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"Certo dia disseram-me: 

Formado 

Não me sinto em forma 

talvez não entendeste a fórmula 

Faltou calculadora 

coordenação motora 

Os formados gritavam: 

quadrado perfeito! 

Pois a forma que os formava 

fora a mesma que formara 

Mas os lados meus 

não eram iguais 

as linhas tortas 

arestas expostas 

exatidão não era resposta 

quiçá, 

uma forma 

defeituosa 

que não se encaixa 

a construções de mundos 

dentro de caixas 

pois na natureza 

não existe 

forma perfeita." 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver um panorama do Sistema de Ensino Superior 

(SES) público brasileiro com enfoque nas trajetórias das políticas públicas de acesso e 

inclusão do ensino superior e os possíveis determinantes da evasão estudantil. Busca-se 

investigar os fatores que provocam a evasão estudantil no ensino superior através de uma 

breve ilustração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal 

Fluminense (ICHS-UFF) de Volta Redonda. Primeiro será feito um relato da trajetória das 

políticas públicas de democratização do ensino superior, evidenciando nuances entre sua 

expansão e a inclusão da população brasileira a tal nível de ensino. Posteriormente será 

exposta uma revisão bibliográfica do campo de estudo da evasão acadêmica, analisando os 

fatores que a determinam. Delineada a conjuntura estrutural do sistema de ensino superior 

brasileiro bem como os principais determinantes da evasão acadêmica, este trabalho 

discorrerá sobre o Instituto de Ciências Humanas Sociais (ICHS) da Universidade Federal 

Fluminense de Volta Redonda, analisando sua atual conjuntura a respeito da evasão estudantil 

nos cursos que compõe o instituto. Para tal feito, a metodologia utilizada na investigação 

perpassa por uma pesquisa bibliográfica exploratória. Também será empregada uma pesquisa 

documental, com intuito do levantamento de dados, junto às secretárias dos cursos do ICHS e 

nas instituições formuladoras de indicadores educacionais. Espera-se, com esta pesquisa, 

delinear um breve panorama do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) em relação à 

evasão acadêmica, assim como lançar pontos de reflexão sobre o que determina o sucesso e o 

fracasso estudantil. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Evasão Acadêmica; Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (ICHS). 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos 15 anos, houve uma grande expansão do Sistema de Ensino Superior 

(SES). Como retrata o Censo de Educação Superior de 2012, fornecido pelo Instituto 

Nacional de Educação Pública (INEP), as matrículas em cursos superiores (presenciais e a 

distância) cresceram de 3.036.113, em 2001, para 6.379.299, em 2010. Mesmo que ainda seja 

insuficiente tanto nos números de instituições públicas do ensino superior quanto na inclusão 

de classes sociais até então excluídas do processo, as políticas públicas de democratização do 

ensino superior foram fundamentais para dar início a um processo de reestruturação social 

(BARBOSA,2015).  

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), o Programa Universidade para Todos (ProUni), além das políticas de ação 

afirmativa e as de cota social para alunos oriundos de escola pública, foram essenciais para 

garantir o acesso dos alunos nas instituições de ensino superior. Tal feito garante certa 

estabilidade social, seja pela profissionalização do indivíduo, pelas vivências proporcionadas 

pelo meio universitário ou, até mesmo, pelo status social atribuído aos que conseguem vencer 

a batalha competitiva dos vestibulares e ingressarem em cursos do ensino superior 

(BARBOSA,2015). 

  É bem verdade que o acesso ao ensino superior é de grande importância e que, através 

dele, ampliam-se as oportunidades do indivíduo socialmente instituído. Mas da matrícula até a 

entrega do diploma, e mais ainda, até o ingresso no mercado de trabalho é um longo, árduo e, 

por vezes, perverso caminho a ser percorrido, sobretudo para a população de baixa renda.  

 Segundo portal do MEC (2016), a média nacional de evasão estudantil no ensino 

superior, nos últimos anos, varia em 20%. É em vista do problema das altas taxas de evasão 

estudantil nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras que este trabalho se 

desenvolve. Objetiva-se, portanto, delinear um panorama do Sistema de Ensino Superior 

público brasileiro com enfoque nas trajetórias das políticas públicas de democratização do 

ensino superior e os possíveis determinantes da evasão estudantil. Para alcançar esse objetivo, 

outros farão parte da execução da pesquisa. Sendo assim, pretende-se especificamente (1) 

analisar o desenvolvimento das políticas públicas de democratização do ensino superior no 

Brasil, salientando as nuances de acesso e inclusão; (2) analisar o novo perfil de aluno 

ingressante no ensino superior e os principais campos de estudo que tratam o problema da 

evasão estudantil, buscando relacioná-los com a realidade do SES brasileiro; e (3) ilustrar 

brevemente o problema da evasão estudantil no ICHS-UFF Volta Redonda.  
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Este trabalho, portanto, está dividido em três seções, além desta breve introdução e da 

conclusão. A primeira seção se debruça sobre o desenvolvimento das políticas públicas de 

democratização do ensino superior no Brasil, salientando as nuances de acesso e inclusão, 

com objetivo de analisar o perfil de aluno ingressante. Na segunda seção expõem-se os 

principais campos de estudo que tratam o problema da evasão estudantil, buscando relacioná-

los com a realidade do SES brasileiro. Na terceira, constituída como ilustração do trabalho, 

apresenta-se brevemente o problema da evasão estudantil no ICHS-UFF Volta Redonda.  
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1- TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEMOCRATIZAÇÃO DO 

ENSINO SUPERIOR 

 

As instituições do ensino superior configuram-se como mecanismos estratégicos para 

o desenvolvimento científico-tecnológico das sociedades modernas. O sistema de ensino 

superior (SES) tem a capacidade de fomentar e induzir profundas mudanças no tecido social, 

funcionando como uma das matrizes para os princípios democráticos de igualdade de 

oportunidades da modernidade ocidental. Diferente de outros países latino-americanos que 

estruturaram suas instituições de ensino superior já no período colonial, o Brasil teve que 

esperar o final do século XIX para ver surgir as primeiras instituições deste nível (SOUSA, 

2008). Desde então, árdua tem sido sua caminhada.  

A partir da década de 1930 o papel do SES passa a se tornar preponderante como 

política pública de Estado, visto sua importância para o processo do desenvolvimento 

industrial do país. Na Era Vargas (1930-1945), foi fundado o Ministério da Educação e Saúde 

Pública (MESP). Nesse período criou-se o Conselho Nacional de Educação, com todos os 

seus integrantes ligados ao ensino superior (AMORIM; SANTOS; NOVAES,2018). Cria-se 

também o estatuto da universidade brasileira, que estabelece o papel do SES como 

instrumento de integração social, redimensionando o processo educativo para o que 

chamaram "novo homem". Fávero (1980) discorre acerca do desenvolvimento das IES no 

período: 

 

[...] até a promulgação da República, foram fundadas mais 13 escolas de 

ensino superior, chegando a 14 o número de estabelecimentos de ensino 

superior. Da Proclamação da República até a Revolução de 1930, quando se 

dá a queda da República Velha, foram criados mais 72 estabelecimentos 

desse nível, perfazendo, então, o total de 86. E, finalmente, da Segunda 

República até 1945, foram criadas mais 95 escolas de nível superior. 

(FÁVERO.1980, p. 111) 

 

 O período da ditadura militar (1964-1984) marca a abertura do SES ao setor privado. 

Segundo Saviani (2007):  

 

[...] o projeto de reforma universitária (Lei nº 5.540/68) procurou responder a 

duas demandas contraditórias: de um lado, a demanda dos jovens estudantes 

ou postulantes a estudantes universitários e dos professores que 

reivindicavam a abolição da cátedra, a autonomia universitária e mais vagas 

para desenvolver pesquisas e ampliar o raio de ação da universidade; de outro 

lado, a demanda dos grupos ligados ao regime instalado com o golpe militar, 

que buscavam vincular mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de 

mercado e ao projeto político de modernização em consonância com os 

requerimentos do capitalismo internacional. (SAVIANI.2007, p. 9) 
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 Nesse sentido, Carlos Benedito Martins (2009) destaca que o ensino superior privado 

instituído pela reforma de 1968 tende a ser distinto do que até então vigorava, em termos de 

natureza e objetivos. Trata-se de um sistema estruturado nos moldes de empresas 

educacionais, que visam seus lucros bem como o atendimento de demandas do mercado. Este 

cenário, ainda alavancado pelas políticas neo-utilitárias da década de 90, perdura até os dias 

atuais, com grande participação do SES ao setor privado. Desde então, houve um grande 

aumento no número de instituições bem como no número total de cursos e matrículas 

efetivadas, seja no setor público ou privado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou dados evidenciando a evolução do número de 

instituições do ensino superior entre os períodos de 1980 a 1998, destacando que em 1980 

contávamos com apenas 882, e em 1998 chegamos a atingir 973 instituições.  

 Cabe ressaltar que mesmo com o crescimento do número de instituições, o acesso da 

população de baixa renda no ensino superior, até a década de 2000, foi bastante limitado. As 

formas de ingresso nas universidades públicas eram excludentes em vários âmbitos, desde o 

número de vagas, até mesmo pelo processo seletivo. Já as universidades privadas eram 

limitadas a quem tivesse poder financeiro para seu custeio. A confluência desses dois 

indicadores, aliados a uma série de outros fatores provenientes de desigualdades 

socioeconômicas, resultou na inevitável exclusão do SES das classes sociais de baixa renda.  

 

 

1.1- INVESTIMENTOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Somente a partir dos anos 2000, grandes investimentos e novas políticas públicas 

educacionais emergem na agenda pública, buscando reverter o quadro da estratificação social 

no SES brasileiro. O processo de expansão no número de IES deu-se de maneira continuada, 

como retrata o Censo de Educação Superior de 2012, fornecido pelo Inep. As matrículas em 

cursos superiores (presenciais e a distância) cresceram de 3.036.113, em 2001, para 

6.379.299, em 2010. Entretanto, como aponta Barros (2015. p,263) " Apesar do total de 

matrículas (federais, estaduais, municipais e privadas) ter alcançado um crescimento de 110% 

nesse período, o fato é que a rede privada continua sendo a grande responsável pela Educação 

Superior no país". Portanto, ainda segundo a autora, mesmo com o aumento de estudantes 

matriculados nas IES públicas, isso não foi suficiente para alterar a predominância da rede 

privada, que deteve 68,9% do total geral de matrículas registradas em 2001 e atingiu 74,2% 

em 2010. Nas redes públicas a participação caiu de 31,1% para 25,8%.Segundo o Inep (2016), 
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75% das matrículas do sistema de ensino superior brasileiro estavam, em 2015, em 

estabelecimentos privados. Ainda que muitas dessas matrículas sejam subsidiadas por 

iniciativas como Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para 

Todos (Prouni), o gasto privado com educação tem peso significativo no país. 

Nesse contexto, a respeito dos investimentos, sobretudo nas formas de financiamento 

do sistema de ensino superior brasileiro, Martins e Neves (2015) destacam: 

 

O financiamento do ensino superior, considerando os segmentos público e 

privado, depende de diferentes fontes, quais sejam: i) recursos federais que 

envolvem o orçamento do MEC, repassado às universidades federais, como 

Fies, Prouni, entre outros programas; ii) recursos estaduais e municipais que 

financiam as respectivas IES; iii) recursos oriundos das agências de fomento 

como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), além das fundações 

estaduais de amparo à pesquisa; e iv) recursos privados, oriundos das famílias 

e/ou alunos (mensalidades) e das empresas.( MARTINS;NEVES,2015. p,8) 
 

O papel do governo federal mostrou-se fundamental para capilarizar os investimentos, 

por meio de políticas públicas de âmbito nacional, nos setores que promovem o sistema de 

ensino superior. Analisando os investimentos no setor como um todo, segundo repositório do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017), observa-se que o gasto brasileiro 

com educação como proporção do PIB, entre o ano de 2005 e 2013, oscilou entre 0,7% e 

0,9%, crescendo ao ponto de se equiparar à média de 1,5%, respectiva ao mesmo período, 

observada nos países-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). 

As políticas públicas educacionais inauguradas com o governo do Partido dos 

Trabalhadores (PT) buscavam dar continuidade ao processo de expansão do SES de maneira 

que as diversas classes sociais, até então excluídas do processo, estivessem incluídas. Tais 

políticas visavam suprir gargalos institucionais, a exemplo da desigualdade de oportunidades, 

resultante dos moldes de desenvolvimento do SES brasileiro vigorado até então. Nas 

instituições privadas a inclusão se deu por meio das políticas públicas de crédito e 

financiamento estudantil, com o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de 

Financiamento ao Estudante (FIES). Destinados a alunos inseridos em família de baixa renda, 

tais programas concedem bolsa e financiamento, respectivamente, para o custeio do valor do 

curso em instituições privadas de educação superior (PORTAL MEC, 2014).   

As políticas de ação afirmativa e as de cota social para alunos oriundos de escola 

pública, também abrem o acesso inclusivo nas instituições públicas e privadas. Segundo 
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Barbosa (2015, p.7) "Quando se considera o acesso ao ensino superior, inegavelmente houve 

uma abertura acentuada permitindo a entrada de estudantes provenientes de setores 

anteriormente excluídos desse nível de escolarização."  

Nesse período, as políticas de expansão dos IES continuam a se desenvolver. Segundo 

o MEC (2014), a expansão da rede de Universidades Públicas tinha como diretriz a ampliação 

das instituições de ensino em dois principais âmbitos: interiorização e reestruturação, os quais 

se estabeleceram a partir do desenvolvimento regional das instituições, de programas 

especiais de gestão dos recursos humanos e de infraestrutura e de avanços conceituais e 

regulatórios, como o credenciamento de fundações de apoio para trabalhos em parceria.  

 É possível identificar que as políticas públicas de democratização ao acesso do SES, 

mesmo no curto prazo de análise, puderam delinear um novo perfil dos alunos do ensino 

superior, considerando a origem social desses alunos. Diferente da década de 1990, em que a 

maioria dos discentes eram provenientes das classes altas e médias, as políticas de acesso 

inclusivo garantiram a entrada nas universidades de indivíduos das classes baixas, 

acompanhados por suas diversas trajetórias e origens sociais. Tais classes trazem consigo, e 

para a universidade, suas perspectivas de mundo e sobretudo suas condições de vida, 

determinantes para sua continuidade ou não nas IES. De acordo com Imperato (2017), uma 

pesquisa publicada pela Andifes (2014) mapeou o perfil socioeconômico e cultural dos 

estudantes de graduação das universidades federais brasileiras em 2014 e identificou que 

51,43% das famílias dos estudantes recebem até três salários mínimos. Essa distribuição ainda 

ocorre de forma desigual nas regiões brasileiras. No Nordeste e no Norte, esse percentual é de 

64% e 63%, respectivamente, enquanto nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste é de 

aproximadamente 30%. Segue abaixo o gráfico disponibilizado pela Andifes (2014): 
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Segundo a presidente da Andifes, Ângela Paiva Cruz, os dados desconstroem a 

narrativa de que as universidades federais são instituições com predominância da elite. Estes 

números reforçam a importância das políticas de acesso ao ensino superior:" Cai um mito 

repetido por muitas décadas, de que as universidades federais eram universidades de elite, e 

esse argumento justificou por muito tempo a defesa do fim da gratuidade do ensino. Temos 

hoje, pela pesquisa, dados que vão contra isso. A pesquisa aponta hoje que o ensino superior 

se tornou de fato mais acessível, mais popular e mais inclusivo, em grande parte devido ao 

sucesso das políticas de acesso e cotas" - afirma a presidente. Desse modo, cabe ressaltar uma 

importante reflexão: o que garante a permanência estudantil desse novo perfil de aluno no 

ensino superior? 

Nesse contexto, instituído pelo Decreto 6.096\2007, o Governo Federal introduziu o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

Brasileiras (REUNI), parte integrante de um conjunto de ações do Governo Federal no Plano 

de Desenvolvimento de Educação do MEC, com o objetivo de oferecer às instituições 

condições de expandir o acesso e garantir condições de permanência no Ensino Superior. O 

Reuni passou a financiar obras de infraestrutura e custeio, inclusive com contratação de 

pessoal (BARBOSA,2015).  

Segundo consta no site do MEC (2010), em relação à descrição do programa, com o 

Reuni, o governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino 

superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a expansão 

física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Ainda segundo o MEC 

(2010), as ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a 

ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à 
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evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais do país 

utilizando o sistema de ensino superior como força motriz.   

Nesse sentido, de modo a garantir a permanência estudantil nas IES, o Governo 

Federal lançou programas de bolsas de assistência estudantil, como o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), o Programa Nacional de Assistência Estudantil para as 

Instituições de Ensino Superior Públicas Estaduais (Pnaest) e o Programa de Bolsa 

Permanência (PBP). Mesmo agindo de forma incipiente, tais programas são fundamentais 

para garantir a continuidade do ciclo estudantil do aluno de baixa renda.  

Os programas de assistência estudantil são instrumentos fundamentais para garantir a 

permanência dos estudantes nas instituições de ensino. Como será descrito ao longo desse 

trabalho, agem de maneira a suprir os principais gargalos determinantes da evasão acadêmica 

das IES: os fatores socioeconômicos e os psicossociais. Segundo Alves et al. (2007, p. 248) 

“para que o aluno possa desenvolver-se em sua plenitude acadêmica, é necessário associar, à 

qualidade do ensino ministrado, uma política efetiva de assistência, em termos de moradia, 

alimentação, saúde, esporte, cultura e lazer, entre outras condições”. 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), é o principal expoente no 

que tange às políticas públicas de permanência estudantil. Implementado no ano de 2008, o 

programa vem se aperfeiçoando e ganhando maior dimensão e capilaridade ao longo dos 

anos. De maneira geral, o programa se efetiva por meio de bolsas auxílios para alunos de 

baixa renda em diversas áreas, como moradia, alimentação e transporte. De acordo com a 

descrição do programa no site do MEC (2010), o Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes) apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de 

graduação presencial das instituições federais de ensino superior (Ifes). O objetivo é viabilizar 

a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e 

evasão. Ainda segundo o MEC (2010), o Pnaes oferece assistência à moradia estudantil, 

alimentação, transporte, à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. 

Os critérios de seleção dos estudantes levam em conta o perfil socioeconômico dos alunos, 

além de critérios estabelecidos de acordo com a realidade de cada instituição.  

Criado em 2008, o programa recebeu, no seu primeiro ano, R$125,3 milhões em 

investimentos. Em 2009, foram R$203,8 milhões investidos diretamente no orçamento das 

Ifes. Para 2010, a previsão foi de R$304 milhões.  Segundo Imperato (2017, p.10), "a partir do 

PNAES, a assistência estudantil se efetiva em articulação com atividades de ensino, pesquisa 
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e extensão, com foco principal na permanência desses estudantes nos seus cursos de 

graduação." Como aponta o registro normativo do programa: 

Art. 2º [...] Parágrafo único. Compreendem-se como ações de 

assistência estudantil iniciativas desenvolvidas nas seguintes áreas: I 

— moradia estudantil; II — alimentação; III — transporte; IV — 

assistência à saúde; V — inclusão digital; VI — cultura; VII — 

esporte; VIII — creche; e IX — apoio pedagógico. 

 

Ainda se observarmos a portaria normativa em relação aos objetivos: 

Art. 2º São objetivos do PNAES: I — democratizar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal; II — 

minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 

permanência e conclusão da educação superior; III — reduzir as taxas 

de retenção e evasão; e IV — contribuir para a promoção da inclusão 

social pela educação 

 

 Desse modo, fica evidente a relação do PNAES com os principais fatores que 

determinam a evasão acadêmica. O programa atua de modo a suprir necessidades 

fundamentais para a continuidade, o desenvolvimento e a conclusão do aluno durante todo o 

ciclo acadêmico do ensino superior. 

Ainda a respeito do PNAES, são importantes algumas colocações. Atualmente, junto a 

alguns programas de bolsa-auxílio como o PBP, o programa representa a interseção entre a 

assistência social e a educação e vem se demonstrado fundamental para o sucesso estudantil 

no ensino superior. A respeito de seu funcionamento, segundo Imperato (2017, p.13) "apesar 

de o PNAES ser um programa no âmbito federal, sua execução é descentralizada”. Cada 

universidade tem autonomia de gestão para utilizar os recursos disponibilizados, conforme as 

suas necessidades e especificidades locais, o que permite maior eficiência. Ademais, segundo 

Imperato (2017), “há certa escassez de estudos que contemplem a assistência estudantil”. De 

acordo com o autor, existem apenas informações pulverizadas, divulgadas pelas próprias 

instituições ou em estudos de caso, sendo necessário criar bancos de dados específicos para 

esse programa. 

Apesar da grande expansão e democratização do SES, os últimos dados relativos aos 

índices de sucesso estudantil têm causado preocupação. Segundo o Senso de Educação 

Superior de 2010, a taxa de escolarização líquida da população brasileira de 18 a 24 anos 

continua muito baixa: 14,4%. Além disso, 74% de todas as matrículas de graduação estão no 

setor privado, respondendo o setor público por apenas 26% (INEP, 2010). Como analisa 

Barbosa(2015): 
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Os níveis de permanência dos alunos no SES brasileiro são muito baixos. Há 

dificuldades imensas no cálculo das taxas de conclusão, devido à variedade 

de trajetórias individuais, tanto nos ritmos de avanço nos cursos quanto na 

própria duração desses mesmos cursos. Usando dados fornecidos na Sinopse 

da Educação Superior em 2013, constata-se que houve um total de 6.152.405 

matrículas nesse ano em todo o país. Desse total, apenas 491.738 estudantes 

concluíram os cursos em 2013. Obviamente, isso não significa que menos de 

10% dos alunos que iniciam concluem os seus cursos. Mesmo assim, são 

muito poucos os concluintes para um investimento – público e das famílias – 

tão colossal.(BARBOSA,2015. p,11) 

 

O acesso às IES não garante nem a inclusão nem a permanência do indivíduo no SES, 

ou seja, o acesso não garante o sucesso estudantil, assim como já apontaram diversos estudos 

no campo da sociologia da educação (BARBOSA, 2015). Nesse sentido, quais são os 

principais determinantes para evasão acadêmica? 
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2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1- CLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 Segundo Lakatos & Marconi (2001) existem, basicamente, três tipos de pesquisa cujos 

objetivos são diferentes: pesquisa exploratória, descritiva e experimental. A metodologia 

utilizada nesta investigação perpassa por uma pesquisa bibliográfica exploratória. De acordo 

com Gil (1999) a pesquisa exploratória tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Ainda segundo o autor, tais pesquisas são 

planejadas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato. Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de desenvolver um panorama do 

Sistema de Ensino Superior público brasileiro com enfoque nas trajetórias das políticas 

públicas de democratização do ensino superior e os possíveis determinantes da evasão 

estudantil. Para então apresentar uma breve ilustração do Instituto de Ciências Humanas 

Sociais da UFF - Volta Redonda. 

 

2.2 - CLASSIFICAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA PESQUISA 

 

 Segundo Gil (1999), as pesquisas científicas podem ser classificadas, quanto à 

natureza, em dois tipos básicos: qualitativa, quantitativa e um misto dos dois tipos. Para este 

trabalho o método utilizado foi o qualitativo. Para Gil (1999), o uso desse método proporciona 

o aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das 

suas relações, mediante a máxima valorização do contato direto com a situação estudada, 

buscando-se o que era comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a 

individualidade e os significados múltiplos. 

 Nesse sentido, foram levantados dados estatísticos relacionados ao atual contexto do 

SES brasileiro e às políticas públicas de democratização do ensino superior. Foram 

quantificados os dados em relação à evasão estudantil no ICHS, tanto pelo emprego da coleta 

de dados quanto no tratamento dessas informações. A investigação perpassa pela análise 

crítica dos dados apresentados e levantados ao longo do trabalho. Traz consigo outras 

percepções e reflexões sobre os dados relativos ao SES, as políticas públicas de 

democratização, os determinantes da evasão acadêmica e sobretudo sobre a realidade 

institucional do ICHS.  
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2.3 - CLASSIFICAÇÃO QUANTO À TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

 Segundo Lakatos e Marconi (2001), as técnicas de coleta de dados são um conjunto de 

regras ou processos utilizados por uma ciência, ou seja, corresponde à parte prática da coleta 

de dados.  Ainda de acordo com os autores, durante a coleta de dados, diferentes técnicas 

podem ser empregadas, sendo mais utilizados: a entrevista, o questionário, a observação e a 

pesquisa documental. 

 Para a construção desse trabalho foram utilizadas algumas técnicas para a coleta de 

dados. A primeira refere-se à pesquisa bibliográfica. Segundo Lakatos e Marconi (2001), 

abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, desde publicações 

avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, materiais 

cartográficos, etc. Nesse sentido, foi empregada análises sobre os diversos estudos que 

envolvem as políticas públicas de democratização do ensino superior, mas sobretudo dos 

possíveis determinantes da evasão acadêmica. Foram descritas diversas correntes de estudo, 

os pontos que as distinguem, assim como suas imbricações.  

 A segunda refere-se à pesquisa documental. Segundo Gil (1999), é muito semelhante à 

pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes: 

enquanto a bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições de diversos autores, a 

documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um tratamento analítico, podendo 

ser reelaboradas de acordo com os objetos da pesquisa. Nesse sentido foi instrumento 

essencial para este trabalho, visto a ilustração do caso ICHS. Em um primeiro momento foram 

analisados dados relativos ao desenvolvimento histórico do SES, a exemplo dos sensos 

educacionais. Posteriormente, junto às secretarias dos cursos presentes no ICHS, foram 

analisados dados relativos à evasão estudantil de cada curso na modalidade presencial, desde 

o período de suas respectivas fundações. Também foram analisados documentos relativos ao 

desenvolvimento da estrutura institucional do ICHS.  

 

2.4 - CLASSIFICAÇÃO QUANTO A TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 Segundo Lakatos e Marconi (2001), a análise dos dados é uma das fases mais 

importantes da pesquisa, a partir dela é que serão descritos os resultados e a conclusão da 

pesquisa, conclusão essa que poderá ser final ou apenas parcial, deixando margem para 
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pesquisas posteriores. Nesse contexto, a partir dos dados levantados sobre a evasão acadêmica 

de cada curso na modalidade presencial do ICHS, foram elaboradas as médias das taxas de 

evasão de cada curso do instituto, relativo as turmas ingressantes no ano de 2013. Também foi 

elaborada a média geral da evasão estudantil do ICHS no mesmo período. As médias foram 

obtidas a partir do cálculo entre o número total de matrículas menos o número total de 

cancelamentos. As mobilidades foram excluídas do cálculo. 

  Cabe ressaltar a conclusão parcial da pesquisa, uma vez que seu objetivo é apenas o 

de ilustrar brevemente a situação do ICHS em relação à evasão acadêmica. Nesse contexto, 

vale salientar as limitações da pesquisa. A pesquisa é relativa somente aos alunos da 

modalidade presencial de ensino de cada curso.  O recorte do período de análise das taxas de 

evasão de cada turma no ano de 2013 pode limitar a pesquisa quanto às especificidades 

internas de cada turma ingressante. Outro fator limitador refere-se ao delineamento dos 

determinantes da evasão acadêmica no ICHS. Para tal feito seria necessária uma pesquisa de 

campo com entrevistas e questionários com docentes, funcionários, discentes e alunos que 

evadiram do Instituto.     
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3- AS TEORIAS DA EVASÃO ACADÊMICA 

 

 Nos últimos 20 anos, houve uma grande expansão do SES. Mesmo que ainda seja 

insuficiente tanto nos números de instituições do ensino superior quanto na inclusão de 

classes sociais até então excluídas do processo, as políticas públicas de democratização do 

ensino superior foram fundamentais para dar início a um processo de reestruturação social. As 

políticas de ações afirmativas, o REUNI, o PROUNI, entre outras, são essenciais para garantir 

não só o acesso, mas a permanência dos alunos nas instituições públicas de ensino. Tal feito 

garante certa estabilidade social, seja pela profissionalização do indivíduo, pelas vivências 

proporcionadas pelo meio universitário ou até mesmo pelo status social atribuído aos que 

conseguem vencer a batalha competitiva dos vestibulares e ingressarem em cursos do ensino 

superior. 

  É bem verdade que o acesso ao ensino superior é de grande importância e que, através 

dele, aumentam as oportunidades do indivíduo socialmente instituído. Mas da matrícula até a 

entrega do diploma, e mais ainda, até o ingresso no mercado de trabalho é um longo, árduo e, 

por vezes, perverso caminho a ser percorrido. Sobretudo para o novo perfil de aluno. Segundo 

Barbosa (2015), as dificuldades de acesso ao SES encontradas por jovens pobres e negros 

podem estar associadas ao próprio funcionamento do sistema de ensino brasileiro, 

extremamente desigual em termos de oportunidade e qualidade oferecida aos alunos 

provenientes de distintas situações socioeconômicas. Entretanto, conforme salienta Barbosa 

(2015), quando esses jovens conseguem realizar essa transição decisiva, ou seja, a finalização 

do ensino médio e a entrada no nível terciário, "sua vitória nem sempre se traduz em sucesso 

escolar; isso ocorre, talvez, porque o destino socialmente atribuído a eles teime em anular as 

escolhas feitas" (BARBOSA,2015,p.8).  

Nesse contexto, a Conferência Nacional de Educação (CONAE), ocorrida em 2010, 

teve como principais eixos a democratização do acesso, permanência e sucesso escolar. 

Segundo o relatório da Conferência: 

 

A democratização da educação não se limita ao acesso à instituição 

educativa. O acesso é, certamente, a porta inicial para a democratização, mas 

torna-se necessário, também, garantir que todos/as os/as que ingressam na 

escola tenham condições de nela permanecer, com sucesso. (MEC/ CONAE, 

2010, p.64) 
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Nesse sentido, é possível notar os atuais esforços dos órgãos competentes a fim de 

garantir a efetiva democratização do ensino superior por meio da permanência estudantil nas 

instituições de ensino.    

 Na obra "Trajetória das desigualdades" de Marta Arretche (2015), o campo da 

estratificação social lança luz à questão do sistema de ensino brasileiro. Ribeiro, Ceneviva e 

Brito (2015) mostram como as dificuldades nas transições dos níveis educacionais vão 

aumentando no decorrer do ciclo estudantil. Se, por um lado, o ensino fundamental encontra-

se praticamente universalizado, no ensino médio e sobretudo no superior há severos 

obstáculos sociais que impossibilitam o sucesso estudantil. Segundo os autores, haveria uma 

relação direta entre a origem social do indivíduo e as chances de conclusão do ensino 

superior. As condições de renda, o nível de escolaridade, bem como a estrutura familiar têm 

sido determinantes no desempenho escolar, na realização educacional e até mesmo têm 

interferido no destino ocupacional do indivíduo. As teorias da estratificação social estudam 

como o sistema educacional pode impactar as desigualdades estruturais da sociedade, ou seja, 

como a origem social influencia a permanência do indivíduo no ciclo educativo.   

A evasão acadêmica tem sido um importante objeto de análise de estudiosos do campo 

educacional. No Brasil, tais pesquisas começam a ser desenvolvidas na década de 70 e hoje 

são altamente difundidas e estudadas. Comumente as pesquisas no âmbito nacional decorrem 

dos levantamentos e estudos de casos desenvolvidos pelo MEC e instituições a ele ligadas, 

além das Universidades Públicas Brasileiras. Segundo Pereira (2003), a evasão pode ser 

caracterizada de três maneiras: a evasão de curso – pelo desligamento do discente em situação 

de abandono, desistência, transferência, exclusão e trancamento; a evasão da instituição –

quando o discente desliga-se da instituição na qual está matriculado; e a evasão do sistema – 

pelo abandono definitivo ou temporário do discente no ensino superior. Para este trabalho, 

evasão significa a interrupção do ciclo estudantil acadêmico, seja pela evasão do curso, da 

instituição ou do sistema.   

Segundo Imperatori (2017), a literatura apresenta variadas causas para a evasão na 

educação superior, como descontentamento com horários das disciplinas, falta de cursos 

noturnos, impossibilidade de conciliar trabalho e estudo, falta de relacionamento entre 

professor-aluno, pouca integração social à universidade, expectativas não correspondidas e 

falta de informações sobre curso e profissão, mau desempenho acadêmico e reprovações, 

problemas financeiros. Nesse sentido, tendo em vista as referências bibliográficas sobre os 
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determinantes da evasão acadêmica, pode-se subdividir a temática em dois grandes campos de 

abordagem: o campo psicossocial e o campo socioeconômico. 

 

3.1-FATORES PSICOSOCIAIS 

 

 O campo psicossocial estabelece seus estudos a partir da análise do indivíduo e sua 

relação com a sociedade. Parte do pressuposto que cada pessoa tem dois seres diferentes em 

si: o individual, formado pelo estado mental do indivíduo, e o social, que representa a 

socialização do indivíduo com o meio em que vive. Nesse campo, a educação é considerada 

um bem social, processo de socialização que integra o indivíduo no contexto social, variando 

segundo o tempo e o meio. Segundo Durkheim (1897), quanto mais eficiente for o processo 

educativo, melhor será o desenvolvimento da comunidade em que a escola esteja inserida, ou 

seja, quanto melhor for o processo de sociabilização do indivíduo com o meio que o cerca, 

melhor será seu processo educativo. Dentre os vários estudos desenvolvidos pelo autor, aqui 

se destaca a obra O Suicídio de 1897. Tal estudo procura mostrar que as causas do suicídio 

têm fundamento social e não individual. Segundo Durkheim, a tendência suicida aumenta 

naqueles indivíduos que não conseguiram se integrar no meio socialmente construído, aqueles 

que não conseguem assimilar os hábitos e os costumes compartilhados (BARBOSA,2015). 

Utilizando o estudo do suicídio de Durkheim como base metafórica, o campo 

psicossocial se desenvolve e compreende o abandono do curso como um suicídio, ou seja, o 

indivíduo que não se integra com o ambiente universitário, o sistema acadêmico e o sistema 

social, abandona-o. A partir daí, desenvolvem-se diversos estudos que contemplam os fatores 

psicológicos, sociais e identitários como determinantes da não permanência do aluno no ciclo 

estudantil. Nesse sentido Vincent Tinto (1993) apud Estite (2005) desenvolveu seus estudos 

da evasão acadêmica na realidade estadunidense. Segundo o modelo de análise do trajeto de 

Tinto, a saída intencional do aluno é ocasionada pela falta de integração entre dois sistemas: o 

sistema acadêmico e o sistema social (ESTITE,2005). No mesmo sentido, mas com 

abordagem distinta, Austin (1977), com a Teoria da Participação, evidencia que quanto mais 

envolvido o estudante estiver com o ambiente universitário (o seu curso) mais elevada será a 

probabilidade de sua retenção. Para tanto, o autor baseia seu estudo na integração do aluno na 

universidade, analisando fatores como o local de moradia e a influência do gênero nas 

escolhas dos cursos (ESTITE,2005). 

 Com outras abordagens, mas seguindo na mesma direção das implicações das IES no 

tecido social, autores como Boaventura de Souza Santos (1997) trazem importantes reflexões 
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a serem feitas no que tange as atuais realidades estruturais das universidades. De acordo com 

Santos (1995), se anteriormente a universidade tinha um papel delimitado, no decorrer do 

desenvolvimento das políticas neoliberais a educação passa a ser considerada âncora do 

processo lucrativo do sistema capitalista, o que se configuraria na crise das universidades, que 

é tridimensional, passando pela crise hegemônica, de legitimidade e institucional. Para o 

autor, um dos principais problemas enfrentados pelas universidades é o de deixar de auxiliar o 

mercado para se transformar no próprio mercado. A universidade passa a ser vista como uma 

empresa, massificadora de conhecimentos voltados para a formação de mão de obra numa 

espécie de fábrica de diplomas. Perde, assim, sua real identidade de produção e disseminação 

de conhecimentos como instituição formativa e libertadora. Para Santos, 

 
[...]esta pressão produtivista desvirtua a universidade, até porque certos 

objetivos que lhe poderiam estar mais próximos têm sido esvaziados de 

qualquer preocupação humanista ou cultural. É o caso da educação 

permanente, que tem sido reduzida à educação para o mercado permanente. 

Do mesmo modo, a maior autonomia que foi concedida às universidades não 

teve por objetivo preservar a liberdade acadêmica, mas criar condições para 

as universidades se adaptarem às exigências da economia. (SANTOS, 2005. 

p10) 

 

A educação, para o referido autor, deve ser emancipadora, libertadora, capaz de 

provocar nos indivíduos a investigação dos saberes. Seus estudos demonstram como a relação 

universidade\aluno é determinante para a formação do indivíduo, bem como seus reflexos no 

tecido social. Apesar da perspectiva fatalista de Santos em relação ao SES, tendo em vista as 

diversidades e pluralidade das IES, tais estudos abrem caminho para interessantes campos de 

análise no que tange às estruturas metodológica e pedagógica das universidades. A 

massificação do conhecimento pode acontecer em diversos âmbitos do cotidiano acadêmico, 

com cargas excessivas de leitura, por meio de avaliações de desempenho baseadas em 

produção de conhecimento\tempo, burocratização e hierarquização da relação aluno-professor 

bem como a pouca participação deliberativa dos alunos no processo de ensino. Como exposto, 

diversos são os fatores que alarmam o processo da construção dos saberes nas IES, assim 

como seus desdobramentos no processo educativo. Nesse sentido, diversos jornais e revistas 

brasileiros destacam a crescente depressão entre docentes e discentes no ensino superior e, em 

alguns casos, até mesmo o suicídio. Tal fato traz à tona a perspectiva literal dos estudos 

durkheimianos acerca do suicídio.    

No que tange às estruturas metodológicas e pedagógicas do SES, muitos são os 

debates teóricos acerca do tema, autores como Boaventura de Sousa Santos traz importantes 

reflexões acerca das metodologias empregadas nas universidades de ensino, salientando seu 
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viés massificador, por vezes reproduzindo as tendências mercadológicas de desenvolvimento.  

Mas o objetivo desse trabalho não é esmiuçar os métodos e pedagogias de ensino, e sim 

ressaltar sua importância na relação do aluno com as instituições de ensino superior. Nesse 

contexto é evidenciado um possível fator psicossocial: a atual estrutura institucional do SES. 

Aqui se questiona que o fazer universitário, as metodologias de ensino, avaliativas, a 

hierarquização institucional, bem como a pouca participação dos discentes na construção do 

curso, salvo as garantidas formalmente, possam ser considerados possíveis entraves que 

desestabilizam a relação do aluno com a instituição de ensino. 

Uma vez exposto o enredo institucional do SES na perspectiva de Santos, este trabalho 

busca relacionar a chamada crise das universidades como um possível fator psicossocial 

determinante para a inclusão ou não do aluno no sistema educacional. Procurando evidenciar 

que a relação da instituição de ensino com o aluno é fundamental não só para o acolhimento 

do último, mas para o desenvolvimento e crescimento dos dois. 

 

 

3.2-FATORES SOCIOECONÔMICOS 

 

O campo de análise da evasão estudantil pelo viés socioeconômico possui outras 

abordagens, relativas à relação das estruturas do plano econômico com a estrutura social, no 

caso a educação. Os principais autores referentes ao tema restringem suas análises a partir da 

teoria do Capital Humano, termo cunhado por Theodore Wilhain Schultz (1973), professor da 

Universidade de Chicago, cujo estudos enfatizam as contribuições do fator humano na 

produção e nos processos de crescimento/desenvolvimento econômico e no retorno do 

investimento que a educação proporciona. 

 Gary Becker, um economista da Escola de Chicago, utiliza amplamente a ferramenta 

da microeconomia neoutilitária para avaliar o comportamento dos indivíduos. Becker, em 

relação à teoria do capital humano, explica que a educação corresponde a um investimento 

que o indivíduo faz para si mesmo. Quanto mais o indivíduo investir em auto formação, maior 

será seu valor de mercado. A Teoria do Capital Humano é analisada sob dois principais 

vieses: O primeiro corresponde ao custo benefício que cada trabalhador aplica em seu capital 

pessoal, ou seja, cada trabalhador avalia se o investimento e o esforço empregado para sua 

formação acadêmica serão compensados em termos melhor remuneração no mercado. O 

segundo refere-se à relação da capacitação do trabalhador como um fator de aumento da 

produtividade. O trabalhador que tem formação superior, isto é, mão de obra qualificada, 
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aumenta a capacidade produtiva o que resulta em maiores ganhos para as empresas (ESTITE, 

2005). 

Tais abordagens concebem a educação como um bem econômico, caracterizada como 

um investimento baseado na maximização da utilidade individual, isto é, pautada em 

satisfações pessoais. Baseadas em princípios neoutilitários, entendem o processo educativo 

como fator determinante para o desenvolvimento do mercado, imergindo a educação no plano 

competitivo e reduzindo o indivíduo a um fator de produção, responsável ou não pelo seu 

sucesso estudantil. A educação é vista apenas como elemento econômico importante na 

seleção e qualificação de mão de obra, desconsiderando a dimensão sociopolítica, 

da transformação das habilidades e conhecimento dos trabalhadores. A utilização da 

expressão "capital humano" pressupõe o uso das habilidades pessoais para o desenvolvimento 

do mercado, englobando dois principais aspectos: a exigência do futuro melhor e a 

propriedade e controle sobre os meios de produção. Nesta perspectiva, todo trabalhador seria 

um capitalista, e assim sendo, o trabalhador que possuir educação terá o controle sobre os 

meios de produção em caso contrário, será destituído do controle (ALMEIDA; PEREIRA, 

2000). Portanto, nesse caso, o responsável pelo sucesso ou fracasso no plano social seria o 

próprio indivíduo, negligenciando outros fatores sociopolíticos, a exemplo da origem social. 

Tendo em vista as referidas críticas à Teoria do Capital Humano, este trabalho 

discorrerá acerca da abordagem socioeconômica pelo viés dos estudos da estratificação social, 

que por sua vez, analisam as questões voltadas para a educação a partir do enfoque da 

desigualdade social. Os processos socio-históricos envolvidos no desenvolvimento do sistema 

de ensino superior brasileiro são bastante diversos e marcam a atual estrutura institucional de 

ensino (BARBOSA, 2015). Os estudos da estratificação social se voltam para a capacidade do 

SES de equalizar as desigualdades oriundas das trajetórias sociais dos indivíduos. Ou seja, os 

estudos mostram em que medida o SES equaliza ou não as oportunidades sociais. Segundo 

Barbosa (2015, p. 258), "nos termos da pergunta clássica das teorias da estratificação social: 

em que medida o SES consegue suplantar o peso da origem social na definição dos Destinos 

Ocupacionais dos indivíduos?". Ainda segundo a autora, infelizmente, as respostas para tal 

indagação tendem a ser negativas, uma vez que fatores estruturais indicam uma tendência à 

permanência do quadro da desigualdade social. 

Para explicar a relação da desigualdade social com o SES, autores do campo 

desenvolveram seus estudos a partir de dois âmbitos de análise: a estratificação vertical e a 

estratificação horizontal. Para Ribeiro e Schlegel (2015) se, por um lado, o acesso à 
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universidade vem se democratizando, com o aumento da participação relativa de mulheres, 

negros, pardos e indígenas, por outro, tal inclusão não representou acesso igual a todas as 

carreiras universitárias nem a garantia da permanência estudantil nas instituições de escolha. 

Nesse sentido, a estratificação vertical refere-se às chances desiguais do indivíduo ter acesso e 

progredir no sistema educacional, ao passo que a estratificação horizontal trata da 

hierarquização existente dentro de um mesmo nível de ensino, ou seja, refere-se à 

desigualdade existente nas carreiras e nos destinos ocupacionais de cursos com maior ou 

menor prestígio social. Segundo os estudos de Ribeiro e Schlegel (2015. p,136) "observar a 

estratificação horizontal no ensino superior brasileiro ganha importância também por conta 

dos avanços em equalização vertical verificados nas últimas décadas, em grande medida por 

conta da expansão do sistema de ensino superior." No caso, mesmo com maior equalização do 

acesso ao SES, as desigualdades nos destinos ocupacionais dos indivíduos se mantiveram. 

A teoria da estratificação social lança luz aos fatores determinantes para a 

permanência ou a não continuidade do aluno no SES a partir de uma análise da estrutura da 

desigualdade social brasileira. Uma vez configurada a estratificação horizontal, a tendência é 

que as vagas universitárias dos cursos de menor prestígio se restrinjam a alunos de baixa 

renda, que por sua vez, enfrentam grandes adversidades para a conclusão do ciclo acadêmico. 

Tal configuração acaba por perpetuar as desigualdades sociais, antes amenizadas pelas 

políticas públicas de democratização do ensino superior. Segundo os referidos autores, 

 

A estratificação verificada no curso universitário naturalmente tem impacto 

em termos salariais. De forma geral, carreiras ligadas à engenharia oferecem 

os retornos mais elevados, e aquelas relacionadas à educação proporcionam 

as piores remunerações. A área de negócios e economia tende a oferecer 

rendimento acima da média, enquanto a de humanidades, abaixo da média. 

(RIBEIRO E SCHLEGEL, 2015. p,138) 

 

A origem social do indivíduo, ou seja, suas condições de renda, a estrutura familiar, a 

escolaridade dos pais, o gênero sexual, o histórico de suas trajetórias escolares são fatores 

preponderantes para a continuidade ou não do aluno no SES. Nesse sentido, apesar de o 

acesso à universidade ter sido democratizado, é ainda preciso garantir a permanência do aluno 

de baixa renda nas instituições de ensino. Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da 

Educação (MEC), a respeito da Universidade de Brasília (UnB), ser a primeira universidade 

brasileira a adotar o sistema de cotas raciais em 2004, o número de estudantes que 

ingressaram por esse tipo de cota, no período de 2004 a 2018, foi de 7648, enquanto o número 
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de alunos negros que completaram a graduação nesse mesmo período foi de 3.422, ou seja, 

menos da metade do total de ingressantes conseguiram concluir seus estudos.  

Enfim, o regime da igualdade de oportunidades não é estabelecido a partir do ingresso 

no SES. De acordo com pesquisa realizada na Universidade nacional de Brasília (UnB) a 

respeito da evasão estudantil, constatou-se " que estudantes trabalhadores têm índice de 

evasão nitidamente mais elevado". (VELLOSO E CARDOZO, 2010, p. 15). Os percalços 

percorridos ao longo do período de formação estudantil por alunos de baixa renda são muito 

maiores e espelham a difícil conciliação entre estudo e trabalho, implicando diretamente as 

taxas de evasão. 
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4- O CASO DA UFF-VOLTA REDONDA 

 

Como desdobramento das políticas públicas de democratização do SES, foi fundado o 

polo da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda. Segundo dados do portal online 

da instituição, em 2003 a Universidade Federal Fluminense é convidada pelo Governo Federal 

a integrar-se ao programa de interiorização da universidade pública, cujos objetivos eram o 

desenvolvimento das regiões interioranas, sobretudo na região do médio Vale do Paraíba 

Fluminense, visando desconcentrar a presença da universidade em grandes centros urbanos.  

Em 2004, foi instituído o convênio UFF/MEC 037, estabelecendo um modelo regional 

de ensino voltado para alguns aspectos específicos, objetivando a integração da universidade 

às especificidades locais de desenvolvimento. Em 2005, foram iniciados os cursos de 

graduação em Engenharia de Agronegócios e em Administração de Empresas. O Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais (ICHS) foi fundado em 2006, desde então, nos anos 

subsequentes a universidade ganhou uma série de novos cursos bem como infraestrutura 

mínima para seu funcionamento, como em 2010, quando a universidade ganha novas 

instalações no campus Aterrado. Em 2008, a UFF aderiu ao Programa de Apoio aos Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) do MEC. Em 2009 foram 

iniciados os cursos de graduação em Ciências Contábeis e Administração Pública (ainda pelo 

convênio 037/2005). Em 2011 foram iniciados os cursos de graduação em Direito e 

Psicologia. Dados atuais mostram que o Campus ICHS, instituto da UFF-VR, localizado no 

campus Aterrado, conta com cerca de 100 professores para atender os quase 5.000 alunos, 

sendo 1.700 nos cursos presenciais.  

 Entretanto, apesar dessa rápida expansão no referido campus, ainda são salientes uma 

série de carências como ausência de moradia estudantil, restaurante universitário, melhores 

condições bibliotecárias, ou até mesmo, espaços de convívio coletivos. A universidade conta 

com um sistema de bolsas e auxílios, mas estas ainda são muito incipientes, não conseguindo 

abranger a quantidade demandada pelos alunos. Tal realidade institucional não é exclusiva da 

Universidade aqui exposta. Como demonstram alguns estudos sobre a interiorização do 

ensino superior brasileiro, a carência estrutural é uma realidade compartilhada, assim como 

também o são as altas taxas de evasão estudantil.  Segundo Vargas (2014, p.303 apud Barbosa 

2015): 

 

[...] a UFF apresentou em 2011 a maior oferta de vagas entre as maiores 

federais (UFRJ, UNB, UFMG e UFPA), conforme mencionado, mas seja a 
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segunda em ingressos nesse mesmo ano, ficando abaixo da UFRJ. Já em 

relação à taxa de conclusão, a UFF fica em último lugar dentre aquelas 

federais em todos os anos desde 2007. Neste caso, algumas hipóteses devem 

ser aventadas: [...] uma inadequação entre locais de oferta e cursos ofertados; 

[...] os problemas relacionados a carência de pessoal, ausência ou precária 

representação política, péssima estrutura física de trabalho, condições de 

trabalho e carreira fragilizadas. [...]. Sem dúvida, más condições de trabalho e 

de estudo não apenas desmotivam a permanência dos alunos quanto 

dissuadem futuros candidatos. As notícias e avaliações circulam [...]. 

 

Cabe ressaltar que o objetivo deste trabalho não é o de mensurar o mérito ou demérito 

das políticas públicas de interiorização do ensino superior, como ocorre nas diversas 

bibliografias sobre a temática, mas o de apresentar os possíveis fatores intervenientes na 

evasão estudantil nas IES. Nesse trabalho, a universidade investigada é reflexo de tais 

políticas e, por isso, foi proposta tal análise. 

O Instituto de Ciências Humanas Sociais (ICHS) é fruto das políticas públicas de 

interiorização das Universidades Públicas da UFF, advinda do REUNI. São integrantes do 

Instituto os cursos de Administração Pública (AP), Administração de Empresas (AE), 

Ciências Contábeis (CC), Direito (D) e Psicologia (P). Apesar de seu evidente 

desenvolvimento em um curto prazo, vide a conquista no ano de 2017 da quarta colocação 

nacional no ENADE do curso de AP, os dados acerca da evasão acadêmica são preocupantes.  

Segundo levantamento feito junto às secretarias dos cursos, relativos às turmas que 

ingressaram no ano de 2013 na modalidade presencial, a média geral de evasão dos cursos do 

instituto, até o atual momento, foi de 46,2%. Os cálculos foram obtidos a partir da equação do 

número total de matrículas menos o número total de cancelamentos, sendo excluídos do 

cálculo as mobilidades. Quando separadas as médias de evasão por curso, é possível 

identificar grandes diferenças no que tange as taxas de evasão. A menor taxa de evasão refere-

se ao curso de D, com 23,3%, seguido pelo curso de P, com taxa de 34,6%. O curso de AE 

apresentou taxa de 43,7%. O curso de CC apresentou altas taxas de 60,2%. Entretanto o curso 

com a maior taxa de evasão foi o de AP, registrando 69,2%.  

Cabe ressaltar que todos os cursos do Instituto apresentam taxas de evasão maiores 

que a média nacional de 20%, estipulada pelo MEC. Como aponta o campo de estudo dos 

determinantes da evasão acadêmica, diversos são os possíveis fatores intervenientes na evasão 

do aluno da instituição. Nesse sentido seria necessário um estudo mais minucioso junto ao 

ICHS para delinear os principais determinantes da evasão. Todavia, algumas ponderações 

podem ser ressaltadas. 

Tomando como exemplo os cursos de D e AP, de fato, há uma grande diferença entre 

as taxas de evasão de ambos. Tal discrepância, uma vez que os dois cursos se localizam no 
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mesmo Instituto, nos permite levantar diversas reflexões em relação à estratificação social e 

às estruturas desiguais no ensino superior. Entretanto, para tal feito, seria necessário um 

estudo mais minucioso sobre os objetos em questão, capaz de apontar as diversas facetas e 

peculiaridades de cada curso, como o perfil socioeconômico dos alunos bem como as 

estruturas internas de cada departamento, além de entrevistas e questionários com os alunos. 

Outro aspecto de análise diz respeito à qualidade do instituto. Apesar das altas taxas de 

evasão estudantil nos cursos apresentados, quando são avaliados os rendimentos dos 

respectivos, em diversas provas de avaliação nacional, os resultados são positivos. Como já 

mencionado, o curso de AP conquistou no ano de 2017 a quarta colocação nacional no 

ENADE. O curso de D, segundo o próprio site da instituição, no ano de 2015, foi o primeiro 

do Estado do Rio de Janeiro, e o terceiro do Brasil, ficando atrás somente da USP de Ribeirão 

Preto e da Unesp de Franca, em São Paulo, no ranking do 17º Exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). O curso de Psicologia apresenta bons rendimentos nas avaliações 

programáticas do MEC. Enfim, de fato, há uma evidente qualidade nos cursos do instituto 

quando são apresentados resultados de rendimento dos alunos, ou seja, o sucesso estudantil. 

Entretanto tal cenário se contrapõe com altas taxas de evasão, neste caso, fracasso estudantil. 

Ademais, este trabalho tem o intuito de lançar um breve panorama geral sobre a 

situação do ICHS em relação à evasão estudantil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como demonstrado ao longo deste trabalho, nos últimos anos houve grandes avanços 

no que tange às políticas públicas de democratização do ensino superior. A expansão no 

número de matrículas e dos centros universitários, com o REUNI, as políticas de acesso e 

inclusão, com o ProUni, e as ações afirmativas puderam delinear um novo perfil do aluno 

acadêmico. Entretanto, do acesso ao sucesso estudantil muitos são os percalços, sobretudo 

para o novo perfil de aluno ingressante oriundo de classes sociais mais baixas, que carrega 

consigo todos as dificuldades e estigmas de sua origem econômica.  

Como aponta o campo de estudo da evasão acadêmica, os fatores socioeconômicos 

bem como os psicossociais são determinantes no fracasso, leia-se abandono estudantil das 

instituições de ensino. A exemplo do ICHS, este cenário é uma realidade que assola diversas 

instituições de ensino do país, podendo refletir sérias implicações no sistema social. 

O caso do ICHS permite fazer algumas observações nos aspectos institucionais do 

fenômeno. Como aponta a referente bibliografia, e ao analisarmos a estrutura física do ICHS 

em relação à assistência estudantil, comprovamos que estruturas importantes para a 

permanência do educando são incipientes ou mesmo inexistentes, como o que ocorre com a 

moradia estudantil e restaurante universitário. Pode-se afirmar, portanto, que apesar da 

universidade contar com um sistema de bolsas e auxílios, como o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (Pnaes), esse é ainda incipiente, não conseguindo abranger a 

quantidade demandada pelos alunos. Tudo isso remete ao que já afirmamos ao longo deste 

trabalho: fatores socioeconômicos e psicossociais contribuem, de maneira definitiva, para a 

permanência ou não do estudante na universidade.  

Sobre isso, podemos afirmar que, apesar de distintos em natureza, tais fatores são 

complementares e agem de maneira conjunta para determinar a não permanência do aluno na 

instituição: por exemplo, um aluno em maior situação de vulnerabilidade econômica, no 

decorrer de sua trajetória, tende a sofrer com traumas psicossociais.  

 Muito ainda há de se estudar no campo educacional, em seus diversos níveis de 

ensino, suas diversas instituições, além dos diversos atores que o influenciam. Cabe ressaltar 

que essa investigação compreende apenas algumas perspectivas do campo educacional do 

ensino superior brasileiro e se estabelece a partir da análise de bibliografias e documentos 

fornecidos por estudiosos e instituições de pesquisa da área.  

De longe, o objetivo desse trabalho é determinar o modus operandi de estruturas 

educacionais tão complexas e ainda imbuídas de divergentes correntes de pensamento. 
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Todavia, a pesquisa se estrutura a partir de variáveis críticas e exploratórias acerca das 

políticas públicas e dos possíveis determinantes da evasão estudantil no ensino superior, a fim 

de salientar duas necessidades imediatas do sistema educacional brasileiro: Investimentos 

Públicos e Mudanças Estruturais Internas.  

 Ademais, este trabalho tem o intuito de servir como registro e instrumento de estudo e 

análise direcionado aos docentes e discentes do ICHS, já que se constituiu como fruto de 

estudos e vivências que a universidade pode proporcionar.  
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