos, são considerados 

fáceis de recrutar, mas difíceis de se manter no ambiente de trabalho, gostam de variedade, 

desafios e oportunidades, querem trabalhar com liberdade, flexibilidade e criatividade, e sentem 

necessidade de avaliações contínuas (Melo et al, 2013), muito mais no sentido de coaching e 

mentoring do que de controle, pois a este último, são naturalmente avessos.  

Lopez (2014), analisando esse contexto sob a ótica da educação, destaca a situação complexa 

atual da relação entre o jovem e as instituições de ensino, nas quais o jovem faz uso cada vez 

maior de tecnologias (seja para comunicação, seja para trabalho ou lazer), incorporando-as a 

seu próprio estilo de vida, enquanto grande parte das instituições mantém sua estrutura 

tradicional que faz por abolir a utilização da tecnologia e de suas potencialidades. Bauman, 
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(2011) falando também sobre a educação, retrata o dilema de se ensinar no mundo 

contemporâneo que vê na educação o mesmo valor que enxerga nos demais produtos ou 

serviços consumidos e que, portanto, passam a ter características efêmeras, de utilidade prática 

e imediata e facilmente (e necessariamente) substituível.  

Carrano e Martins (2011) afirmam que os diferentes valores surgidos em consequência das 

mudanças estruturais da sociedade contemporânea parecem entrar em choque com os valores 

tradicionais disseminados pelas escolas, sobre as quais os autores afirmam que essas 

instituições ainda não se deram conta de que as expectativas dos jovens com relação à vida e 

ao futuro não são mais as mesmas de seus pais e professores.  

Em uma crítica ao sistema educacional atual, Horn e Staker (2015) afirmam que o modelo de 

escolas existentes foi criado há mais de um século e visa padronizar a forma de ensinar e testar, 

mas, que hoje, o desafio é que o mundo contemporâneo exige trabalhadores intelectuais que 

pensem de maneira diferenciada. Na mesma linha, Martins (in Reis, org. 2016) afirma “...hoje, 

formamos pessoas para resolver problemas que ainda não conhecemos, utilizando tecnologias 

que ainda não existem”, e complementa dizendo que o aprendizado efetivo, passa por uma 

experiência de ensino significativa para o aluno, de tal modo que o que ele veja em sala de aula 

(ou outros meios) faça sentido para a vida dele. 

Pellizzer (2016), após pesquisa sobre a juventude e o ensino médio, afirma que há uma 

dificuldade do jovem em dialogar com todos aqueles que participam do seu processo educativo 

e que a experiência escolar se torna prejudicada, muitas vezes, pela relevância dada por algumas 

instituições a conteúdos, aprovações e reprovações.



 
 

 
* Segundo o autor, considera-se Geração Y as pessoas nascidas entre os anos de 1980 e 1995 e 
geração Z, as pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. 
 

Para Yañez (in Reis, org. 2017) os jovens das chamadas gerações* Y e Z possuem 

características próprias como a fácil adaptação à tecnologia e convivência com ela, buscam por 

propósito na carreira e na vida, são mais impacientes, imediatistas e menos profundos e, para 

que se possa gerar a esse jovem uma experiência de aprendizagem significativa, é preciso 

pensar em algumas questões: 

 Acesso fácil à informação; 

 Adaptabilidade e flexibilidade para adoção de novas formas de aprendizado; 

 Interações virtuais de maneira natural; 

 Aprendizado de maneira prática e com sentido; e 

 Entendimento de que o cotidiano e as diferentes situações e experiências são espaços de 

aprendizagem e devem ser utilizadas como uma forma de gerar um aprender constante. 

Marques, Miranda e Mamede (in Leal, Miranda, e Casa Nova, org. 2017) afirmam que, para 

que um aluno assimile, de fato, determinado conceito e apreenda os conhecimentos necessários, 

é preciso que haja significado no processo, do contrário ele se preocupará em decorá-lo e, 

passada a necessidade presente, esquece-se dele. Na mesma linha, Paulo Freire (2002, p. 49) 

chama a atenção para “a importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no 

trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos dos 

alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de significação” 

No entanto, apesar de todo esse levantamento que trata do perfil comum do “novo jovem”, cabe 

ressaltar a afirmação de Cruz (2000) que, embora haja uma cultura internacional juvenil 

popular, centrada na globalização do consumo, a forma como estas questões são apropriadas 

pelos jovens dão-se de maneiras diferentes. Para o autor, fatores como as desigualdades 

econômicas e socioculturais de cada grupo e seu caráter local e cultural, em um âmbito 

geográfico, moldam a apropriação de maneira específica para cada grupo de jovens. O autor 

ainda destaca que o consumo está globalizado, mas a forma de se consumir todas as 

manifestações do universo jovem e de se apropriar delas muda para cada objeto de análise. 

Corroborando com esse fato, Lemos, Pinto e Silva (2016) apontam em pesquisas realizadas 

que, diferentemente do que nos leva a crer a literatura sobre o perfil juvenil, não há uma 

homogeneidade de comportamentos, ou seja, não há um perfil único presente na mesma 

geração.  
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De acordo com Lemos (2012), Oliveira, Piccinini e Bitencourt (2012), não se devem fazer 

generalizações ao se trabalhar o jovem contemporâneo, mas sim considerar no âmbito das 

análises suas diferenças econômicas, sociais e culturais, sob pena de rotular toda uma geração 

como “jovens bem-nascidos e bem-educados” (LEMOS, 2012, p. 2). A autora justifica da 

seguinte maneira esse modelo padrão de jovem: 

Uma possível explicação para essa homogeneização pode ser encontrada na origem 

das produções que sobressaem no debate sobre a dita Geração Y, no campo da 

Administração: sensíveis à demanda do setor produtivo, cada vez mais preocupado 

em reter essa nova força de trabalho, os estudos findam por focar um grupo específico 

desses jovens, constituído por indivíduos com formação superior ou em vias de obtê-

la, oriundos das camadas médias, candidatos naturais às posições de gerência e 

quadros técnicos superiores das organizações. (LEMOS, 2012, p. 1). 

Para Lemos, Pinto e Silva (2016), esse desenho comum de jovem, em que se generalizam e 

idealizam comportamentos, justifica-se mais pela questão de que as pesquisas sobre essa 

geração trabalham no campo das aspirações, dos desejos dos entrevistados e não 

necessariamente medindo as ações práticas. 

Dessa maneira, faz-se necessário entender o jovem de maneira local, considerando, sim, os 

aspectos globais da cultura juvenil, não fazendo disso uma regra, mas uma simples referência 

a ser confirmada ou não. No âmbito educacional, entender esse jovem, seus anseios, suas 

expectativas, a realidade em que ele está inserido, dentre outras questões do universo juvenil é 

de extrema importância para que haja um diálogo construtivo entre IES e juventude, evitando 

que aconteçam situações, como a apresentada por Pellizzer (2016), que, após pesquisar sobre a 

juventude e o ensino médio, afirmou que existe no jovem de hoje certa dificuldade em dialogar 

com todos aqueles que participam do seu processo educativo, visto que estão em sintonias 

diferentes. Da mesma forma, como apontam Ávila, Claro e Vieira (2015) temáticas 

contemporâneas devem ser contempladas no contexto universitário. 

 

2.4 A evasão no ensino Superior 

 

Devido à busca por sustentabilidade financeira no atual cenário de competitividade em que as 

instituições de ensino superior se encontram, a redução dos índices de evasão faz-se mais que 

necessária. A evasão traz consigo diferentes problemas de ordem social e, especificamente para 

as IES privadas, de ordem financeira. Silva Filho (2007) afirma que a evasão traz danos para a 

sociedade, sobretudo nos aspectos de desperdício de capacidade voltada à formação e à   
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capacitação de pessoas, menor eficiência produtiva das empresas, perda de competitividade 

nacional e falta de mão de obra qualificada. Já Pereira (2003), em pesquisa realizada com uma 

IES privada do Estado de Santa Catarina, revela em seus achados que a instituição pesquisada 

perdia a chance de aumentar em 10% seu faturamento devido às taxas de evasão. Sobre as 

perdas em decorrência da evasão, Cunha et al (2015), afirma: 

A evasão, tanto nas instituições públicas como privadas, é sinônimo de perdas sociais, 

acadêmicas e econômicas. Estas perdas afetam a toda a sociedade, já que os cidadãos 

pagam, direta ou indiretamente, pela sua própria educação ou pela dos seus familiares. 

A evasão afeta não somente os estudantes universitários que fracassam em obter um 

diploma, mas também todo o sistema de ensino e educadores que fracassam no 

cumprimento da sua missão, a sociedade (devido as perdas sociais e econômicas), 

além das famílias dos estudantes cujos projetos de longo prazo são frustrados. 

(CUNHA, et al, 2015, p. 125) 

 

 De acordo com Gaioso (2005) a evasão é um fenômeno social complexo que consiste na 

interrupção do ciclo de estudos. Maia, Meirelles e Pela (2014) conceituam evasão como o 

número de alunos que se matriculam, mas não concluem o curso. Abbad, Carvalho e Zerbini 

(2006) consideram evadido aquele aluno que desiste do curso em qualquer etapa. 

A Comissão Especial da Evasão (órgão criado pelo ministério da educação e secretaria de 

educação superior para discutir de maneira mais profunda a evasão e entender suas causas) 

distingue esse fenômeno em dois itens que consistem na saída do curso sem concluí-lo e a 

evasão do sistema, ou seja, o abandono do ensino superior por parte do aluno (POLYDORO, 

2000). Complementarmente Cardoso (2008) apresenta os conceitos de evasão aparente e evasão 

real, definindo que o primeiro acontece quando o aluno migra de um curso para outro e o 

segundo como a desistência do aluno em cursar o ensino superior. Já Silva Filho et al (2007) 

trazem dois conceitos sobre evasão, focados mais na metodologia de cálculo e levantamentos. 

Para os autores, há a evasão anual, que verifica a diferença entre alunos matriculados de um 

ano para o outro e a evasão total, que compara os matriculados no início do curso com o número 

de concluintes. 

As buscas das causas para a evasão e o melhor entendimento do fenômeno é objeto de estudos 

de diferentes autores. Para Moore e Kearsley (2007), o fenômeno da evasão é multifatorial, não 

de motivo único, ou seja, há um bom número de elementos que atuam para a desistência dos 

estudantes. Gaioso (2005) aponta como causas a falta de orientação vocacional e 

desconhecimento da metodologia do curso; dificuldade de acompanhamento por deficiências 

na educação básica; imaturidade dos alunos; mudança de endereço; problemas financeiros e de 

adequação às demais atividades profissionais; reprovações; concorrência entre IES, entre 
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outros. Tinto (1975) aponta como causa da evasão a não integração do estudante com o 

ambiente acadêmico social da instituição. O autor ainda diz que o aluno ao chegar à faculdade 

possui intenções, objetivos e expectativas pré-definidos que variam de acordo com sua própria 

formação pessoal, família, desenvolvimento humano e outros. Complementarmente, Andriola 

(1997) afirma que após os primeiros contatos com a instituição, tais concepções vão sendo 

(re)moldadas e a nova adequação, ou não, levará o aluno a tomar a decisão de continuar ou 

evadir. Col Debella (1978), seguindo essa mesma linha de pensamento, destaca que já no 

primeiro semestre de estudos, inicia-se o processo de frustração dos universitários com a 

instituição. Paredes (1994), Bardagi (2007), Maia, Meirelles e Pella (2004) destacam o fator 

corpo docente como uma variável importante e definidora do fenômeno da evasão.  

Andriola, Ribeiro e Moura (2005) dizem, ainda, que a decisão sobre evasão, por parte do aluno, 

é influenciada por questões como aprovação da família, apoio dos amigos, qualidade da 

instituição e oportunidades diversas que são geradas, o que caracteriza a evasão como um 

aspecto psicossocial que considera a individualidade do pensamento e também o todo a sua 

volta. Palharini (2008) ao analisar os estudantes de línguas e literatura na Universidade Federal 

Fluminense, no Rio de Janeiro, concluiu que a decisão de evadir do aluno era muito mais 

baseada em questões intrínsecas, como falta de vocação, problemas familiares, expectativas 

erradas sobre o custo de vida universitário e ausência de perspectiva com o mercado de trabalho, 

do que propriamente em aspectos voltados à instituição ou ao desempenho acadêmico. Tais 

achados também foram encontrados por Moraes e Theóphilo (2010) em pesquisa realizada com 

estudantes de Ciências Contábeis da Universidade estadual de Montes Claros, em Minas Gerais, 

que apresentaram como principal motivo para evasão a falta de vocação para o curso. 

Bardagi et al (2003) e Bardagi e Hutz (2005) também apontam as questões relacionadas à 

vocação profissional como causas da evasão, visto que no Brasil, diferentemente de outros 

países, a escolha profissional é feita imediatamente após o término do ensino médio e já se 

inicia uma faculdade na área escolhida, o que por vezes gera frustração e falta de envolvimento 

com o curso escolhido. Lucchiari (1992) reforça tais dados, afirmando que em pesquisa 

realizada nas Universidades Federais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul no início da 

década de 90, apenas 19% dos estudantes disseram ter escolhido o curso que desejavam, quando 

se inscreveram no vestibular. Essa informação pode ajudar, inclusive, a entender outro dado 

referente à evasão.  

Para Pereira (2003), qualidade de ensino e evasão estão diretamente ligadas, visto que uma má 

qualidade de ensino pode ser causa geradora da decisão de abandono do curso, destacando ainda 
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que aspectos internos da instituição (infraestrutura, acervo e docentes, por exemplo), também 

são fortes causas de evasão. Por essa ótica, têm-se destaque a importância do chamado projeto 

de evidências físicas, conceito da área de gestão de serviços que, segundo os autores Spiller et 

al (2006), consiste em fornecer aos clientes “pistas” e/ou informações que possam garantir-lhes 

credibilidade e ajudar, de maneira prévia ou não, a construir uma imagem para a organização. 

Chrispim e Werneck (2003), apontam em pesquisa realizada nos cursos de engenharia, que o 

conhecimento restrito a disciplinas básicas nos primeiros semestres do curso são fatores 

determinantes também de evasão, sugerindo a inclusão de disciplinas profissionalizantes já no 

início do programa formativo. Almeida e Soares (2002) e Veloso e Almeida (2001) defendem 

a ideia de que a evasão se dá em número maior no início dos cursos e são mais frequentes em 

cursos menos valorizados pela sociedade ou com baixa percepção de empregabilidade 

(VELOSO e ALMEIDA, 2001).  

Xenos et al (2002) e Diogo et al (2016) afirmam que a evasão está relacionada a diversos fatores 

que envolvem questões pedagógicas, psicológicas, sociais, políticas, econômicas e 

administrativas, e podem ser classificados como fatores internos, ou endógenos, e fatores 

externos, ou exógenos. Os fatores internos são aqueles cujas motivações para evasão estão  

ligadas às percepções do aluno e/ou ligadas ao curso (desapontamento com professores, má 

qualidade, infraestrutura, etc), enquanto os fatores externos são aqueles ligados ao ‘mundo’ 

particular do aluno, tais como finanças, pressão familiar, vocação, empregabilidade, e outros. 

 

Sobre o trabalho de combate à evasão, Andriola et al (2006) tecem críticas aos gestores no trato 

ao fenômeno. Segundo os autores, a atuação dos gestores universitários pode contribuir para o 

aumento do número de evadidos por conta de serem eles incapazes de lidar com esse problema. 

Os mesmos autores, em pesquisa realizada com coordenadores de cursos, destacam que nos 

casos analisados, os coordenadores consideravam que a evasão possuía causas que, ora estavam 

relacionadas especificamente ao aluno, como por exemplo, falta de vocação, frustração com a 

carreira, problemas financeiros, entre outros, ora estavam relacionadas à IES, como má 

qualidade de ensino, professores despreparados para a “sala de aula”, infraestrutura, por 

exemplo. De acordo com os coordenadores entrevistados, em ambos os casos era possível que 

houvesse atitudes da IES para evitar ou reduzir a evasão e que, embora a maioria dos 

pesquisados afirmem que assumem uma postura de combate à evasão, eles também sentem 

dificuldades nesse processo. Diogo et al (2016), em pesquisa também conduzida com 

coordenadores de dez cursos de uma universidade pública brasileira, mostram que ao apontar 
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as causas da evasão, os coordenadores, em geral, elegem fatores externos aos cursos (o que 

pode impedir ações mais elaboradas, já que se transfere a responsabilidade ao aluno), além de 

que as ações que são tomadas para combater a evasão são, em sua maioria, isoladas e oriundas 

de iniciativas individuais, não demonstrando relações com planos e políticas maiores e 

integradas da universidade como um todo. 

Garcia (in Reis, org. 2015) alerta para a necessidade da figura do coordenador-gestor, no ensino 

superior, que irá discutir processos para melhoria dos indicadores de evasão e outros aspectos 

da gestão administrativa dos cursos. Na mesma linha, Silva (2014) elenca habilidades 

necessárias para um coordenador contemporâneo, afirmando que o coordenador não pode ser 

somente mais uma figura que mantém o status quo, zelando pela manutenção do programa, 

mas, sobretudo, deve ser um empreendedor que antecipa mudanças, dialoga com os diversos 

públicos interessados (comunidade, empregadores, alunos, professores, direção da instituição, 

conselhos de classe, etc), além de conduzir e motivar os colegiados e montar uma estrutura 

curricular que atenda às necessidades de formação dos discentes.  

Motta (in Reis, org. 2016) apresenta uma série de ferramentas que poderiam ser utilizadas pelas 

IES na busca pela redução da evasão, mas a maioria ainda não a utiliza, tais como 

gerenciamento de matrículas e acompanhamento dos estudantes e pesquisas sobre engajamento 

dos estudantes. Portela (in Reis, org. 2014) relata o caso de sucesso ocorrido em uma IES 

confessional do país, a qual, ao identificar que o combate à evasão deveria ser uma das 

prioridades da gestão da instituição, uma série de mudanças foram implementadas, passando 

desde a criação de novos formulários de requerimento de desistência e cancelamento (pois 

entendeu-se que os formulários não estavam adequados) até a criação de um setor específico 

para atender alunos que pretendiam evadir, tirando o processo da secretaria geral, passando-o 

para uma área em que todos os colaboradores foram treinados para ajudar o estudante a 

encontrar meios de continuar no curso. Sobre o problema da evasão no ensino superior e a 

postura da IES no combate ao fenômeno, o autor faz a seguinte afirmação: 

A evasão tem várias causas. Podemos relacioná-la, genericamente, a pouca 

interatividade com a instituição sentimento de “não pertencer ao meio”, mobilidade 

geográfica e social, sensação de não estar aprendendo ou de não ver a praticidade do 

aprendizado, desentendimentos sociais, ausência de autodisciplina, dificuldades 

acadêmicas, como dependências e reprovação, e dificuldades financeiras. Uma chave 

para abordar o assunto na instituição é pesquisar todas as causas, classifica-las como 

reversíveis e irreversíveis e concentrar-se nas que são reversíveis. (PORTELA, in 

REIS, org. 2014 p. 85) 
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Silva Filho et al (2007) alertam sobre o fato de que estudantes e instituições atribuem com 

frequência às dificuldades financeiras o motivo principal da evasão, mas estudos empíricos 

mostram que isso nem sempre é verdade, e que questões como desapontamento e dificuldades 

de se ajustarem à instituição surgem em grande número como resultados de análises mais 

aprofundadas. Almeida (2007) afirma que a análise desse fenômeno deve-se dar em um modelo 

de corresponsabilização entre alunos (e todas suas relações pessoais e individuais) e IES (em 

toda sua totalidade). Cislaghi (2008) aponta que a evasão é um processo multidimensional e 

que sua interpretação deve-se dar através da interação entre o aluno, a instituição e os demais 

envolvidos no cotidiano do acadêmico e da realidade social envolvida. 

Mello et al (2012) recomendam a necessidade de pesquisas que auxiliem novas medidas para 

redução da evasão e políticas de gestão mais alinhadas a esse fator. Segundo os autores, as 

causas da evasão não se limitam às condições socioeconômicas ou mesmo ao ensino médio de 

má qualidade, didática dos professores, expectativas não correspondidas por parte dos alunos, 

incompatibilidade e inadequação de horários de aulas e de trabalho, dentre outros.. 

Cristofoli (2016), apoiado na distinção entre fatores internos e externos apresentados 

anteriormente por Xenos et al (2002), realizou um levantamento dos estudos prévios que 

buscaram apresentar causas possíveis para a evasão. Os resultados apresentam 30 variáveis 

levantadas, sendo 17 classificadas como fatores internos ou endógenos e 13 classificadas como 

externos ou exógenos. Mello e Santos (2012) apoiaram-se em 21 causas derivadas de outros 

trabalhos anteriores para investigar a evasão. Dentre os achados da pesquisa, notou-se que a 

maioria dos evadidos eram homens com idade entre 21 e 29 anos que citaram como principais 

causas da evasão dificuldades de adequação entre os horários e demandas da faculdade com o 

trabalho, além de frustração com expectativas criadas antes do curso. Cabe destacar dessa 

pesquisa ainda o fato de que nenhum aluno procurou a instituição antes da decisão de evadir e 

que nas redes sociais criadas também não se observou se o aluno permaneceria no curso. 

 

Outros autores como Pereira (2003) e Platt Neto et al (2008) apontam questões internas de 

infraestrutura e controláveis pelas IES, como causadoras da evasão. Citam como exemplo o 

currículo desatualizado, problemas motivacionais e de despreparo do corpo docente, estrutura 

de apoio insuficiente, distanciamento da instituição para com o aluno, ausência de programas 

de assistência social, psicológica e/ou financeira, elevadas exigências de tempo e de recursos, 

e outros. Destacam-se o corpo docente não qualificado (PAREDES, 1994; BARDAGI, 2007), 

processos de tutoria e tutor deficientes (ABBAD, CARVALHO,  ZERBINI, 2006; BIZARRIA, 
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SILVA, CARNEIRO, 2014) e mesmo a qualidade do curso como um todo (CISLAGHI, 2008; 

MUILENBURG, BERGE, 2001). 

 

Baggi e Lopes (2011) apontam que há poucos programas e políticas institucionalizadas  na 

gestão das IES para combate à evasão e apontam que, com o volume de informações que as 

instituições produzem, pode-se ter uma boa base de dados para auxílio na revisão de seus 

processos e diminuição da ocorrência do fenômeno. Aitken (1982) afirma que a não evasão dos 

alunos está ligada diretamente ao seu grau de satisfação, sendo que esta pode ser medida pelo 

nível de satisfação com o ambiente e com o desempenho acadêmico, pelo envolvimento do 

aluno em atividades extracurriculares e por alguns outros fatores externos. De acordo com Silva 

(2013), há uma série de fatores ligados à evasão que são possíveis de serem trabalhados pela 

gestão das IES para reduzir esse índice e, por fim, Silva Filho et al (2007) fazem um 

apontamento relevante sobre como está sendo desempenhado o papel da gestão educacional no 

combate ao fenômeno: 

Enquanto no setor privado de 2% a 6% das receitas das instituições de ensino superior 

– IES – são despendidos com marketing para atrair novos estudantes, nada parecido é 

investido para manter os estudantes já matriculados. Além disso, são raríssimas as IES 

brasileiras que possuem um programa institucional profissionalizado de combate à 

evasão, com planejamento de ações, acompanhamento de resultados e coleta de 

experiências bem-sucedidas. (SILVA FILHO, et al, 2007, p. 642). 

 

Para facilitar a compreensão dos temas e o entendimento das diferentes visões dos autores 

pesquisados, a seguir será apresentado um quadro que contém os principais autores e achados 

conceituais desta pesquisa. Cabe ressaltar que embora, pelo contexto brasileiro, o fator 

financeiro seja um forte motivo que leva o aluno a evadir, dentre os autores pesquisados não 

foram encontradas pesquisas que dessem ênfase a este item. 
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Quadro 1 – Autores e Motivos de Evasão 

AUTOR (ANO) CONTRIBUIÇÃO 

Tinto (1975) 

Não integração aluno X faculdade 

(expectativas) 

 

Bardaggi (2007); Maia, Meirelles e Pella (2004) Corpo docente 

Andriola, Ribeiro e Moura (2005) Aprovação social e qualidade da instituição. 

Moraes e Theóphilo (2010), Bardagi et al 

(2003), Bardagi e Hutz (2005) 
Vocação profissional 

Chrispim e Werneck (2003) 

Desapontamento com disciplinas básicas do 

curso no início. 

 

Almeida e Soares (2002) e Veloso e Almeida 

(2001) 

Evasão no início do curso e em maior grau nos 

cursos menos valorizados pela sociedade. 

 

Xenos et al (2002) e Diogo et al (2016) 

Questões diversas (pedagógicas, sociais, 

políticas, econômicas, pessoais e 

administrativas), sendo divididos em fatores 

externos (exógenos) ou internos (endógenos). 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O tema evasão também é assunto de preocupação e de pesquisas fora do país, para identificar 

causas e compreender melhor esse fenômeno. De acordo com a UNESCO (2012, apud LUGO, 

2013), as estatísticas de evasão apontam uma maior concentração de ocorrências no ensino 

superior, em países desenvolvidos, e no ensino básico ou secundário nos países da América 

Latina.  

Magalhaes-Calvet (2013), em estudo realizado no Chile, mostra que após um crescimento 

significativo no número de matrículas - sobretudo por conta da reforma do sistema estudantil - 

em que o país saiu de pouco mais de 100 mil estudantes universitários na década de 80 para 

mais de um milhão no ano de 2011, as taxas de evasão também se fizeram altas, chegando a 

29,1% de abandono no primeiro ano (alunos desistentes ou que mudam de instituições) e a 40% 

ao final de cinco anos de estudo. O autor evidencia ainda que dentre as áreas que possuíam, em 
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2008, as maiores taxas de desistência estavam Administração, Direito e humanidades e as áreas 

com menores taxas estavam voltadas à saúde e à educação.  

 

Gonzáles (2005), em relatório preparado para a UNESCO, aponta que as causas para abandono 

encontradas no sistema universitário chileno, sob o ponto de vista dos estudantes, dão-se por 

fatores de ordem motivacional (descontentamento com a carreira escolhida), dificuldades de 

aprendizagem e acompanhamento do curso, sentimentos de desigualdade perante outros colegas 

da mesma área que frequentam outras instituições de ensino, escolha da área por vontade da 

família e não do estudante. Já na entrevista feita com as autoridades educacionais, as causas 

apontadas para evasão foram a falta de preparo dos alunos chegam à Universidade, sobretudo 

no desenvolvimento de competências necessárias e não meras repetições de conteúdo, 

dificuldade de se adaptarem ao ambiente universitário, falta de preparo dos professores para 

enfrentarem a população estudantil, fatores econômicos e fatores familiares. Destacam-se aqui 

dois pontos: em primeiro lugar, uma semelhança com os problemas identificados no Brasil e já 

relatados anteriormente; em segundo, uma certa zona cinzenta caracterizada pelo jogo de 

empurrar responsabilidades, no qual o aluno reclama por não conseguir acompanhar a turma e 

apreender o necessário para sua formação, e a IES que reclama que esse aluno chega sem 

preparo. Isso faz com que o problema prolongue-se indefinidamente. 

 

Lugo (2013) aponta que as causas de evasão na Venezuela dão-se pela falta de identificação 

com a carreira escolhida e também pelas dificuldades no acompanhamento do processo de 

ensino, devido à ausência de hábitos de estudo, ou de uma preparação prévia deficitária. A 

autora, apoiada em documentos da UNESCO, afirma, ainda, que a evasão (ou deserção como 

ela denomina) no ensino superior, na América Latina, está causando problemas de ordem física 

e emocional nos alunos e um alto custo financeiro que pode chegar a 415 milhões de dólares 

por país e os motivos para o abandono concentram-se em questões socioeconômicas, ordem 

acadêmica e pessoal. Santos V. (2004), escrevendo sobre a realidade mexicana, aponta a 

necessidade de se refletir e pesquisar sobre as responsabilidades das instituições como 

causadoras do processo de evasão, salientando que a maioria dos estudos aponta fatores 

externos, como os motivos socioeconômicos, para justificar o fenômeno. Ainda no México, 

Vries et al (2011), em artigo chamado “Desistente ou Decepcionados? Diferentes causas para 

abandonar os estudos universitários” (Tradução própria), aponta que enquanto alguns alunos 

desistem por questões diversas, como incompatibilidade de estudos e trabalho, dificuldade de 
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acompanhamento e falta de preparo prévio, outros saem do ensino superior por se 

decepcionarem com a carreira que escolheram. 

 

Boero, Laureti e Naylor (2005), em estudo realizado em universidades da Itália, mostraram que 

aproximadamente 20% dos estudantes universitários daquele país abandonam seus cursos ainda 

no primeiro ano, e, ainda, o tempo de conclusão de curso é muito maior que nos demais países 

da Europa. Aina (2013), também analisando o cenário italiano, propõe que haja uma 

intervenção política para reduzir o impacto da evasão, sobretudo na população mais pobre que, 

por vezes, não chega nem a entrar nas faculdades, após cursar o ensino médio. Aldridge e 

Rowley (2001), em estudo realizado em uma IES do Reino Unido, mostram que os principais 

fatores causadores da evasão de alunos, naquele contexto estudado, são curso e instituição que 

não correspondem às expectativas deles, dificuldades em viajar para estudar (alunos que moram 

distante), dificuldades pessoais e familiares e dificuldades financeiras. 

Com relação aos Estados Unidos, não foram encontrados dados precisos sobre evasão, mas 

percebe-se que a preocupação com o assunto concentra-se muito mais na modalidade de ensino 

a distância, conforme os estudos encontrados em Lee (2015), Xu e Jaggars (2013), e Shea e 

Bidjerano (2016). Mackie (2001), em pesquisa sobre os motivos de evasão em uma escola de 

negócios norte americana (modelo presencial), aponta que a diferença entre os estudantes que 

evadem e os que continuam, após o primeiro ano de estudo, está no nível de comprometimento 

do aluno para com o curso, mas a mesma autora listou alguns aspectos que impactam a elevação 

ou redução do comprometimento escolar: 

 Aspectos Sociais como isolamento e dificuldade de adaptação e integração; 

 Aspectos Institucionais como alojamentos, cronogramas e organização interna; 

 Importância do Feedback positivo; 

 Aspectos Individuais como medo, ansiedade, stress pelo “novo mundo”, e outros. 

 

Cabe aqui destacar que na IES tomada como cenário para a pesquisa, o aluno muda-se e passa 

a viver de maneira integral no campus, nos alojamentos da instituição e, portanto, longe da 

família, dos amigos e de toda a sua vida anteriormente construída. 

 

Dessa forma percebe-se que, embora o fenômeno seja complexo e venha sendo estudado há 

tempos, ainda não se consegue definir exatamente e com precisão as origens e causas da evasão 

em cada situação e não se percebe uma proposição de ações efetivas das IES para combater tal 
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fenômeno. Devido à variabilidade de causas possíveis que se alteram por questões relacionadas 

ao público envolvido, região geográfica da IES, perfil da instituição, questões financeiras dos 

alunos e do país, comportamento dos estudantes e outros, torna-se difícil a definição e atribuição 

de causalidade de uma maneira genérica, percebendo-se, então, que cada recorte - seja por perfil 

comportamental, idade, renda, tipo de IES, localização e outros - apresentará seus resultados 

específicos. Magalhaes-Calvet (2013) corrobora com essa afirmação: 

En general, tanto a nivel nacional como internacional, los estudios revisados plantean 

que la deserción universitaria se explica por una multiplicidad de factores: ya sea 

individuales, de background familiar, institucionales y factores relacionados con el 

mercado laboral, entre otros. Además, estos factores podrían influir de manera distinta 

dependiendo de la institución o el área de carrera en la cual se encuentra el estudiante. 

(MAGALHAES-CALVET, 2013, p. 19) 

 

No entanto, apesar de haver múltiplos fatores que contribuem com a evasão, ressalta-se a 

importância e preocupação com o tema por parte das IES, pelas afirmações de Grosset (1991) 

e Santos V. (2004) em suas investigações as quais mostram que os fatores mais críticos para a 

evasão estão relacionados a fatos e ações que ocorrem após a entrada do estudante nas escolas 

e não a fatos anteriores ao seu ingresso e que, por isso, as instituições devem voltar os olhos a 

esse fenômeno e desenvolverem planos e políticas de combate a ele. Além disso, autores como 

Astin (1993), Pascarella e Terenzini (1991), Tinto (1993) e Hossler (2004) afirmam que as IES 

acabam por se concentrarem e investirem muito mais tempo e dinheiro em ações para atração 

de novos alunos do que na retenção dos já atuais, e que o custo de atração de novos clientes é 

muito maior e menos eficaz do que a retenção dos alunos já matriculados. Essa ideia também é 

defendida por Reichheld (2006) e, embora seja aplicada em outro contexto de organização, 

mostra-se pertinente à discussão aqui estabelecida. 

No capítulo seguinte, serão evidenciados os procedimentos metodológicos adotados para 

realização desta pesquisa, apresentando ainda o contexto da pesquisa, o local de sua realização 

e seus participantes. 

 

 

 

 

https://www.travessa.com.br/Fred_Reichheld/autor/8a0e1fbc-ff45-45a2-a902-139fe45443b8
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa de cunho 

qualitativo, por meio do método do estudo de caso em uma IES confessional em seu curso de 

Administração, utilizando-se de entrevistas semiestruturadas, análise documental e ainda uma 

sessão de Focus Group para confirmação e discussão dos achados junto aos participantes.  A 

seguir, serão apresentados os conceitos e definições pertinentes, justificados os motivos das 

escolhas e apresentado o contexto em que a pesquisa aconteceu. 

 

3.1 Pesquisa Qualitativa 

 

 Godoy (1995) afirma que a pesquisa qualitativa não procura enumerar ou mesmo medir os 

eventos analisados, mas busca obter dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada. Para Triviños (2006) a 

pesquisa qualitativa tem como finalidade ampliar o conhecimento a respeito de um determinado 

assunto. Marconi e Lakatos (2010) dizem que tal modalidade de pesquisa pode ser realizada 

através de observação e entrevista. 

 

Dessa forma, entendendo que o objetivo deste trabalho é investigar os motivos da evasão do 

ensino superior, pela perspectiva do jovem evadido de uma instituição confessional privada da 

região do Vale do Paraíba, faz-se necessária a utilização dessa modalidade de pesquisa, pois, 

como destacam Godoy (1995) e Vieira e Rivera (2012), a pesquisa qualitativa “procura 

compreender os fenômenos segundo as perspectivas dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo”. 

 

3.2 Método do Estudo de Caso 

 

Sobre o método do estudo de caso, a escolha deu-se por conta da investigação ater-se 

unicamente a uma IES e a um curso da própria instituição, para investigar um fenômeno que 

está presente naquela realidade, pois, de acordo com Stake (1994), o estudo de caso refere-se à 



44 

 

escolha de um determinado objeto a ser estudado, podendo ser uma pessoa, uma instituição, 

uma empresa ou um grupo determinado de pessoas. Complementarmente, Hartley (1995) 

afirma que o estudo de caso consiste em “[...] uma investigação detalhada, frequentemente com 

dados coletados durante um período de tempo, de uma ou mais organizações, ou grupos dentro 

das organizações, visando prover uma análise do contexto e dos processos envolvidos no 

fenômeno em estudo”. (HARTLEY, 1995, p. 208-209.) Para Yin, (2001) esse método faz-se 

adequado quando o objetivo é verificar e compreender um fenômeno no seu contexto real e, 

corroborando com essa ideia, Godoy (in Godoi, Mello e Silva, org. 2010) aponta que o método 

do estudo de caso tem sido escolhido principalmente por autores interessados no insight, na 

descoberta e não somente na validação de hipóteses. Dessa forma, considera-se correta a 

utilização de tal método, visto que esta pesquisa busca compreender os motivos que levam o 

jovem a evadir, no contexto de uma IES confessional, sem intenção de validar hipóteses 

previamente definidas.  

 

3.3 O contexto da Pesquisa 

 

Para que se possa compreender melhor as características deste trabalho e facilitar sua 

compreensão e análise dos achados, faz-se necessário apresentar e descrever o contexto em que 

o trabalho foi realizado. Trata-se de um estudo de caso sobre evasão, sob a ótica do jovem 

evadido, realizado em um IES Confessional da região do Vale do Paraíba Paulista, escolhida 

por representar uma proposta pedagógica diferente, valores cristãos, mas, e também, apresentar 

taxas consideráveis de evadidos no curso de Administração. 

 

3.3.1 O Vale do Paraíba Paulista 

 

A região do Vale do Paraíba paulista surge em 1628 com a concessão de uma sesmaria a Jacques 

Felix, no local que hoje abriga as cidades de Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba 

(TOLEDO, 2001). De acordo com Toledo (2001), a região cresceu, organizando-se 

culturalmente em torno dos aspectos característicos dos habitantes locais, quais sejam, brancos 

e índios, de modo que as cidades e povoados combinavam nomes de santos padroeiros (tradição 

portuguesa) e o nome indígena.  O desenvolvimento econômico da região foi marcado por fases, 
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sendo a primeira fase caracterizada pela extração do ouro no estado de Minas Gerais por 

habitantes da região, que após saírem de Taubaté atravessam para o estado vizinho e dão início 

ao ciclo minerador (PASIN, 1988; TOLEDO, 2001). Após isso, a região passou pela fase da 

chamada economia açucareira, com a instalação de engenhos e a produção de açúcar e 

aguardente (PASIN, 1988; CASTRO, 2004). 

A fase de maior pujança econômica na região foi no chamado ciclo do café, que tem seu início 

no final do século XVIII e estende-se até meados da década de 1930, fase esta que elevou a 

importância da região, tornando-a destaque nacional e alterando por completo suas estruturas 

de arquitetura, negócios, e outros. Segundo os autores pesquisados, dentre as causas do fim do 

ciclo do café e o declínio da economia cafeeira no Vale do Paraíba, destaca-se o comportamento 

conservador dos fazendeiros que evitavam deixar suas fazendas para negociar com clientes e 

fornecedores, fazer contatos e participar mais ativamente dos centros comerciais, justificando 

isso pela necessidade de se estar presente e auxiliar nas operações das propriedades. Assim, os 

cafeicultores do Vale do Paraíba acabavam por delegar a terceiros e intermediários nos portos 

as negociações e os contatos com os compradores dos produtos. Além disso, deve-se somar o 

fato do “cansaço” das terras que perderam produtividade e o surgimento de uma outra região 

como concorrente e que logo ultrapassou o Vale do Paraíba como líder na produção do café. 

(PASIN, 1988; TOLEDO, 2001; CASTRO, 2004; TAUNAY, 1945) 

A partir do fim do chamado ciclo do café na região, o Vale do Paraíba começa a se reorganizar 

economicamente, basicamente com três atividades: a pecuária leiteira, a agricultura e a 

ocupação de várzeas e, mais tarde, a industrialização. Toda essa evolução e desenvolvimento 

histórico/social da região do Vale do Paraíba acabou por forjar o comportamento da sociedade 

que hoje habita a região. A influência dos indígenas, dos escravos, dos italianos e de outros 

imigrantes, dos mineiros que migraram de suas terras para a região, dos turistas e transeuntes 

que passavam pelo Vale, vindos das capitais pela estrada de ferro e posteriormente pela Via 

Dutra e de todos os modismos e costumes que foram trazidos dos grandes centros criaram um 

modo de vida interiorano e com características peculiares. Toledo (2001) aponta inicialmente 

três aspectos fortes na identidade vale paraibana. Para o autor, o conservadorismo, a não-

participação popular e os efeitos negativos da modernização são traços característicos do 

habitante da região. Outro aspecto que o autor ressalta é a aversão às mudanças e às 

transformações sociais. 

Campos (2011) faz um levantamento sobre as características do chamado Caipira, o cidadão do 

Vale do Paraíba. Em trabalho realizado através de entrevistas, na cidade de São Luís do 
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Paraitinga, o autor destaca alguns pontos da cultura vale paraibana. Segundo o autor, a educação 

ao longo do tempo era mais transmitida pela oralidade do que propriamente pela escrita (o que 

o autor afirma, não diminui em nada sua importância) e que três elementos são marcantes no 

processo educacional da região: o trabalho, a generosidade e a religiosidade. Sobre o trabalho, 

Campos (2011) aponta que a divisão e a distinção do serviço entre o homem e a mulher, a casa 

onde se aproveitam os espaços para gerar melhores processos e rendimentos como uma 

extensão do trabalho, e a inserção precoce da criança no mundo do trabalho são aspectos 

característicos da região. Sobre isso, o autor afirma: 

Assim, as crianças de ambos os sexos, desde que nasciam até pelo menos a idade de 

8 anos, ficavam sob o cuidado das mulheres da casa: a mãe, as irmãs mais velhas e, 

eventualmente, as avós. As brincadeiras juntas no terreiro logo começavam a 

estabelecer espaços, reinações e tratamentos diferenciados. As meninas iam se 

subordinando plenamente às mulheres, com quem começavam a aprender os serviços 

considerados femininos. Já os meninos escorregavam pouco a pouco para a 

companhia dos homens – do pai e dos outros irmãos -, quando eles estivessem em 

casa ou no terreiro. E aí estava justamente o núcleo desse currículo informal, mas 

muito eficiente. O fato de as meninas acompanharem as mães e os meninos o pai 

significava, na prática, entrar para o aprendizado das tarefas e profissões que iriam 

exercer no futuro. Entre os 8 e 12 anos as crianças não exerciam uma profissão: elas 

executavam as tarefas junto com os adultos, como aprendizes. Estavam, na realidade, 

se preparando para o trabalho, numa espécie de sistema curricular, nessa pedagogia 

desenvolvida pelos paulistas da zona rural durante quase quatro séculos. (CAMPOS, 

2011, p. 497). 

 

Hoje, o que se consegue perceber na região é esse comportamento acima descrito (conservador, 

religioso, de trabalhador pragmático e resistente às mudanças, dentre outras características) 

confrontando-se e fundindo-se com outros comportamentos mais globais e conectados ao 

restante do mundo. A influência da TV e das mídias digitais afetam o modo de vida do Vale 

Paraibano, mas, ao mesmo tempo, este ainda consegue manter suas especificidades e raízes 

culturais locais. 

 

3.3.2 A Instituição de Ensino Estudada 

 

A instituição de ensino estudada é uma IES privada-confessional, fundada em 1952, somente 

com alguns poucos cursos voltados ao ensino religioso. Com o tempo, novos cursos foram 

sendo incorporados e em 1997 a unidade torna-se um Centro Universitário, integrando, com 

outras 7 unidades, uma rede de ensino confessional.  
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A IES possui como característica a realização de serviços à comunidade, busca gerar 

conhecimento e desenvolvimento científico e social para a região em que está inserida e 

adjacências. De forte vocação ideológica e de orientação para o jovem, em números, figura 

entre as três maiores IES da região em que se insere, motivos que justificam a escolha do tema 

e dessa IES para a realização desta pesquisa.  

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2012), a inspiração cristã da IES 

supõe uma visão do mundo e do ser humano enraizada e em sintonia com o Evangelho de 

Cristo, expressa de modo refletido, sistemático e crítico no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Tais preceitos são observados em suas declarações de missão e valores, os quais deixam claro 

o espírito cristão e fraterno que deve estar presente em todas as atividades e ações da IES. 

Alguns pressupostos da IES, previstos em seu PDI são: 

- Criação de um ambiente rico em valores humanos;  

- Rigor científico no desenvolvimento dos conteúdos, da pesquisa e da docência;  

- Diálogo interdisciplinar entre as diversas áreas acadêmicas e entre estas a fé cristã;  

- Oferta de matérias específicas de caráter ético e religioso em paridade científica e 

pedagógica com as outras disciplinas;  

- Diversidade de propostas explicitamente cristãs, de cunho pastoral e evangelizador; de 

compreensão e diálogo ecumênico e inter-religioso e de compromisso social; 

Inserido nesse contexto de IES, encontra-se o curso de Administração, objeto de estudo deste 

trabalho, por representar o segundo maior curso da IES em número de alunos e apresentar altas 

taxas de evasão nos primeiros semestres letivos. O curso que funciona na unidade desde  2.000 

possui em seu Planejamento Pedagógico de Curso – PPC, o seguinte objetivo geral: 

Objetivo Geral: Contribuir com a formação de administradores por 

meio da transmissão, análise e questionamento acerca do conjunto de 

conhecimentos e ferramentas que favoreçam o desenvolvimento de 

diferentes competências/capacidades, visando assegurar níveis de 

competitividade e de legitimidade frente às transformações que vêm 

ocorrendo no âmbito interno e externo das organizações. (PPC – 

Administração, 2014) 

 

Além disso, faz-se necessário também apresentar alguns dos itens previstos no  perfil do egresso 

que o curso busca desenvolver: 
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 Um homem com formação superior, menos tecnicista, mais generalista, 

humanista e atualizado não somente na sua área de atuação; 

 Deverá, o egresso, ter ainda competências, habilidades e atitudes desenvolvidas 

(destacam-se algumas): 

o Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional; 

o Ter internalizado valores, como responsabilidade social, justiça e ética 

profissional, adequados à dinâmica dos negócios; 

 

Assim, percebe-se que a IES estudada e o curso que será objeto de análise possuem um grande 

enlace entre questões de ordem técnica da formação dos alunos e questões de valores humanos 

e cristãos. Como uma IES confessional que é, tais práticas estão alinhadas a sua proposta de 

ensino e a sua prática pedagógica.  

Cabe ainda destacar que a IES tem um forte apelo ao público jovem, não possui uma política 

estruturada de combate à evasão e a taxa de evasão no curso de administração foi de 35%, ou 

seja, acima da média nacional. 

 

3.4 O Corpus da Pesquisa 

 

Para executar o trabalho e atingir o objetivo proposto, foram entrevistados 15 jovens, sendo 8 

homens e 7 mulheres de idade entre 19 e 29 anos, moradores da região do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte Paulista, que evadiram em diferentes momentos do curso de administração. A 

escolha do número de entrevistados deu-se pelo processo de saturação teórica que, segundo 

Glaser e Strauss (1967), consiste na constatação do momento de interromper a captação de 

informações, visto que coletas adicionais não trarão maiores novidades, complementarmente, 

Fontanella, Ricas e Turato (2008, p. 20), afirmam: 

A avaliação da saturação teórica a partir de uma amostra é feita por um processo 

contínuo de análise dos dados, começado já no início do processo de coleta. Tendo 

em vista as questões colocadas aos entrevistados, que refletem os objetivos da 

pesquisa, essa análise preliminar busca o momento em que pouco de substancialmente 

novo aparece, considerando cada um dos tópicos abordados (ou identificados durante 

a análise) e o conjunto dos entrevistados 
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Os mesmos autores ressaltam ainda que, embora nenhum discurso seja igual ao outro, os 

pesquisadores devem-se pautar nos elementos comuns, vitais para a pesquisa, que começam a 

surgir nas diferentes falas, para poder definir que a amostra se saturou. 

No presente trabalho, após a 13ª entrevista com os evadidos, os fatores comuns começaram a 

aparecer, ficando consolidada a ideia de que atingira a saturação do assunto na 15ª conversa 

com os participantes.  

Os critérios utilizados para a escolha dos respondentes foram: 

 Ter evadido do curso de administração, entre os anos de 2015 a 2017; 

 Ter no máximo 29 anos no momento da pesquisa, para seguir o conceito de 

jovem que é destacado no estatuto da juventude, que entende como jovem o 

cidadão que possui entre 15 e 29 anos. (BRASIL, 2013); 

Não foram diferenciados, para efeito desta pesquisa, os tipos de evasão, sendo permitido que 

alunos que desistiram do curso, cancelaram ou trancaram suas matrículas e mesmo aqueles que 

migraram de cursos dentro da própria instituição, pudessem participar, visto que a ideia desta 

pesquisa é entender os motivos pelos quais o jovem está deixando de cursar Administração na 

referida instituição. Cabe ressaltar ainda que a evasão aqui caracterizada consiste no fato do 

aluno já não mais frequentar as aulas e ter declarado à pesquisa que  desistiu do curso, não 

obrigatoriamente precisava estar considerado evadido pela secretaria da instituição. 

 

3.5 Técnicas de Coleta de Dados 

 

Os procedimentos realizados para a coleta de informações, consistem em  

 Entrevistas semiestrtuturadas com os jovens evadidos; 

 Realização de uma sessão de Focus Group com os jovens evadidos, visando 

confirmar os achados e avaliar novas possíveis informações; 

 Análises Documentais pelos documentos da secretaria, quais sejam, os modelos 

de formulários usados para requerimento da saída do curso e as declarações 

escritas pelos alunos, como justificativa da evasão, na ocasião da formalização 

do cancelamento/trancamento da matrícula. 
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Importante aqui ressaltar que, como trata-se de um estudo de caso (explicitado anteriormente), 

o uso de diferentes métodos faz-se necessário para maior confiabilidade dos dados e dos 

achados. Segundo Yin (2001), a coleta de dados nesse método de pesquisa pode-se dar de 

diferentes maneiras, tais como documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação, e, 

segundo Godoy (in Godoi, Mello e Silva, org. 2010), no método do estudo de caso é 

recomendada a triangulação dos dados, ou seja, um cruzamento de informações oriundas de 

diferentes fontes, a fim de se ter maior clareza e compreensão do fenômeno. 

O processo de entrevistas semiestruturadas baseou-se em um roteiro pré-definido. Esse tipo de 

entrevista proporciona um contato direto entre entrevistador e entrevistado, gerando um 

processo de comunicação bilateral (RICHARDSON, 1985); permite, também, que haja um guia 

de orientação, mas com flexibilidade para melhor ordenar ou mesmo formular questões que se 

façam pertinentes ao longo do processo. Segundo Boni e Quaresma (2005) o processo de 

entrevista semiestruturada transcorre muito semelhante a uma conversa informal, e o 

entrevistador precisa se mostrar oportunista para lançar perguntas, aprofundar respostas ou 

mesmo “puxar” a conversa para o foco pensado, sempre que isso se mostrar necessário. Assim, 

as entrevistas foram realizadas presencialmente, na sede da IES e em alguns casos no local de 

maior conveniência para o aluno (trabalho, casa, etc) e tiveram um formato informal de 

conversa, em que se buscava deixar o entrevistado o mais à vontade possível para maior 

participação e detalhamento dos aspectos levantados. O período de realização das entrevistas 

foi entre os meses de setembro e dezembro de 2017. 

Após a realização das entrevistas, os jovens evadidos foram convidados a participar de um focus 

group, pois, segundo Godoy (in Godoi, Mello e Silva, org. 2010), tal técnica é adequada quando 

se busca dar referencial à investigação; gerar hipóteses baseadas nas percepções dos 

informantes; avaliar diferentes situações de pesquisa; desenvolver planos de entrevistas e 

questionários; ou ainda, como é o caso deste trabalho, fornecer interpretações dos resultados 

dos participantes a partir de estudos iniciais e/ou gerar informações adicionais a um estudo em 

larga escala. Assim, o que foi buscado no focus group é a apresentação aos participantes das 

informações coletadas, de tal modo que els confirmassem ou não os achados e levantassem 

ainda mais informações acerca do fenômeno estudado. O focus group foi realizado na sede da 

própria IES no mês de dezembro de 2017. 

 

Por fim, o uso da análise de documentos nesta pesquisa está amparada pelas ideias de Kripka, 

Scheller e Bonotto (2015) que afirmam “[...]pode-se dizer que a pesquisa documental é aquela 
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em que os dados obtidos são estritamente provenientes de documentos, com o objetivo de 

extrair informações neles contidas, a fim de compreender um fenômeno”. Ou ainda é possível 

basear-se na afirmação de Flick (2009) que aponta que os documentos devem ser encarados 

como meio de comunicação, pois tiveram propósito, razão para serem realizados e, ao mesmo 

tempo, destinam-se a alguém que usará tais informações produzidas. Assim, a análise 

documental no referido trabalho baseou-se nas fichas de requerimento de 

trancamento/cancelamento de matrícula, buscando-se analisar o instrumento e avaliar as 

respostas dadas pelos alunos evadidos, cruzando-as com as respostas obtidas nas outras etapas 

do processo de investigação aqui já elucidados. 

Os resultados desta pesquisa serão evidenciados no próximo capítulo, organizados por 

procedimento realizado e por ordem cronológica. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as informações e dados coletados, trechos das entrevistas 

realizadas, apresentação e crítica dos documentos utilizados, pontos levantados/confirmados no 

focus group, dentre outros, sempre com base na relação entre a teoria levantada previamente e 

os objetivos desta pesquisa. 

 

4.1 OS JOVENS EVADIDOS E A IES 

 

Na abordagem realizada com os jovens que evadiram do curso, buscou-se verificar de uma 

maneira mais ampla os motivos que os levaram a tomar a decisão de pararem de cursar 

administração na IES estudada. Para tanto, foram realizados questionários e uma sessão de 

grupo focal (focus group), que confirmou e testou os achados. Também foi realizada uma 

análise documental que buscou compreender os procedimentos adotados pela IES e cruzar o 

que os jovens evadidos disseram ao efetivar sua saída e o que eles declararam nas entrevistas.  

Os questionários da etapa de entrevistas individuais foram divididos em três partes: questões 

pré-curso (chamadas aqui de análise de antecedentes), momentos vividos durante o curso 

(chamado aqui de análise da experiência) e os sentimentos e ações após a desistência (o qual 

denominou-se análise pós-curso); dessa maneira, o que se desejou foi avaliar as pré-disposições, 

expectativas e questões relacionadas a aptidão e aderência com a área, as percepções, 

frustrações e experiências vivenciadas e as sensações de arrependimento ou não, bem como as 

possíveis experiências em outras áreas como forma de experimentações. A seguir serão 

apresentados os dados e fatos levantados. 

 

4.1.1 Análise dos Antecedentes – Questões Pré-curso 

 

O objetivo deste grupo de perguntas foi verificar possíveis causas para a evasão, cuja origem 

pode estar relacionada a questões anteriores ao ingresso do aluno, tais como vocação e 
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aderência à área, expectativas e conhecimento do curso e da IES e/ou mesmo apoio ou não de 

familiares (Cruz, 2000; Bardagi et al, 2003; Bardagi e Hutz, 2005; e Gaioso, 2005), ou ainda, 

vontade de experimentar e vivenciar experiências distintas, sem profundidade no que se 

desejava (Bauman 2001 e 2011; e Harvey 1993). 

Assim, as perguntas centraram-se em saber se os alunos conheciam ou não a IES, o curso e a 

área; o que o influenciou de maneira mais forte na escolha pelo curso e que imagem o 

entrevistado tinha da IES antes de ingressar como aluno; por fim, se o aluno teve dúvidas no 

momento do vestibular e se prestou a prova admissional também para outros cursos ou IES. 

Percebeu-se através das entrevistas com os evadidos que, no que tange ao conhecimento prévio 

do curso, da área ou da IES, não há um comportamento comum, mas a maioria, de diferentes 

maneiras, formais ou informais, de forma mais rasa ou profunda, buscaram algum tipo de 

conhecimento prévio. Destacam-se aqui, sobre os que diziam conhecer sobre a área, dois alunos 

que disseram ter feito cursos técnicos em administração (uma ex-aluna fez um curso 

profissionalizante; outro teve administração como parte do conteúdo de outro curso de 

graduação que havia feito; outro cursava direito na mesma IES, mas por conta de começar a 

investir em bolsas de valores, migrou para o curso de administração; e os demais disseram que, 

direta ou indiretamente, já haviam tido contato com administração através de familiares ou 

mesmo de trabalhos que já realizavam). Percebeu-se que para alguns o conhecimento sobre a 

área era completamente equivocado, como o depoimento do entrevistado 11 que disse: 

“Imaginava uma coisa totalmente diferente do que vivi. Não sabia de várias áreas que a 

administração tratava. A imagem que tinha é que um administrador apenas dava ordens do que 

fazer, não via todo esse estudo por trás dos resultados”. A afirmação do entrevistado acima 

relatado encontra-se alinhada com o pensamento de Andriola (1997) que diz que, após os 

primeiros contatos com a instituição, as concepções prévias vão sendo (re)moldadas e há uma 

nova adequação que poderá ser determinante na decisão de continuar ou evadir por parte do 

aluno. 

Alguns alunos entrevistados disseram não ter conhecido previamente a IES, escolhendo-a mais 

por questões de marca forte e localização. Já dentre os alunos que disseram conhecer 

previamente a IES, a maioria a conhecia por ter familiares ou amigos matriculados na 

instituição. Quatro alunos disseram ter visitado a IES antes do vestibular como forma de 

avaliação e se disseram contentes com a percepção que tiveram de infraestrutura. Um ex-aluno, 

sobre esse fato, relatou o seguinte: 



54 

 

A imagem sobre a instituição era bem positiva, mais por conta da infraestrutura que 

pude observar nas duas vezes que estive na instituição antes de me matricular. 

Aparentemente era melhor que a concorrente, pois tinha ar condicionado nas salas, 

além disso, o piso da concorrente era de taco e estava bem solto...Não que isso seja 

determinante na imagem da instituição, mas se nem isso está bem cuidado imagine o 

resto!!! (ENTREVISTADO 13) 

 

Cabe ressaltar, ainda, o depoimento de outro ex-aluno (entrevistado 1), que disse ter feito curso 

técnico em administração e que, nesse curso, foi promovida uma excursão à IES, momento este 

em que ele conheceu a instituição e tomou a decisão de se matricular em administração. 

Somente um aluno disse ter analisado a grade curricular do curso e tê-la comparado com outras 

IES. E outros dois disseram ter considerado o fato de o curso estar bem classificado em um 

ranking universitário realizado por uma editora. Fato importante a se expor é que a maioria 

disse ter procurado amigos e familiares que conheciam a IES, antes de tomar a decisão de 

matricular-se. Mesmo que de maneira informal, perguntaram a esses conhecidos, muitos 

cursando outros programas de graduação, como era a instituição. 

As declarações dadas pelos entrevistados vão ao encontro das afirmações de Tinto (1975) que 

afirma que as expectativas dos estudantes ao chegarem à graduação são moldadas em função 

da sua própria formação pessoal, influência da família, desenvolvimento humano e outros. 

Também cabe ressaltar a importância dos projetos de evidências físicas, ou seja, a imagem que 

a instituição cria a partir de sua infraestrutura, prédios, atendimento, e muito mais. Conforme 

apontado por Spiller et al (2006), tais fatores contribuem para a tomada de decisão de compra 

de determinado serviço, fato percebido, sobretudo, na fala do entrevistado 13. 

Os entrevistados foram também questionados sobre a motivação e as influências que tiveram 

para escolher administração. Nesses quesitos, as respostas foram variadas, mas possíveis de 

serem agrupadas em dois blocos principais: interesse profissional com 10 respondentes e 

aderência à área, com 3 respondentes. Somente dois alunos tiveram respostas de natureza 

diferentes. 

Dos respondentes que se enquadraram no bloco de interesse profissional, os relatos indicaram 

alguns alunos com necessidades imediatas, visando a promoções nas empresas em que atuavam, 

como o relato do entrevistado 2 que disse: “escolhi administração para crescer na empresa que 

eu trabalhava!”, e do entrevistado 3 que afirmou que um dos motivos para escolher 

administração foi a possibilidade de retorno mais rápido; outros respondentes abordaram 

questões de empreendedorismo e desejo futuro de montagem de negócios próprios e outros 
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ainda alegaram que a administração permitia um amplo leque de opções de trabalho. Abaixo, 

algumas transcrições dessas respostas: 

Escolhi o curso, mais pelo leque de áreas que poderia trabalhar. O que me ajudou 

mais, foi que sempre tive vontade de administrar minha própria empresa. 

(ENTREVISTADO 11) 

 

[...]Fatores determinantes pessoais, como eu nunca tive sonho de exercer alguma 

profissão em específico, apenas queria ganhar bem. Minha família já tinha uma 

empresa consolidada, acabei optando pelo curso que parecia ser mais propício a ajudar 

na empresa da família. (ENTREVISTADO 13) 

 

A escolha pelo curso teve como motivo, a ampla atuação no mercado de trabalho e 

atuação de amigos na área administrativa em empresas industriais relacionada ao 

curso. (ENTREVISTADO 12) 

 

Tinha vontade de ter um negócio próprio e me faltava conhecimento, morava na 

cidade vizinha e escolhi a instituição pela proximidade, o que me daria a possibilidade 

de continuar morando com meus pais. (ENTREVISTADO 4) 

 

Não sabia ao certo o que fazer, então optei pela área que parecia ser mais ampla e de 

mais fácil ingresso no mercado, já que estava desempregado na época. 

(ENTREVISTADO 15). 

 

No grupo de respondentes classificados como aqueles que declararam como motivação para a 

escolha do curso a aderência com a área, todos haviam tido algum contato prévio com 

administração, como cursos técnicos e/ou trabalhos realizados em empresas, como relatado 

pelos entrevistados 10 e 1: 

Trabalhei como aprendiz no Banco do Brasil, onde me despertou o interesse de 

trabalhar e entender a área, assim e por querer trabalhar na área, resolvi buscar 

conhecimento para me desenvolver na área que escolhi. (ENTREVISTADO 10) 

 

[...] A maior influência foi a passagem pelo curso técnico em administração, em que 

com ele comecei a perceber o mundo com um olhar mais detalhista. 

 

Destacam-se também as respostas dadas pelos dois alunos que não se enquadraram  nos grupos 

descritos. O entrevistado 14 disse ter escolhido administração por conta do pai tê-lo obrigado, 

já que a faculdade era boa e daria múltiplas possibilidades de trabalho. Cabe aqui ressaltar que 

a irmã do entrevistado havia-se formado no mesmo curso/IES e estava trabalhando no banco, 

na ocasião. Tal dado vai ao encontro do que aponta Gonzáles (2005) que, em estudo realizado 

para a UNESCO no Chile, identificou como uma das causas da evasão a escolha do curso por 
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pressão familiar e não por vontade própria do aluno.  Já o entrevistado 5, disse que realizou 

testes vocacionais que apontaram uma predominância para a área de exatas e administrativas e 

acabou por optar por administração por conta dos pais serem administradores e por possuir um 

bom leque de oportunidades de trabalhos. Percebe-se que, embora as duas respostas não se 

enquadrem de uma maneira direta nos dois blocos (interesse profissional e aderência com a 

área), como pano de fundo há a questão do trabalho e da busca por uma área mais ampla de 

atuação, o que de uma maneira geral apresenta um modelo pragmático de tomada de decisão 

que pode ser entrelaçada com as ideias de Bauman (2011) que afirma que na atual sociedade 

contemporânea a educação passou a ter o mesmo valor dos demais produtos e/ou serviços 

consumidos, quais sejam, a utilidade prática e imediata, ou mesmo dos autores Toledo (2001), 

Pasin (1998), Castro (2004), Taunay (1945) e Campos (2011) que, ao apontarem as 

características do homem vale paraibano, destacam o pragmatismo e o conservadorismo. 

Também se pode correlacionar os fatos expostos pelos alunos sobre o mercado de trabalho do 

administrador com dados levantados pelo Conselho Federal de Administração e publicados na 

Pesquisa Nacional do Sistema CFA/CRAs – 2015 (Conselho Federal de Administração, 2016) 

que mostram que, dentre os fatores apontados pelos alunos como motivações para a escolha do 

curso, aparece em primeiro lugar o fato de o curso ter uma formação generalista e abrangente 

e, em segundo lugar, a existência de amplo mercado de trabalho. O item vocação, aparece 

somente em terceiro lugar, com 15% das respostas. A evidência de tais fatos mostra-se contrária 

às ideias de Almeida e Soares (2002) e Veloso e Almeida (2001) que afirmam que a evasão se 

dá em números maiores em cursos menos valorizados pela sociedade ou com baixa percepção 

de empregabilidade. 

Por fim, investigando, ainda, os antecedentes ao curso por parte dos evadidos, questionou-se 

sobre as dúvidas no momento da escolha e se os alunos haviam também prestado vestibular 

para outros cursos e/ou IES. Os resultados apontaram que 8 estudantes prestaram somente para 

administração e os outros 7 tiveram dúvidas sobre o curso e/ou sobre a IES. Destaca-se, porém, 

que dentre os 8 respondentes que disseram ter prestado vestibular unicamente para 

administração na referida instituição, dois já estavam cursando sua segunda faculdade (os 

entrevistados de número 6 e 4: um havia terminado o curso anterior e outro havia trancado o 

curso de Direito, quando também teve desejo de cursar Física). O entrevistado 14 realizou o 

vestibular forçado pelo pai e após a evasão matriculou-se no curso de Fisioterapia em outra IES. 

Já os 7 entrevistados que tiveram dúvidas no momento da escolha, disseram ter pensado em 

cursos como publicidade, engenharia elétrica, engenharia da produção e direito ou pensado 
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ainda em estudar em outras IES da região, por questões de custos, localização e oferta de cursos 

específicos. 

Os dados refletem as ideias de autores como Bauman (2011), Bardagi et al (2003), Bardagi e 

Hutz (2005), Lucchiari (1992) e Yañez (in Reis, org. 2017) que afirmam que, por conta do 

modelo educacional em que o jovem precisa decidir-se sobre a carreira imediatamente após o 

término do ensino médio, muitas vezes surgem dúvidas, sobretudo no mundo contemporâneo e 

pós-moderno, em que características como baixo envolvimento com assuntos ligados ao 

trabalho, superficialidade nas discussões e fácil adaptação às mudanças estão fortemente 

presentes. 

 

4.1.2 Análise da Experiência – Questões Vivenciadas durante o curso 

Neste conjunto de questões, buscou-se investigar como os jovens evadidos avaliam sua 

experiência com o curso, bem como saber como se deu o processo de evasão, a fim de encontrar 

os motivos declarados para a evasão e também, e principalmente, os aspectos periféricos dessa 

tomada de decisão, tais como a avaliação do corpo docente, disciplinas, metodologias, serviços 

de secretaria e infraestrutura, como se comportou esse jovem após a decisão de evadir-se, se 

procurou auxílio, se comunicou a IES, se teve apoio da família, entre outros. Para a construção 

deste roteiro foram usadas as referências de autores como Bauman (1998, 2001, 2011), 

Fontenelle (2008), Jameson (1996), Rifkin (2000),  e Harvey (1993) para tentar compreender o 

comportamento do jovem evadido, e Melo et al (2013), Tinto (1975), Andriola (1997), Col 

Debella (1978), Maia, Meirelles e Pella (2004), Andriola et al (2006), Diogo et al (2016), Silva 

Filho et al (2007), Cislaghi (2008), Pereira (2003), Platt Neto et al (2008), e Baggi e Lopes 

(2011) para analisar os motivos da evasão e a postura administrativa da IES. 

Inicialmente os entrevistados foram questionados sobre em que momento começaram a pensar 

em desistir do curso e quais os motivos. As respostas indicaram o seguinte quadro: 
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Quadro 2 –Momentos e motivos da Evasão 

ENTREVISTADO MOMENTO DA DECISÃO MOTIVO  

Entrevistado 1 
Início do Segundo Ano (3º 

Semestre) 

Problemas Familiares, 

Vocacionais e Financeiros 

Entrevistado 2 Metade do 1º Semestre  Perda do emprego 

Entrevistado 3 Começo do Segundo semestre 
Não se sentiu identificado com 

a área 

Entrevistado 4 Metade do Terceiro Semestre Sofreu uma lesão grave na mão 

Entrevistado 5 Começo do Segundo semestre 
Não se sentiu identificado com 

a área 

Entrevistado 6 Final do Primeiro Semestre 

Problemas Financeiros e 

desentendimento com 

funcionários da secretaria 

Entrevistado 7 Final do Primeiro Semestre 
Problemas Financeiros e 

questões de empregabilidade 

Entrevistado 8 Final do Primeiro Semestre Questões Financeiras 

Entrevistado 9 Final do Primeiro Semestre 

Falta de identificação com a 

área e dificuldade em 

acompanhar disciplinas de 

cálculo 

Entrevistado 10 Final do Segundo Semestre Questões Financeiras 

Entrevistado 11 Final do Primeiro Semestre 

Dificuldade em acompanhar as 

disciplinas e pouco tempo para 

se dedicar aos estudos por 

conta do trabalho 

Entrevistado 12 Final do Segundo Semestre 
Mudou-se de cidade e passou a 

trabalhar longe da IES. 

Entrevistado 13 Metade do Terceiro Semestre 

Descontentamento com o curso 

e falta de aderência de certas 

disciplinas com a área. 

Entrevistado 14 Final do Segundo Semestre Não se identificou com a área 

Entrevistado 15 Final do Segundo Semestre 
Dificuldade em acompanhar as 

disciplinas 

Fonte: Elaboração Própria 
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Cabe ressaltar que o momento da decisão de evadir apontado no quadro não necessariamente 

foi o mesmo momento da formalização do processo, que será apresentado mais à frente, no item 

de análise documental. Percebe-se no quadro apresentado uma predominância da evasão nos 

primeiros semestres do curso, confirmando os apontamentos de Andriola (1997) e Col Debella 

(1978) que afirmam que a evasão se dá em maior quantidade já nos primeiros semestres de 

curso, quando ocorre alguma frustração dos universitários com a instituição e há uma nova 

readequação das concepções sobre o curso e a carreira. Sobre os motivos da evasão, embora 

sejam variadas as causas, há certa predominância nas questões financeiras (6 entrevistados), e 

falta de identificação com a área (5 entrevistados), o que vai ao encontro dos achados de 

diversos autores, tais como Gaioso (2005), Portela (in Reis, org. 2014), Pereira (2003), Platt 

Neto et al (2008), Bardagi et al (2003), Moraes e Theóphilo (2010) e Bardagi e Hutz (2005). 

Além disso, deve-se ressaltar também a dificuldade de acompanhamento das disciplinas por 

parte de alguns dos jovens entrevistados, fatos apontados também por Xenos et al (2002) e 

Diogo et al (2016). 

No entanto, conforme ressalta Cislaghi (2008), Moore e Kearsley (2007) e Magalhães-Calvet 

(2013) a evasão não possui causa única e, assim, buscou-se entender como se deu a experiência 

educacional do jovem evadido, avaliando aspectos outros que podem ter tido contribuição na 

decisão de evadir desse jovem estudante, bem como, identificar como foi o comportamento dele 

e a postura da IES perante o fato. 

Os jovens entrevistados foram questionados sobre a avaliação que faziam das disciplinas 

cursadas, a metodologia adotada pelos professores e a qualidade do corpo docente. As respostas 

indicaram que somente 5 dos jovens entrevistados avaliaram positivamente tais questões. Todos 

os outros 10 evadidos saíram com uma percepção ruim, total ou parcial, do curso de 

administração, especificamente no que se refere ao processo de ensino. As queixas concentram-

se nos conteúdos trabalhados, em disciplinas que, na visão dos entrevistados, não possuem 

relevância para o curso e na falta de didática e conhecimento dos professores. Alguns alunos 

ainda relataram que algumas aulas eram tão básicas que pareciam de ensino fundamental e 

outros alegaram que alguns professores somente falavam coisas lógicas e de senso comum.  

Algumas falas transcritas a seguir ajudam a compreender os motivos da insatisfação: 

 

Sobre as disciplinas cursadas, as complementares deveriam ter algum link com 

administração, quando cursei era praticamente 0%... A Metodologia adotada para 

mim não fazia muita diferença, já que me importo muito mais com o conteúdo, 

gostava quando as aulas eram de explanação do professor (modelo tradicional), 
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gostava quando era no modelo fazendo e apreendendo em grupos, gostava quando era 

resolução de exercícios individuais ou em grupo, enfim, a metodologia era variada e 

para mim todas eram feitas de maneira satisfatória ao que era proposto, o problema 

era o conteúdo, que independentemente da metodologia era muito fraco... Corpo 

docente extremamente fraco, se pegar as minhas avaliações institucionais vai notar o 

quão ruim eu achava cada professor e o porquê. (ENTREVISTADO 13) 

 

[...] tem umas matérias que no meu pensar não agrega muito, matemática achei que 

deveria ser voltada mais para cálculos da administração [...] Os professores até que 

são bons...(ENTREVISTADO 11) 

 

[...] Somente entendia uma matéria, não entendia o motivo de se ter antropologia 

religiosa e outras matérias desinteressantes, disciplinas em EAD desnecessárias na 

minha opinião, um aluno poderia fazer o trabalho dos outros. Paga-se tão caro para 

estar aqui para jogar fora o tempo e o dinheiro com essas aulas, para mim não havia 

benefícios. (ENTREVISTADO 9) 

 

[...] Eu me sentia “burrinho” em algumas aulas, parecia que a sala sabia e eu não; e 

em algumas matérias, como contabilidade, parece que o professor dava aulas somente 

para quem já sabia do assunto. (ENTREVISTADO 7) 

 

[...] Alguns professores respondem com ironia as dúvidas dos alunos. 

(ENTREVISTADO 8) 

 

[...] As disciplinas específicas eram muito boas, já as demais achava em excesso e 

desnecessárias, pois passa-se mais tempo falando de outras coisas do que de 

administração, propriamente dito. (ENTREVISTADO 15). 

 

[...] Disciplina de Teorias Administrativas era muito boa, já Antropologia Religiosa, 

embora importante, poderia ser um semestre somente, além do que os alunos encaram 

essa matéria como simples obrigação. Matemática era muito básica a aula e o 

conteúdo, parecia ensino fundamental [...] acho que demora muito para entrar de fato 

em administração, quando começa a ver os assuntos específicos a faculdade termina. 

Muitas matérias sem relevância. (ENTREVISTADO 4). 

 

[...] Os professores de Antropologia Religiosa e sociologia não eram ruins, mas a 

matéria não tinha nenhum link com administração, e, além disso, lembro-me de um 

fato curioso. A professora de sociologia lecionava também metodologia cientifica, e 

dizia ensinar como era na ABNT, e o professor de antropologia religiosa sempre 

mandava fazer os trabalhos de forma diferente, dizendo que ele sim estava seguindo 

a ABNT e não ela... Até hoje eu não sei se continua assim... (ENTREVISTADO 14) 

 

Alguns autores ajudam a explicar o desapontamento percebido pelos entrevistados. Paredes 

(2004), Bardagi (2007) e Maia, Meirelles e Pella (2004) afirmam que o corpo docente é um 

fator que tem grande peso na decisão de evasão por parte dos estudantes. Pereira (2003) e Platt 

Neto et al (2008) entendem que, não só o corpo docente, mas todo o currículo e a postura da 

IES podem contribuir com o processo de evasão do estudante. Chrispim e Werneck (2003) 

também apresentam achados que vão ao encontro das falas levantadas nas entrevistas, pois 

apontam que o conhecimento restrito a disciplinas básicas nos primeiros semestres do curso são 

fatores determinantes também da evasão. Os autores sugerem, ainda, a inclusão de disciplinas 

profissionalizantes já no início do programa formativo. 
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Os entrevistados também foram questionados se trabalhavam enquanto estudavam e se sim, se 

percebiam que os aprendizados de sala de aula os auxiliavam no serviço e se era possível 

perceber uma evolução em seu desenvolvimento profissional. Dos respondentes, 6 disseram 

que trabalhavam e viam relevância no que aprendiam em sala, quando confrontados no 

ambiente de trabalho. O entrevistado 1 afirmou o seguinte: “com o aprendizado em sala de 

aula, passei a notar que a minha escrita e o meu modo de me comunicar com as demais pessoas 

passou a ser de uma forma superior ao que era antes do início do curso”. Outros 7 respondentes 

disseram que trabalhavam, mas não percebiam muita relevância entre o que era aprendido em 

sala de aula e vivenciado no ambiente de trabalho, somente algumas matérias, sobretudo as 

disciplinas específicas faziam eco com a realidade segundo esses alunos. Alguns creditavam 

isso ao fato de estarem no início do curso, já outros alegam que a faculdade não ajudaria em 

nada sua carreira profissional, como relatado pelo entrevistado 9: 

 

Acredito que para adquirir o conhecimento que preciso para desempenhar minha 

função, nem precisaria cursar uma faculdade, talvez um curso técnico e a experiência 

profissional sejam suficientes, mas a empresa obriga a ter faculdade se quer subir de 

cargo, então por isso resolvi fazer. (ENTREVISTADO 9) 

 

Dois alunos entrevistados disseram ainda não trabalhar enquanto estudavam, mas achavam que 

o ensino apresentado teria, sim, alguma relevância com a prática, embora menos do que se 

esperava. Importante destacar ainda que o entrevistado 5, que não trabalhava, disse que a 

decisão de evadir foi muito por conta de, ao comparar seu desenvolvimento com o de amigos 

que cursavam engenharia, achar que o curso dos amigos tinha mais prática e mão na massa, 

enquanto o de administração era muito teórico. 

Somando-se então as falas apresentadas pelos alunos entrevistados na avaliação sobre as 

questões pedagógicas e as declarações dadas sobre a relevância e percepção de sentido dos 

assuntos trabalhados, nota-se que o programa, na visão desses alunos, falhou ao conseguir 

mostrar a importância e correlacionar os assuntos com o cotidiano do discente. Autores como 

Paulo Freire (2002), Bauman (2011), Yañez (in Reis, org. 2017), Horn e Staker (2015) e Pellizer 

(2016) alertam sobre a importância de se proporcionar aos estudantes um aprendizado que faça 

sentido e traga significado para a vida do aluno. Ressaltam-se ainda os fatos levantados por 

Toledo (2001) e Campos (2011) sobre o cidadão do Vale do Paraíba que, segundo os autores, 

é pragmático e orientado desde pequeno em um sistema de educação para o trabalho, como 

afirma o autor sobre o universo do caipira no processo de formação da região: 

Assim, as crianças de ambos os sexos, desde que nasciam até pelo menos a idade de 

8 anos, ficavam sob o cuidado das mulheres da casa: a mãe, as irmãs mais velhas e, 
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eventualmente, as avós. As brincadeiras juntas no terreiro logo começavam a 

estabelecer espaços, reinações e tratamentos diferenciados. As meninas iam se 

subordinando plenamente às mulheres, com quem começavam a aprender os serviços 

considerados femininos. Já os meninos escorregavam pouco a pouco para a 

companhia dos homens – do pai e dos outros irmãos -, quando eles estivessem em 

casa ou no terreiro. E aí estava justamente o núcleo desse currículo informal, mas 

muito eficiente. O fato de as meninas acompanharem as mães e os meninos o pai 

significava, na prática, entrar para o aprendizado das tarefas e profissões que iriam 

exercer no futuro. Entre os 8 e 12 anos as crianças não exerciam uma profissão: elas 

executavam as tarefas junto com os adultos, como aprendizes. Estavam, na realidade, 

se preparando para o trabalho, numa espécie de sistema curricular, nessa pedagogia 

desenvolvida pelos paulistas da zona rural durante quase quatro séculos. (CAMPOS, 

2011, p. 497). 

 

Sobre os aspectos relacionados à infraestrutura e aos serviços de secretaria, com exceção do 

entrevistado 6 que disse ter tido um desentendimento com um funcionário que, segundo ele, o 

humilhou (inclusive o fato é um dos motivos de sua decisão de abandonar o curso), todos os 

demais elogiaram a infraestrutura da instituição e seus serviços de secretaria. 

 

Os jovens entrevistados também foram questionados sobre seus comportamentos na IES, 

quando já sabiam que iriam evadir, bem como se buscaram algum tipo de auxílio ou conversa 

com a instituição antes de tomar, de fato, a decisão. Os entrevistados apontaram que tiveram 

comportamentos diferentes. Embora a maioria tenha dito que continuaram a frequentar as aulas 

normalmente, alguns disseram que só estavam presentes, mas não participavam das aulas, 

preocupando-se mais com as faltas (entrevistados 9 e 14); outros disseram que assim que 

decidiram evadir, já pararam de frequentar as aulas (entrevistados 1, 2 e 4); e um outro aluno, 

entrevistado 8, disse “eu mal conseguia falar com as pessoas na sala. Nas provas eu não tinha 

ânimo pra escrever e evitava até de sair da sala na hora do intervalo”. Essa variação de 

comportamento dos jovens é também apontada por Lemos, Pinto e Silva (2016) que afirmam 

que, apesar de se tentar criar um padrão comportamental para a juventude, não há uma 

homogeneidade, de fato. 

 

É importante destacar nas entrevistas realizadas que com exceção de dois alunos, os 

entrevistados 11 e 13, os demais não procuraram o coordenador do curso ou algum professor 

para falar sobre sua saída, e os dois que o fizeram disseram que não foram tão diretos sobre o 

fato. O entrevistado 9 disse que “nem sabia que deveria ter procurado a coordenação”. Os 

entrevistados 7, 8, 10, 11, 12 e 15 disseram que procuraram a IES somente para tentar algum 

tipo de desconto e relataram que isso era algo muito difícil. O entrevistado 7 que relatou sobre 

essa dificuldade em conseguir descontos disse “aqui não tem história triste não, o que vale é a 



63 

 

regra!”. Com relação a outros tipos de auxílio (pedagógico, psicológico, empregabilidade, ou 

outro), nenhum aluno disse tê-los buscado. Tal situação merece destaque, pois significa que a 

maioria dos estudantes entrevistados não buscaram ajuda nem quiseram dialogar sobre seus 

problemas com a IES ou seus representantes, simplesmente tomaram a decisão e partiram, sem 

que a instituição pudesse sabê-lo e tentasse reverter esse quadro, o que pode evidenciar a 

necessidade da criação de políticas e processos que sejam mais ativos e não  fique somente na 

reação aos fatos ocorridos.  

 

Corroborando com os achados, destaca-se Pellizer (2016), que afirma que há no cenário 

educacional atual certa dificuldade do jovem estudante em dialogar com as instituições, pois os 

envolvidos estão em “sintonias diferentes”. Já Baggi e Lopes (2011) ajudam a entender essa 

saída sem aviso por parte dos alunos, destacando a ausência de programas e políticas 

institucionalizadas nas IES para combate à evasão, e Garcia (in Reis, org. 2015) levanta outra 

possibilidade que compreende os motivos da coordenação não ter contato com o aluno que está 

disposto a evadir que é a ausência da figura do coordenador-gestor, que toma para si a 

responsabilidade pelos assuntos de cunho administrativo de seu curso e, assim, envolve-se com 

o entendimento pela redução da evasão. Cabe aqui ressaltar também a afirmação de Meyer 

Júnior (2014), que aponta que muitas vezes o gestor educacional é um professor sem formação 

técnica específica na área de gestão, que não recebe os devidos treinamentos e capacitações e 

ainda precisa dividir seu tempo entre gestão, sala de aula e rotinas burocráticas. 

 

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre o relacionamento que desenvolveram com 

os colegas de classe e como era o apoio da família. Todos disseram ter tido um relacionamento 

muito bom com os colegas de classe. Segundo os entrevistados 8, 11 e 15, o mais difícil da 

decisão de evadir foi ter de deixar a turma; já os entrevistados 7 e 9 disseram que nos últimos 

períodos cursados somente iam à aula por conta dos amigos. Apesar disso, nenhum dos 

entrevistados disse ter recebido conselhos de amigos para continuar o curso. Com relação ao 

apoio de familiares, com exceção do entrevistado 1 que disse ter brigado com a família por 

conta do curso (o que ajudou a tomar a decisão de evadir), todos os demais afirmaram ter apoio 

da família para cursar administração e que, embora as famílias tenham compreendido os 

motivos para evasão, gostariam que o curso fosse continuado. 

 

Os dados levantados contrapõem-se aos achados de Andriola, Ribeiro e Moura (2005) e 

Palharini (2008) que apontam que o apoio dos familiares e amigos são determinantes na decisão 
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de evadir, o que não se mostrou verdadeiro pois, a maioria dos entrevistados disse ter bom 

relacionamento e apoio dos amigos e da família para estar no curso. O que pode justificar essa 

contraposição dos achados são as características descritas por diferentes autores como sendo do 

perfil da juventude contemporânea características como individualismo, liberdade individual, 

visão pragmática e de utilidade prática e imediata para a educação e cultura, imediatismo e 

superficialidade. (BAUMAN, 1998; 2011; YAÑEZ, in REIS, org. 2017;  PELLIZZER, 2016). 

4.1.3 Análise Pós Curso – Questões relacionadas à vida do estudante após sua saída 

Em busca de uma compreensão maior dos motivos e do comportamento dos jovens evadidos, 

bem como as atitudes da IES com relação ao problema, elaborou-se um questionário para 

investigar questões relacionadas ao período pós-desistência, como as ações da IES para 

reconquistar os alunos: se o aluno inscreveu-se em outro curso/IES e se sim, como compararia 

as experiências; se o jovem evadido arrependeu-se de ter abandonado o curso; o que busca para 

seu futuro e qual a importância que uma graduação tem na carreira profissional, em sua visão. 

Para elaboração das questões, foram utilizados os autores Bauman (1998, 2001, 2011), 

Fontenelle (2008), Jameson (1996), Rifkin (2000), e Harvey (1993), nos itens relacionados ao 

comportamento do jovem evadido e os autores Baggi e Lopes (2011), Aitken (1982), Silva 

Filho et al (2007) nos itens relacionados à postura da IES frente ao problema. 

Inicialmente os jovens evadidos entrevistados foram questionados se, após a saída deles do 

curso, a IES havia feito algum tipo de contato. Com exceção de um jovem, o entrevistado 11 

que recebeu e-mails e uma ligação perguntando sobre os motivos de sua saída e convidando-o 

para que retornasse, os outros 14 entrevistados disseram não ter recebido algum tipo de contato 

por parte da instituição. Vale ressaltar que alguns dos entrevistados não precisaram formalizar 

sua saída do curso, visto que, como saíram ao término do semestre, simplesmente não efetuaram 

a rematrícula. 

A falta de processos sistematizados para o combate ao fenômeno e a não preocupação com o 

aluno que sai e não volta, fatos relatados pelos entrevistados, são problemas presentes na 

instituição estudada e corroboram com o pensamento de Andriola et al (2006) que afirmam que 

a atuação da gestão universitária, por ser incapaz de lidar com o problema da evasão, acaba por 

contribuir com o seu aumento. Motta (in Reis, org 2016) afirma que existem ferramentas que 

poderiam ser aplicadas para a diminuição do número de alunos que não concluem o curso e 

Portela (in Reis, org. 2014), ao relatar um caso de sucesso ocorrido no combate à evasão em 

uma determinada IES do país, afirma que, dentre as ações implantadas, a mudança nos 
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procedimentos realizados no processo de formalização do pedido de cancelamento/trancamento 

foi fundamental. 

Os alunos entrevistados também responderam se, após a saída do curso, se matricularam em 

outro curso e/ou outra IES. Apenas um respondente, o entrevistado 1, disse que já está cursando 

um curso técnico em informática e uma graduação em administração em uma instituição 

privada, na modalidade EAD, na qual ele diz sentir falta da interação aluno/professor/colegas, 

mas que não consegue fazer uma comparação do ensino da IES atual com o ensino oferecido 

anteriormente. Quatro alunos, os entrevistados 2, 3, 12 e 15, disseram não estar estudando no 

momento e não manifestaram desejo de voltar. Já os demais, embora não estejam matriculados 

em nenhum curso atualmente, disseram que desejam voltar aos estudos em breve, porém cada 

um de uma forma: o entrevistado 11, que alega como causa de sua evasão o fato de não estar 

acompanhando o ritmo da turma, disse que pretende estudar para adquirir conhecimentos e 

ampliar seus negócios, mas não soube apontar especificamente o curso ou IES; o entrevistado 

4, que alega ter evadido por conta de uma lesão grave na mão, disse que pretende retornar para 

o mesmo curso e a mesma IES no semestre seguinte; o entrevistado 6 que, dentre os motivos 

apresentados para sua evasão, alegou questões financeiras e um desentendimento na secretaria 

com um funcionário, disse que irá matricular-se no curso de administração de outra IES, cujo 

preço é 50% menor e fica ao lado de sua casa; o entrevistado 10, que disse ter evadido por 

questões puramente financeiras, afirmou que se matriculará em um curso técnico de 

administração no ano seguinte; o entrevistado 7 disse que se matriculará em administração em 

uma IES da capital de São Paulo, para onde ele retornará em busca de oportunidades 

profissionais.  

O entrevistado 13 afirma que irá cursar administração em uma IES mais próxima de sua 

residência, mas enfatiza que não irá com muitas expectativas, cursará somente para concluir 

algo que já se iniciou; o entrevistado 8 afirma que pretende voltar a cursar administração, mas 

que tem dúvidas se volta para a mesma instituição ou outra daquela cidade, visto que, como 

saiu por questões financeiras, irá avaliar os custos em cada uma para tomar a decisão; já o 

entrevistado 5, que comparou seu curso com o curso do amigo matriculado em engenharia, 

disse que também cursará engenharia no ano seguinte; além do entrevistado 14, que afirma que 

irá cursar fisioterapia em uma outra IES da região. Por fim, destaca-se a fala do entrevistado 9 

que afirmou “Se for cursar outra faculdade, farei publicidade em outra instituição, mas não sei 

se vale a pena. Penso que se investir o tempo e o dinheiro para cursar inglês e realizar um 

intercâmbio será mais proveitoso”. 
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Dessa forma, tem-se o seguinte quadro abaixo: 

Quadro 3 – Situação Acadêmica dos Evadidos 

ENTREVISTADO MOTIVO DA EVASÃO 
SITUAÇÃO ACADÊMICA 

ATUAL 

Entrevistado 1 
Problemas Familiares, 

Vocacionais e Financeiros 

Atualmente cursa Técnico em 

Informática e Graduação em 

Administração, em outra IES 

na modalidade EAD 

Entrevistado 2 Perda do emprego 

Atualmente não está 

matriculado em nenhum curso 

e não expressou desejo em 

retornar 

Entrevistado 3 
Não se sentiu identificado 

com a área 

Atualmente não está 

matriculado em nenhum curso 

e não expressou desejo em 

retornar 

Entrevistado 4 
Sofreu uma lesão grave na 

mão 

Irá retornar ao curso de 

Administração, na mesma IES 

Entrevistado 5 
Não se sentiu identificado 

com a área 

Cursará engenharia na mesma 

IES 

Entrevistado 6 

Problemas Financeiros e 

desentendimento com 

funcionários da secretaria 

Cursará Administração em 

outra IES, cujo preço é 50% 

menor e a localização mais 

próxima de sua residência 

Entrevistado 7 
Problemas Financeiros e por 

questões de empregabilidade 

Cursará administração em 

outra IES, da capital paulista, 

para onde ele deve retornar 

em busca de oportunidades de 

emprego 

Entrevistado 8 Questões Financeiras 

Quer retornar para o curso de 

administração, mas tem 

dúvidas se cursa na mesma 

IES ou em outra da mesma 

cidade. Irá avaliar o preço 
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Entrevistado 9 

Falta de identificação com a 

área e dificuldade de 

acompanhar disciplinas de 

cálculo 

Pensa em fazer publicidade, 

mas hoje considera mais a 

possibilidade de realizar um 

curso de inglês e um 

intercâmbio 

Entrevistado 10 Questões Financeiras 
Irá realizar um curso técnico 

em administração 

Entrevistado 11 

Dificuldade de acompanhar as 

disciplinas e pouco tempo 

para se dedicar aos estudos 

por conta do trabalho 

Deseja voltar a estudar para 

investir em seu próprio 

negócio, mas não tem 

definido o curso nem qual 

IES 

Entrevistado 12 
Mudou-se de cidade e passou 

a trabalhar longe da IES. 

Atualmente não está 

matriculado em nenhum curso 

e não expressou desejo em 

retornar 

Entrevistado 13 

Descontentamento com o 

curso e falta de aderência de 

certas disciplinas com a área. 

Irá matricular-se em 

Administração em uma outra 

IES, mas afirma que não terá 

grandes expectativas de 

aprendizado, vai cursar mais 

no intuito de concluir o 

ensino superior 

Entrevistado 14 Não se identificou com a área 

Irá cursar Fisioterapia em 

outra IES 

 

Entrevistado 15 
Dificuldade de acompanhar as 

disciplinas 

Atualmente não está 

matriculado em nenhum curso 

e não expressou desejo em 

retornar 

Fonte: Elaboração Própria 

Percebe-se com esse levantamento que, embora a maioria dos jovens analisados tenha críticas 

com relação ao curso, somente três alunos do grupo entrevistado têm clara convicção de que 

não desejam cursar administração, são aqueles que realmente afirmaram ter desistido por não 



68 

 

terem afinidade com a área. Outro fato de destaque é que aqueles que desistiram do curso por 

conta de questões financeiras estão mais propensos a retornarem para a mesma IES e 

continuarem na área, o que apresenta certa coerência entre os dados; já aqueles que não 

manifestaram desejo de retornar aos estudos, não souberam explicar os motivos, simplesmente 

dizendo que hoje não pensam nisso. 

Por fim, os estudantes responderam se sentiam arrependimento de ter evadido e também qual a 

importância que eles acreditam que tenha uma graduação na carreira profissional do jovem. 

Somente os entrevistados 10 e 12 se disseram arrependidos. Como alegam ter desistido do curso 

por questões financeiras e mudança de cidade, sentem-se ao mesmo tempo vítimas e culpados 

por tal situação, dizendo que se pudessem teriam continuado. Já para os entrevistados 1, 4, 7, 

8, 9 e 11, o arrependimento dá-se por conta de não poderem formar-se com a turma de colegas; 

os demais entrevistados disseram não se arrepender da decisão tomada. 

 

Sobre a importância de como os jovens entrevistados percebem a graduação, embora de maneira 

diferente, a maioria dos entrevistados apontou a graduação como uma etapa preparatória para 

o mercado de trabalho. Para os entrevistados 1, 3, 5, 8, 9, 14 e 15, o diploma é o que difere 

quem vai ter os melhores e quem vai ter os piores cargos em uma empresa, tais pensamentos 

foram expostos pelas seguintes frases: “A graduação ajuda a conseguir bons empregos e bons 

salários, além de trabalhos menos operacionais” (ENTREVISTADO 5); “Na empresa em que 

trabalho, para o cargo acima do meu, sem diploma nem contrata, não tem conversa, mais vale 

o diploma do que o conhecimento em si” (ENTREVISTADO 8); “Acredito que no meu trabalho 

se aprenda mais no dia a dia do que na sala de aula, mas é regra da empresa que para promoção 

tem de ter o diploma universitário” (ENTREVISTADO 9); “Hoje em dia, com o grande 

aumento de desemprego é sempre bom exercer uma vantagem no mundo trabalhista, onde cada 

curso que você tenha, cada diploma, é uma oportunidade a mais de ingressar no ramo 

profissional” (ENTREVISTADO 1). Para o entrevistado 13, a importância da graduação é 

média/baixa, visto que pelo que ele vislumbra, ser empresário, até onde ele cursou não viu 

relevância. Já os entrevistados 2, 4, 6, 7, 10, 11 e 12 creditam a importância da graduação ao 

conhecimento que ela traz, o que possibilita ao aluno encontrar meios de crescer e de se 

desenvolver profissionalmente, como afirmam os entrevistados 4, 6 e 12  que dizem:  

“A graduação gera um choque de realidade! Os estágios, os trabalhos de faculdade, a 

discussão de assuntos práticos e relevantes, fazem com que o aluno sinta como é um 

ambiente profissional, com seus prazos, cobranças e resoluções de problemas” 

(ENTREVISTADO 4) 
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“A graduação vai além do diploma, tem uma função maior, que é trazer a prática e a 

relevância para o profissional se destacar. Diploma não resolve nada, o que a 

graduação precisa é fazer do aluno um ponto fora da curva!” (ENTREVISTADO 6) 

 

“A graduação tem um significado muito importante na vida do profissional, porque 

ela traz consigo, todo o conhecimento teórico para auxiliar ou melhorar o sistema das 

empresas ou da organização que você trabalha. Pode ainda desenvolver novas ideias 

e gerar novas soluções” (ENTREVISTADO 12). 

 

Talvez o que explique tais fatos sejam as inúmeras pesquisas de empregabilidade, que mostram 

que os salários de pessoas com formação superior são maiores que de pessoas sem a referida 

formação, o que reforça novamente a ideia de pragmatismo e visão utilitária do jovem e do 

cidadão vale paraibano (BAUMAN, 2011; TOLEDO, 2001 e CAMPOS, 2011). Também 

destaca-se a importância da relevância no ensino, sendo colocada como fonte de importância 

da graduação, conforme destacado nos discursos dos entrevistados 4 e 6, principalmente, 

rememorando o que foi apontado pelos autores Freire (2002), Yañez (in Reis, org. 2017), Horn 

e Staker (2015), dentre outros.  

 

4.1.4 Focus Group – Refinando a Discussão 

 

Visando confirmar os achados e verificar se havia equívocos ou omissões e, ainda, se havia 

novas informações, foi realizada uma sessão de grupo focal (focus group). Dos 15 jovens 

evadidos respondentes, 12 puderam participar, os demais apresentaram justificativas por 

motivos pessoais para não estarem no encontro. Assim, foi apresentado aos participantes um 

quadro geral dos achados, pontuando de uma maneira genérica o que se compreendeu das 

diferentes falas e apresentando as transcrições na íntegra, para que fossem realmente 

confirmadas ou negadas as conclusões. 

 

Os participantes, sentados em um semicírculo e com o pesquisador ao centro, receberam um 

resumo geral das respostas e o pesquisador, apoiado em uma apresentação com slides passou a 

mostrar os achados e o que havia sido compreendido nas entrevistas. Um assistente ficou 

também presente na sala para anotar possíveis reações, falas e outras circunstâncias que 

pudessem passar despercebidas. 

 

Com a apresentação dos dados, viu-se que em alguns aspectos, como postura de professores 

específicos, metodologias adotadas e conteúdos trabalhados, houve divergências para com os 



70 

 

resultados levantados, mas se pôde perceber que, com exceção de um aluno que na etapa de 

entrevista havia elogiado o curso e ao ouvir as falas dos demais se disse indeciso sobre sua 

avaliação, todos os demais presentes mantiveram-se coerentes com as falas declaradas na etapa 

individual. 

 

Novas informações também foram ditas pelos entrevistados, como o fato de um professor que 

não tinha formação específica em administração e ficava falando em sua aula coisas próprias 

de sua área de formação e não se preocupava com o foco do curso; também se falou sobre os 

problemas ocorridos com os projetos interdisciplinares (projeto que integra todas as disciplinas 

do módulo), alegando que os professores não tinham um discurso único, não davam as mesmas 

orientações sobre como fazer o projeto, o que causava dúvidas, nem havia um critério bem 

definido de avaliação, deixando margens para contestações. Também elogiaram a postura e o 

empenho do coordenador, dizendo que era uma pessoa disponível e que, na avaliação dos 

alunos, fazia o que podia para melhorar o curso; e elogiaram ainda as iniciativas do curso como 

visitas técnicas, projetos extraclasse, comunicação aberta da coordenação para com os alunos, 

dentre outras.  

Os entrevistados disseram também terem tido a sensação de que, por parte da IES, suas 

permanências não eram tão importantes, justificando isso, dizendo que as políticas de desconto 

eram  muito engessadas e que nunca foram informados sobre como deveriam proceder para 

realizar queixas ou mesmo pedir auxílio no processo pedagógico e vocacional, além do que 

disseram que após suas saídas a instituição nunca mais fez contatos, salvo os contatos 

promocionais automáticos de mailing list.  

Dessa forma, o pesquisador fez um resumo geral do que foi levantado, sobretudo dos problemas 

relatados, tanto de ordem acadêmica (curso, conteúdo, metodologia, etc), como os itens que 

têm relação maior com a parte administrativa da IES (Políticas de desconto, auxílio pedagógico, 

Políticas de combate a evasão, etc); todos concordaram, de maneira integral ou parcial, com a 

apresentação do pesquisador. As divergências ficaram em especificidades de avaliações de 

determinados professores/disciplinas. 

Por fim, o pesquisador perguntou ao grupo se tais problemas apresentados tiveram peso e 

contribuíram na decisão de evadir. Como resposta, com exceção de dois alunos (que disseram 

que continuariam no curso se tivessem mesmo condições de pagar as mensalidades, já que os 

atrasos estavam acumulando-se), todos os outros (inclusive alguns daqueles que alegaram 

motivos financeiros como causa da evasão), disseram que os fatores relatados tiveram, sim, 
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impacto na decisão. Um dos entrevistados, sobre esse fato, chegou a afirmar: “Estava tendo de 

trocar minha vida pela faculdade, já não tinha mais dinheiro para comprar roupas, sair com os 

amigos e até colocar gasolina no carro, mas quando eu via o que recebia em troca, achei que 

não valeria mais o sacrifício!” 

 

Percebe-se então, com base no que foi apresentado nas entrevistas individuais e depois debatido 

no focus group que, embora a evasão dos alunos tenha motivos diferentes, as insatisfações com 

o curso e com a IES possuíram peso e influência na decisão desse aluno de deixar o curso, 

corroborando com as afirmações de Moore e Kearsley (2007), Cislaghi (2008) e Magalhães-

Calvet (2013) que afirmam que a evasão não é motivada por causa única, mas sim por múltiplos 

fatores. Vale ressaltar ainda que os achados da pesquisa vão ao encontro do que afirma Silva 

(2013) e Pereira (2003). Segundo esses autores, a evasão tem em si muitas causas que podem 

ser controladas e, dessa forma, melhoradas pela IES; ou ainda a afirmação de Aitken (1982), 

para o qual a não evasão está diretamente ligada com o nível de satisfação do aluno com o 

ambiente em que está inserido. 

 

4.1.5 Análise Documental – Como se deu o Processo Formal de Evasão 

 

Para que se fosse possível realizar uma melhor triangulação das informações e analisar os 

processos formais da IES no que tange à evasão, foi realizada também uma análise documental, 

em que se buscou verificar se aquilo que o aluno declarou como motivo de sua saída no 

momento do cancelamento da matrícula era o mesmo que fora informado nas entrevistas e no 

focus group. Além disso, a análise documental também teve como objetivo entender melhor 

como se dá o processo de trancamento ou cancelamento de matrícula na IES estudada, para que 

se pudesse ter uma visão mais ampla do fenômeno na referida instituição. 

O quadro abaixo, baseado nos dados da secretaria da IES, busca realizar a comparação entre os 

motivos declarados na pesquisa e os motivos ditos na formalização do processo de 

trancamento/cancelamento da matrícula. Para melhorar a análise, foi inserido no quadro o 

momento em que o aluno, conforme dito na entrevista, tomou a decisão de evadir. 

Quadro 4 – Comparação dos motivos pesquisados e declarados 
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ENTREVISTADO 
MOMENTO DA 

DECISÃO 

MOTIVO 

DECLARADO NA 

PESQUISA 

MOTIVO 

DECLARADO 

PARA A IES 

Entrevistado 1 
Início do Segundo 

Ano (3º Semestre) 

Problemas Familiares, 

Vocacionais e 

Financeiros 

Motivo 

Financeiro 

Entrevistado 2 
Metade do 1º 

Semestre 
Perda do emprego 

Nenhum – Não 

renovou 

matrícula, dado 

como desistente 

pela IES 

Entrevistado 3 
Começo do Segundo 

semestre 

Não se sentiu 

identificado com a área 

Curso não 

correspondeu 

às expectativas 

Entrevistado 4 
Metade do Terceiro 

Semestre 

Sofreu uma lesão grave 

na mão 

Nenhum – Não 

renovou 

matrícula, dado 

como desistente 

pela IES 

Entrevistado 5 
Começo do Segundo 

semestre 

Não se sentiu 

identificado com a área 

Ainda se 

encontrava 

matriculado no 

sistema, 

embora já 

aparecesse 

como candidato 

em um novo 

vestibular da 

IES. 

Entrevistado 6 
Final do Primeiro 

Semestre 

Problemas Financeiros e 

desentendimento com 

funcionários da 

secretaria 

Nenhum – Não 

renovou 

matrícula, dado 

como desistente 

pela IES 
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Entrevistado 7 
Final do Primeiro 

Semestre 

Problemas Financeiros e 

por questões de 

empregabilidade 

Nenhum – Não 

renovou 

matrícula, dado 

como desistente 

pela IES 

Entrevistado 8 
Final do Primeiro 

Semestre 
Questões Financeiras 

Nenhum – Não 

renovou 

matrícula, dado 

como desistente 

pela IES 

Entrevistado 9 
Final do Primeiro 

Semestre 

Falta de identificação 

com a área e dificuldade 

de acompanhar 

disciplinas de cálculo 

Ainda se 

encontrava 

matriculado, 

embora já não 

mais 

frequentasse as 

aulas há cerca 

de quatro 

meses. 

Entrevistado 10 
Final do Segundo 

Semestre 
Questões Financeiras 

Nenhum – Não 

renovou 

matrícula, dado 

como desistente 

pela IES 

Entrevistado 11 
Final do Primeiro 

Semestre 

Dificuldade em 

acompanhar as 

disciplinas e pouco 

tempo para se dedicar 

aos estudos por conta do 

trabalho 

Nenhum – Não 

renovou 

matrícula, dado 

como desistente 

pela IES 

Entrevistado 12 
Final do Segundo 

Semestre 

Mudou-se de cidade e 

passou a trabalhar longe 

da IES. 

Nenhum – Não 

renovou 

matrícula, dado 

como desistente 

pela IES 
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Entrevistado 13 
Metade do Terceiro 

Semestre 

Descontentamento com 

o curso e falta de 

aderência de certas 

disciplinas com a área. 

Nenhum – Não 

renovou 

matrícula, dado 

como desistente 

pela IES 

Entrevistado 14 
Final do Segundo 

Semestre 

Não se identificou com 

a área 

Motivos 

Particulares 

Entrevistado 15 
Final do Segundo 

Semestre 

Dificuldade de 

acompanhar as 

disciplinas 

Motivos 

Particulares 

Fonte: Elaboração Própria 

Ao analisar o quadro, percebe-se que há uma dificuldade da IES de identificar os alunos 

evadidos e também captar os motivos de sua evasão, pois, conforme os dados mostram, somente 

os entrevistados 1 e 3 ofereceram justificativas claras e compatíveis, embora não de maneira 

plena, com os motivos também apresentados na pesquisa. O grande número de alunos dados 

como desistentes para a IES, que não precisam formalizar sua saída nem oferecer justificativas, 

evidencia uma perda de informação e conhecimento para a instituição, de tal modo que suas 

experiências, seus motivos, queixas e elogios não são acessados e, assim, perde-se a chance de 

aprimoramento. Tais dados corroboram com o pensamento de Casartelli et al (2010), que dizem 

ser necessária a implementação de sistemas e processos de inteligência estratégica nas IES, a 

fim de coletar informações que ajudem no processo de gestão e tomada de decisões.  

Outro dado que chama a atenção é que os entrevistados 5 e 9, embora já tivessem emitido 

“sinais” para a IES de que haviam evadido e também dissessem isso de modo aberto, como não 

foram formalizar o processo, apareciam para a IES como alunos ativos e, portanto, não 

receberam nenhum contato para compreensão dos problemas e dificuldades enfrentadas. Isso 

videncia, mais uma vez, a falta de uma orientação para o combate ao fenômeno da evasão. 

 

Também foram analisados o processo e o instrumento de coleta de informações utilizados para 

o caso da evasão. Notou-se que o aluno que deseja desligar-se do curso antes do final do 

semestre precisa ir à secretaria da instituição, conversar com um dos atendentes e preencher o 

formulário para cancelamento/desistência, trancamento ou transferência. O referido formulário, 

que é utilizado para todos os casos descritos, pede ao aluno que preencha o principal motivo de 

sua decisão, informando que o aluno deve optar por somente um item, das 14 opções 
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disponíveis. Após isso, é solicitado no mesmo formulário que o aluno dê notas de 0 a 10 para 

18 aspectos da IES, desde infraestrutura, passando pela parte pedagógica e chegando até mesmo 

à gestão da instituição. Ao final do formulário, o aluno é convidado a escrever algum 

comentário que julgue pertinente. Após esse trâmite, é dada sequência no processo e logo. 

Desde que não haja pendências, o aluno é desligado do curso. Não há necessidade de entrevistas 

nem de conversas com setores/pessoas especializadas. 

 

Tal processo, como é feito, mostra-se contrário ao que apontam Portela (in Reis, org. 2014) e 

Motta (in Reis, org. 2016), que evidenciam a necessidade de haver procedimentos mais 

específicos e equipes treinadas para que se tente reverter, enquanto é tempo, a decisão do aluno 

de evadir, bem como se faça a utilização de ferramentas administrativas que ajudem a 

identificar o fenômeno ou, pelo menos a possibilidade dele ocorrer, antes que o discente não 

tenha mais condições de continuar no curso.  

 

Dessa forma, percebe-se então que, embora seja declarado somente um motivo como causa da 

evasão de maneira formal, o fenômeno mostra-se complexo e multifatorial (MOORE E 

KEARSLEY, 2007; CISLAGHI, 2008; e MAGALHÃES-CALVET, 2013). Utilizando-se do 

agrupamento proposto por Xenos et al (2002), que classificam a evasão em fatores internos 

(controláveis pela instituição) e fatores externos (incontroláveis pela instituição), pode-se 

afirmar que há, dentre os motivos elencados pelos alunos entrevistados, uma predominância de 

causas passíveis de serem controladas pela IES. Destaca-se nas falas coletadas entre os jovens 

evadidos uma decepção com a ausência de relevância no ensino proposto e falta de sentido no 

que é apresentado e trabalhado em sala de aula, principalmente nos primeiros anos do curso, 

corroborando com os autores, Bauman (2011), Freire (2002) e Yañez (in Reis, org. 2017), o 

que evidencia uma ausência de sintonia entre o estudante e a instituição (PELLIZZER, 2016) 

no que tange ao formato de currículo, conteúdos e metodologias do programa estudado. 

Evidenciou-se ainda que a IES não possui processos estruturados e sistematizados para combate 

à evasão, que a utilização de ferramentas e a montagem de procedimentos fazem-se necessárias 

para que se reduza a incidência do fenômeno (PORTELA in REIS, org. 2014 e MOTTA in 

REIS, org. 2016). A necessidade de ações de combate à evasão mostra-se, principalmente, pelas 

evidências de que a maioria dos motivos apresentados como causa da saída do aluno poderiam 

ser (re)trabalhados e melhorados para evitar que se perdesse esse jovem estudante. Além do 

mais, permitiria que se obtivessem informações mais precisas que auxiliassem nessa tomada de 
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decisão sobre o que fazer frente ao problema. Tal cenário também foi relatado por Baggi e 

Lopes (2011) que afirmam que faltam nas IES processos e políticas institucionalizadas de 

combate ao fenômeno da evasão. Já para Tahim e Vieira (2012), deve-se somar à questão 

apresentada o fato de que nas instituições confessionais o modelo de gestão praticado tem como 

características um formato linear, um planejamento simples, pouco efetivo e sem a existência 

de instrumentos de controle.  

Por fim, ao analisar todos os dados levantados e informações coletadas, faz-se necessário 

rememorar o alerta feito por Zanin et al (2013) que afirmam que as instituições de ensino 

superior não podem mais ser geridas sem a adoção de práticas modernas de gestão e ações 

voltadas à competitividade e sobrevivência no mercado, pois, como afirma Meyer Jr., Pascucci 

e Mangolin (2012), as instituições de ensino superior já não são mais um local tranquilo e de 

relativa estabilidade. Assim sendo, ressalta-se a importância da afirmação de Márcio Espírito 

Santo (2011, p. 32), que afirma que “o processo de profissionalização da gestão universitária 

exige capacidade e postura empresarial dos dirigentes na condução da IES, mas isso não 

significa o abandono dos princípios e valores tradicionais: ética, cidadania, responsabilidade 

social.” 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar os motivos da evasão do ensino superior, 

especificamente no curso de Administração de uma IES confessional da região do Vale do 

Paraíba, a partir da perspectiva do jovem evadido. Em pesquisas e consultas realizadas em 

alguns repositórios nacionais e internacionais, não foram encontrados trabalhos que tratassem 

do fenômeno da evasão, analisados exclusivamente sob a ótica do jovem. Assim, esta 

investigação abre espaço para novos estudos e novas discussões nessa direção. 

Com base no referencial teórico levantado, pôde-se perceber que a área de gestão educacional, 

embora venha recebendo atenção e estudos em maior quantidade nos últimos anos, ainda não 

se mostra unânime quanto a suas linhas de ação. Há grupos de estudiosos que defendem um 

modelo próprio/específico de gestão para instituições de ensino e há grupos que defendem a 

adoção, mesmo que com adaptações, de modelos e ferramentas do mundo da gestão tradicional. 

Além disso, destaca-se o fato apresentado pelos autores consultados de que, em instituições 

confessionais, a gestão predominante tem características próprias, que são distintas do modelo 

de gestão das chamadas empresas educacionais, o que torna ainda mais complexo o cenário 

apresentado, já que, atualmente, instituições privadas empresariais, instituições confessionais, 

instituições públicas e todas as demais formas de organização existentes competem entre si em 

busca de alunos e recursos que garantam sua sustentabilidade financeira e pedagógica. 

A juventude contemporânea, presente na atual sociedade pós-moderna, possui características 

específicas, em alguns casos, muito diferentes das características percebidas na juventude de 

gerações anteriores. É fato que a chamada revolução tecnológica, a globalização, a mudança no 

comportamento da sociedade como um todo e também a mudança de paradigmas do mundo do 

trabalho fizeram com que os jovens da atualidade tivessem atitudes, comportamentos e formas 

de pensar próprias e, por isso mesmo, de difícil compreensão em sua totalidade. O jovem hoje, 

que cresce cercado de possibilidades tecnológicas, que tem acesso a informações diversas e em 

tempo real, que possui voz (mesmo que dentro de pequenos grupos) e que percebe valores como 

hierarquia e status serem substituídos por colaboração e igualdade, chega às instituições muito 

mais crítico e questionador, o que representa um desafio para as IES, que em sua maioria, ainda 

seguem padrões e modelos formados em um mundo que, aos poucos, deixa de existir.  
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A evasão no ensino superior é um fenômeno que preocupa sob o ponto de vista acadêmico e 

administrativo, pois gera problemas de ordem pedagógica, social e econômica. Por isso mesmo, 

vários autores dedicaram-se, e dedicam-se ainda hoje, a investigar sobre o tema, encontrando 

diferentes respostas às suas indagações. Compreende-se que a desistência de um curso antes de 

sua conclusão possui inúmeras causas e sofre influências de questões como a localização da 

IES, perfil psicossocial do aluno, economia do país e da região, projeto pedagógico, dentre 

outros. Diante desse quadro, evidencia-se a necessidade de estudos locais e específicos que 

busquem não generalizar, mas responder aos anseios do local e do tempo estudados para 

compreender o fenômeno. Mas ainda assim, é fato que as instituições precisam e devem 

mobilizar-se para combater a incidência da evasão, visto que o número de alunos que desiste 

de cursos é alarmante em todo o país. 

A instituição confessional de ensino estudada possui vocação natural para o jovem, por tradição 

e carisma, e preocupa-se constantemente em entender esse jovem e todas as suas complexidades 

para dar-lhes respostas que sejam pertinentes ao mundo atual, mas ao mesmo tempo, 

necessárias para uma boa formação integral, técnica e humana do aluno, como  o exposto em 

seus documentos e declarações institucionais. Assim, para essa instituição a evasão de alunos 

pode representar perdas ainda maiores, impossíveis de serem mensuradas por serem imateriais. 

Dessa forma, com o objetivo de compreender os motivos que levam o jovem aluno do curso de 

Administração da referida IES a evadir, analisando-os sob a ótica do estudante evadido, e se o 

referencial teórico apresentado ajuda nessa compreensão, foi adotada a abordagem qualitativa 

para o desenvolvimento da pesquisa, já que o foco era a exploração e compreensão da realidade 

e não a confirmação de hipóteses pré-definidas. Como método de pesquisa, foi assumido o 

estudo de caso, visto que a investigação e a análise dar-se-iam na compreensão da realidade 

daquela IES específica e não em generalizações. 

Os instrumentos de pesquisa adotados para a realização do estudo de caso foram: entrevistas 

semiestruturadas com os jovens evadidos, focus group com os respondentes e análise 

documental dos processos de evasão da instituição. A entrevista buscou investigar as possíveis 

causas de evasão na individualidade e na historicidade do jovem, analisando não somente os 

fatos ocorridos durante o curso, mas também fatos ocorridos antes e após a passagem desse 

aluno pela instituição, de tal modo que se pudesse obter um panorama mais completo da 

situação e da realidade que o envolve.  
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O que se encontrou com a realização das entrevistas é que a maioria dos entrevistados 

procuraram de alguma forma conversar com amigos e familiares sobre o curso e sobre a 

instituição antes de tomar tal decisão; buscavam um curso que proporcionasse condições 

profissionais melhores e, consequentemente, mais oportunidades; não estavam completamente 

convictos da escolha pelo curso. Após o ingresso no curso, merece destaque o fato de que, 

embora a maioria tenha declarado motivos de ordem financeira ou falta de aderência com a área 

para justificar suas saídas, grande parte dos entrevistados mostrou-se descontente ou 

desapontada com o curso, alegando falta de relevância e conhecimento prático/específico, 

sobretudo em disciplinas consideradas não específicas em que os estudantes não conseguiam 

realizar o link com a área. Além disso, ressalta-se o fato de que os jovens estudantes, quando 

decidiram evadir, tiveram comportamentos distintos uns dos outros e não procuraram a 

instituição ou mesmo professores para conversas e auxílios, o que implica desafios extras para 

as IES que desejam fazer um trabalho preventivo de combate à evasão. 

Já a realização do focus group mostrou-se eficaz e necessária para confirmar se os achados 

levantados na individualidade faziam sentido quando expostos de maneira coletiva e, embora 

aspectos individuais tenham-se mantido (o que é natural e demonstra coerência dos achados), 

os aspectos comuns foram evidenciados e confirmados pelos participantes. Novamente as 

questões de ordem pedagógica foram apontadas como motivos de insatisfação com o curso. A 

ausência de relevância e sentido no que era discutido e vivenciado apareceu de maneira 

constante nessa etapa da pesquisa. Além disso, os participantes também destacaram o fato de a 

IES não procurar agir no combate à evasão para reverter sua decisão ou mesmo compreender 

melhor o que aconteceu e ofertar uma nova opção de curso. 

Ao realizar a análise documental da IES e compreender como funciona o processo formal de 

trancamento, cancelamento ou transferência do curso, percebe-se que muitas informações que 

poderiam ser utilizadas para a melhoria do curso e da instituição estão sendo desperdiçadas, 

pois alunos vão embora sem precisar comunicar-se e dizer seus reais motivos e, mesmo quando 

dizem, fazem-no por meio de um instrumento que reduz a complexidade do problema e as 

possibilidades de acesso a dados mais precisos. Também fica evidente a dificuldade da IES em 

detectar o aluno que irá evadir ou mesmo já evadiu (de fato) mas não formalizou sua ação, 

fazendo com que seus registros não apresentem um retrato fiel da realidade e, ao mesmo tempo, 

não se consiga reverter em tempo a decisão desse estudante, além de mais uma vez, perder a 

oportunidade de acesso às informações de suas experiências. 
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Percebe-se dessa maneira, embora de uma maneira superficial, que a evasão do aluno tenha 

uma causa evidente. Na verdade o que ocorre é que há um acúmulo de problemas que o leva a 

evadir. No estudo em questão, o que pareceu gerar maior frustração para aluno com a 

experiência acadêmica foram as incompreensões que o estudante tinha sobre o currículo 

apresentado, e o jovem questiona a relevância e o sentido do que era visto em sala de aula, além 

de outros dados como a postura do professor, a necessidade ou não de determinadas disciplinas, 

a ausência de comunicação e direcionamentos únicos, políticas de descontos engessadas e 

distanciamento da IES.  

Assim sendo, os resultados evidenciam a urgente necessidade de revisão do currículo do curso 

estudado e melhor comunicação com os alunos, a fim de mostrar-lhes a importância e a 

relevância de cada disciplina na construção de suas carreiras. Além disso, os professores 

precisam compreender a necessidade de ressignificar o aprendizado para esses novos discentes 

que possuem interesses e expectativas diferentes das gerações anteriores, possuem facilidade 

de acesso a dados e são, geralmente, inquietos e curiosos. Esse novo jovem parece ter entendido 

que o ambiente universitário não é somente uma “fábrica de diplomas” cuja linha de produção 

acontece ao longo dos anos do curso, mas busca conhecimentos práticos, relevantes, aplicáveis 

a sua vida e que lhe mostrem meios de desenvolvimento profissional e pessoal. Esse jovem 

contemporâneo, imediatista e pragmático não deseja esperar 4 anos (tempo do curso de 

Administração) para ver e sentir os ganhos do estudo. Para fazer sentido, o ensino precisa 

mostrar momento a momento a esse aluno como ele está desenvolvendo-se e como ele pode 

fazer uso prático dos assuntos e conceitos estudados em sala de aula (que não necessariamente 

precisa mais ser a sala de aula física). 

Cabe ressaltar que muitos dos problemas levantados são controláveis pela instituição, ou seja, 

podem ser trabalhados para melhor adequação ao perfil do aluno contemporâneo e suas 

inquietudes, tais como formatos de aulas e metodologias, alinhamento do corpo docente, melhor 

estruturação do conteúdo das disciplinas e do momento em que são ofertadas, trabalhos mais 

práticos, contextualizados e relevantes e a adoção de políticas e procedimentos de combate à 

evasão que busquem ouvir e conhecer os problemas enfrentados pelos estudantes e propor 

soluções de melhoria para a redução da incidência desse fenômeno. Porém, para conseguir 

implementar as mudanças necessárias e agir com a velocidade que o problema exige, a IES 

precisa colocar-se mais próxima do aluno, desenvolvendo políticas próprias de combate à 

evasão e integrando sua equipe de coordenadores e professores para que ajam conjuntamente, 
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e que o tema se torne um de seus objetivos centrais, com ações de prevenção e correção, bem 

como a utilização dos dados coletados para planejamento futuro. 

A educação não deve render-se, de maneira plena e absoluta, aos desejos dos alunos como se 

fosse um produto servido “à moda do cliente”, tampouco se deve mostrar inflexível e insensível 

ao novo perfil do estudante jovem e do mundo como um todo. Reinventar-se não significa 

começar novamente do zero, mas sim, aproveitar aquilo que ainda é necessário e pertinente e 

adicionar novidades para que a missão da educação como emancipadora do ser humano (pelas 

definições de Adorno e Paulo Freire) seja cumprida. Trabalhar mais a partir do mundo real, 

apresentar contexto no que se propõe estudar e não entender o aluno como uma tábua rasa, 

vazio de conteúdo, mas sim um ser em formação que já traz consigo bagagens que precisam ser 

exploradas e valorizadas não são ideias tão novas, embora muitas vezes raras no cotidiano 

educacional, mas são alguns caminhos para a construção de um novo modelo que seja mais 

adequado ao perfil do aluno contemporâneo e próximo dele e daquilo que a sociedade precisa.  

É necessário, então, construir novas políticas e processos internos, capacitar a equipe de 

gestores, coordenadores e professores para os desafios do mundo atual, inovar e ousar na 

construção de seus currículos, colocar-se de maneira mais próxima dos alunos, repensar suas 

ações e definir bem seus objetivos, permitindo que os responsáveis pela gestão tenham um norte 

a seguir e ferramentas para desenvolver a instituição, não ficando presos a simples manutenção 

da ordem operacional do dia a dia  nem ao atendimento das burocracias internas e externas. 

Enfim, é necessário criar uma nova estrutura operacional, acadêmica e administrativa para que 

as IES possam passar pelo desafio da educação do século XXI. 

A limitação desta pesquisa dá-se pelo fato de o estudo ter sido realizado em somente um curso 

e de uma única instituição escolhida, fazendo com que não fosse possível verificar se os 

problemas apresentados são localizados ou presentes em toda a instituição e também em outras 

IES. Para que determinações de causas para evasão com o enfoque no comportamento e 

aspirações da juventude sejam mais robustas, recomendam-se novas pesquisas, abrangendo 

mais instituições e de outras regiões do país. 
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APÊNDICE A –Roteiro de Entrevistas 

 

 

Abaixo é descrito o modelo de roteiro de entrevistas semi-estruturadas que será utilizado para 

a aplicação junto aos jovens evadidos, objeto de análise dessa pesquisa. Tal instrumento busca 

possibilitar uma investigação mais profunda das causas da evasão, por meio da análise do 

discurso dos entrevistados. Este roteiro foi elaborado com base na literatura estudada sobre os 

temas evasão, juventude e pós-modernidade. Buscou-se dividir os itens que compõem este 

roteiro em três momentos da trajetória deste jovem evadido, quais sejam, os momentos que 

antecederam à entrada do jovem no curso (aqui chamados de Pré-Curso); os momentos vividos 

durante o curso e, por fim; os momentos após a saída desse jovem do curso (Pós-Curso). 

 

- Momentos Pré-Curso. 

A elaboração destes itens foi apoiada nos autores Bauman (2001, 2011); Harvey (1993); Cruz 

(2000); Bardagi et al (2003); Bardagi e Hutz (2005) e Gaioso (2005) que falam sobre questões 

como vocação para a área, conhecimentos prévios sobre o curso e metodologia, expectativas 

criadas, e o fator social. 

 

1) Antes da inscrição para o vestibular, o aluno conhecia sobre a área? Tinha experiências 

e contatos prévios? Buscou conhecer a instituição, o curso e conversar com outros 

alunos que cursavam o mesmo programa? 

2) A escolha pelo curso teve quais fatores determinantes? Quais foram as influências 

recebidas que contribuíram para a escolha do curso? Que imagem o entrevistado possuía 

do curso e da instituição, antes de se tornar aluno, de fato? 

3) O aluno teve dúvida sobre quais áreas escolher, no momento do vestibular? Prestou para 

outros cursos e/ou outras instituições?  
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- Momentos vividos durante o Curso 

A elaboração dos itens destacados abaixo, tiveram como fundamentação o trabalho dos autores 

Bauman (1998, 2001, 2011); Fontenelle (2008); Jameson (1996); Rifkin (2000); Harvey (1993); 

Melo et al (2013); Tinto (1975); Andriola (1997); Col Debella (1978); Maia, Meirelles e Pella 

(2004); Andriola et al (2006); Diogo et al (2016); Silva Filho et al (2007); Cislaghi (2008); 

Pereira (2003); Platt Neto et al (2008); e Baggi e Lopes (2011). 

 

1) Em que momento do curso o aluno começou a pensar em evadir e os motivos. Avaliação 

deste aluno sobre as disciplinas cursadas, a metodologia adotada e o corpo docente do 

curso. Avaliação desse aluno sobre a infraestrutura da IES, serviços de secretaria e 

administrativos de maneira geral. 

2) Quando começou a considerar a ideia da evasão, qual foi o comportamento adotado pelo 

aluno? Antes de tomar a decisão de evadir, de maneira definitiva, procurou a instituição 

para algum tipo de auxílio ou orientação? Conhece, ou fez uso, de alguma política de 

auxílio desenvolvida pela IES? A coordenação do curso soube previamente da decisão 

de evadir? Se sim, houve algum diálogo a respeito disso?  

3) Como era o relacionamento com os colegas de classe? Desenvolveu amizades com 

outros colegas de sala ou mesmo de outros cursos? A decisão do aluno de evadir, teve 

a participação de outros alunos? A família do aluno, apoiava seus estudos?  

4) O aluno também trabalhava enquanto cursava a graduação? O curso (até onde o aluno 

chegou) ajudou na carreira profissional do estudante? O aluno conseguia perceber seu 

desenvolvimento profissional acontecendo? O que o aluno aprendia em sala, ele sentia 

que era algo relevante para seu desenvolvimento e atuação profissional? 

 

- Momentos vividos Pós-Curso 

Para construção desta relação de itens, a literatura consultada teve como autores principais 

Bauman (1998, 2001, 2011); Fontenelle (2008); Jameson (1996); Rifkin (2000); Harvey (1993); 

Baggi e Lopes (2011); Aitken (1982); Silva Filho et al (2007). 

1) Após a formalização do processo de evasão, a instituição fez contato com o aluno 

novamente? Se sim, de que forma e com qual objetivo? A instituição apresentou os 

outros cursos e programas que possuía? 
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2) O aluno, após evadir do curso em questão, cursou (ou cursa) outros cursos ou o mesmo 

curso em outras instituições? Se sim, quais cursos e em quais instituições? Como foi 

(ou está sendo) essas experiências em outros cursos/instituições? Está melhor, pior ou 

igual ao curso anteriormente cursado? Por quais motivos? 

3) Em algum momento se arrependeu de ter evadido? Se sim, por quais motivos? O que se 

vislumbra para o futuro? Na opinião do aluno evadido, qual a importância que a 

graduação tem na carreira profissional e por quais motivos? 

 

Cabe lembrar que, seguindo as orientações de Richardson (1985) e Boni e Quaresma (2005), o 

roteiro exposto acima é um guia para uma entrevista semi-estruturada, mas com flexibilidade 

para se alterar, reordenar, omitir ou mesmo formular questões que se façam necessárias ao longo 

do processo, de acordo com as respostas obtidas e com as oportunidades percebidas.  
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ANEXO I – Formulário de Requerimento de Cancelamento de Matrícula 

 

 


