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RESUMO

A evasão no ensino superior é um problema de alcance internacional e cujas consequências
negativas alcançam toda sociedade. No sentido de contribuir para a elucidação desse fenômeno,
o presente trabalho tem como objetivo produzir um panorama abrangente da evasão universitária
brasileira. Como base para o cálculo, serão utilizados os microdados do Censo da Educação
Superior (INEP) de 2009 a 2018. Este panorama contará com duas etapas fundamentais. Primei-
ramente, um capítulo de revisão de literatura para apresentar e definir brevemente o contexto em
que este trabalho se insere. Posteriormente, um capítulo metodológico no qual pretendemos situar
o trabalho frente a variedade de conceitos e indicadores existentes na literatura sobre evasão
universitária, além de oferecer esclarecimentos sobre o processo de cálculo das estatísticas no R.
Em seguida, um capítulo com a exploração dos resultados das principais quantificações do aban-
dono universitário agregadas para as IES Federais, Estaduais e Privadas. Estes resultados serão
contrastados com as conclusões presentes em alguns dos principais levantamentos estatísticos
sobre o tema.

Palavras-chave: Evasão Universitária; Estatísticas da Evasão Universitária; Censo da Educação
Superior; R.



ABSTRACT

Higher education dropout is an international problem which negative consequences attain the
entire society. In an attempt to contibute to elucidating this phenomenon, this work aims to
produce a wide overview regarding the Brazilian university dropout. The calculation will be based
on the microdata of the Census of Higher Education (INEP) from 2009 to 2018. This overview
will contain two fundamental parts. First, a chapter of literature review in order to present and
briefly draw a picture of the context in which this work takes part. Then, a methodologic chapter
where we seek to position this work before the range of concepts and indicators included in the
literature about university dropout, and also to enlighten the calculation process of statistics in R.
Afterward, a chapter with the exploitation of the results of the main quantifications of university
dropout assembling Federal, State and Private Institutions of Higher Education (IHEs). These
results will be compared to the conclusions of some of the most relevant statistic studies on the
theme.

Keywords: Higher Education Dropout; Higher Education Dropout statistics; Census of Higher
Education; R.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Índice de Evasão Anual nas diferentes categorias administrativas do Ensino
Superior entre 2000 e 2009 (média do período em destaque). . . . . . . . . 36

Figura 2 – Índice de Evasão Anual entre 2002 e 2008 por método de mensuração (média
do período em destaque). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Figura 3 – Índice de Evasão Anual entre 2000 e 2005 das IES Públicas por categoria
administrativa (média do período em destaque). . . . . . . . . . . . . . . . 39

Figura 4 – Índice de Evasão Anual nas diferentes categorias administrativas do Ensino
Superior entre 2010 e 2018 (média do período em destaque). . . . . . . . . 40

Figura 5 – Número de Evasões Anuais nas diferentes categorias administrativas do
Ensino Superior entre 2010 e 2018 (média do período em destaque). . . . . 42

Figura 6 – Número de ingressantes, cursandos e formandos nas categorias administrati-
vas do Ensino Superior entre 2009 e 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Figura 7 – IEA ao longo dos anos da trajetória acadêmica para as categorias administra-
tivas do Ensino Superior entre 2014 e 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Figura 8 – NEA ao longo dos anos da trajetória acadêmica para as categorias adminis-
trativas do Ensino Superior entre 2014 e 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Figura 9 – Variação do IEA de cada momento da trajetória acadêmica entre 2010 e 2018
para as categorias administrativas do Ensino Superior (trajetória média em
destaque). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Figura 10 – Distribuição do IEA nas Instituições de Ensino Superior por categoria admi-
nistrativa entre 2010 e 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Figura 11 – Relação entre IEA e número de matriculados nas Instituições de Ensino
Superior por categoria administrativa (dados de 2010 a 2018). . . . . . . . . 50

Figura 12 – Distribuição de frequência da TEC, TCC e TFC das IES Federais em Brasil
(1996). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Figura 13 – Relação entre TEC e o tamanho das coortes analisadas nas Instituições
Federais de Ensino Superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Figura 14 – Evasão Total Média de países da América Latina e OCDE. . . . . . . . . . 54
Figura 15 – TEC, TCC E TFC das coortes 2010, 2011, 2012 e 2013 nas diferentes

categorias administrativas (dados de 2010 a 2017). . . . . . . . . . . . . . . 55
Figura 16 – TEC do 1o ao 6o ano da trajetória acadêmica para as coortes 2010-2017. . . 57
Figura 17 – TCC do 1o ao 6o ano da trajetória acadêmica para as coortes 2010-2017. . . 58
Figura 18 – TFC do 3o ao 6o ano da trajetória acadêmica para as coortes 2010-2015. . . 59
Figura 19 – Distribuição de frequência da TEC do 1o ao 6o ano da trajetória acadêmica

para as coortes 2010-2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60



Figura 20 – Relação entre tamanho da coorte e TEC no 1o e 2o ano de graduação (dados
das cortes 10-17, para os anos 10-17 e cada IES). . . . . . . . . . . . . . . 61



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Conceitos da evasão universitária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tabela 2 – Principais indicadores da evasão universitária . . . . . . . . . . . . . . . . 32



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 A EVASÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1 O surgimento e o atual momento do debate . . . . . . . . . . . . . 14
2.2 Conceitos da evasão universitária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 METODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1 Definições conceituais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2 Indicadores da evasão universitária . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2.1 Indicadores de variação anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2.2 Indicadores de acompanhamento longitudinal . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2.3 Indicadores de acompanhamento longitudinal: análises por coortes . 28

4 PRINCIPAIS RESULTADOS DA EVASÃO UNIVERSITÁRIA . . . . . 33
4.1 Tratamento dos dados no R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2 Indicadores de variação anual - IEA, NEA. . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2.1 Histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2.2 Resultados das IES Federais, IES Estaduais e IES Privadas . . . . . 40
4.2.3 Distribuição de frequência dos resultados individuais . . . . . . . . . . 48
4.3 Indicadores de acompanhamento longitudinal - TEC, TFC e TCC. 51
4.3.1 Histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.3.2 Resultados das IES Federais, IES Estaduais e IES Privadas . . . . . 54
4.3.3 Distribuição de frequência dos resultados individuais . . . . . . . . . . 59

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6 REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



12

1 INTRODUÇÃO

A evasão universitária é um problema de abrangência internacional e cujos desdobramen-
tos negativos alcançam toda a sociedade. Segundo estimativas de Oscar Hipólito, os custos do
abandono universitário no Brasil em 2009 foram da ordem de R$9 bilhões de reais (G1, 2011).
Além disso, a evasão universitária é uma questão de longa data: de acordo com Freitas (2009),
desde meados de 1960 modelos teóricos vem sendo desenvolvidos para melhor apreender este
fenômeno em todo o mundo.

De todo modo, é razoável considerar que o impacto da evasão universitária é ainda maior.
Isso porque a estimativa de Hipólito, além da defasagem histórica de quase 8 anos, não considera
diversos custos implícitos da evasão na educação superior: custos de ordem individual, como
o custo de oportunidade em termos de renda (via produtividade) advinda da não conclusão da
educação superior (NERI, 2005); custos de ordem institucional, como o custo para as Instituições
Federais que poderiam ter acesso a uma maior verba junto ao Ministério da Educação tendo um
maior número de concluintes (BRASIL, 2013b); custos de ordem financeira, como o desperdício
da receita que é investida anualmente no financiamento de cada matrícula do ensino superior,
que mediante a não conclusão não traz o devido retorno social; dentre outros.

Como veremos no capítulo seguinte, o debate sobre esse importante fenômeno no Brasil
tem impulso a partir de 1996, com a publicação de “Diplomação, Retenção e Evasão nos Cursos

de Graduação em Instituições de Ensino Superior Públicas” (BRASIL, 1996). Desde então, esta
linha de pesquisa vem crescendo e se complexificando, com cada vez mais produções, diferentes
abordagens e diferentes áreas do conhecimento se debruçando sobre o assunto.

Entretanto, um formato específico de produção teórica sobre o abandono universitário
não tem sido atualizado sistematicamente desde meados de 2012: os levantamentos estatísticos
sobre a evasão universitária em âmbito nacional. Materiais que realizem, concomitantemente:
aclaramento do conceito; definição e aplicação de metodologia homogênea para levantamento de
dados; e identificação das taxas de conclusão, de retenção e de evasão. Trabalhos que, em última
instância, se assemelhem ao formato de Brasil (1996), Filho et al. (2007) e outros.

A partir da observação do momento que vive a literatura brasileira sobre a evasão
universitária e considerando as potencialidades que um trabalho com esta finalidade podem
apresentar (melhor detalhadas no capítulo seguinte), nos propusemos a produção de um novo
panorama estatístico nacional sobre o abandono nas IES. Um panorama que, assim como Brasil
(1996), conjugue: discussão conceitual, definição e aplicação de metodologia homogênea e os
resultados dos principais indicadores. E que o faça apoiado na bibliografia existente para o
assunto.

Dada a pouca presença de pesquisas com este perfil nos últimos anos, pretendemos
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neste trabalho contribuir para a caracterização da evasão universitária no período 2010-2018
em contraste com os resultados apresentados em 1996 e nos trabalhos do Instituto Lobo para
a primeira década dos anos 2000. O faremos explorando as possibilidades colocadas pelos
microdados do Censo da Educação Superior e buscando identificar aquelas informações que
mais contribuam para a elucidação do fenômeno.

Para alcançar esses objetivos, o trabalho está organizado da seguinte forma: primeira-
mente, um capítulo de revisão de literatura. Com ele, pretendemos apresentar brevemente o
momento da literatura sobre evasão universitária no Brasil e situar o trabalho frente a variedade
de conceitos passíveis de utilização. Em seguida, um capítulo metodológico. Nele, serão apre-
sentados os indicadores que servem de base à esta monografia e explicitadas as opções e os
procedimentos utilizados para o cálculo das estatísticas que serão oferecidas neste trabalho. Por
fim, um capítulo com aqueles que consideramos os principais resultados da evasão universitária.
O que designamos por “principais resultados” será definido no capítulo metodológico.
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2 A EVASÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL

Como veremos, a produção acadêmica sobre o abandono universitário remonta aos anos
de 1960, sendo que no Brasil ela tem impulsão especialmente a partir da década de 90. Neste
período, diversas contribuições e polêmicas permearam o debate sobre a evasão na Educação
Superior. Este capítulo tem como finalidade a apresentação breve de alguns dos principais
referenciais bibliográficos deste debate, em especial aqueles que serviram de suporte mais
diretamente para a investigação que será feita ao longo deste trabalho.

2.1 O surgimento e o atual momento do debate

No Brasil, a discussão sobre o abandono universitário ganhou fôlego em 1995, quando
entrou na agenda governamental após o “Seminário sobre evasão nas universidades brasileiras”,
organizado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC) em
fevereiro daquele ano (KIPNIS, 2000). Em outubro do ano seguinte, como desdobramento deste
Seminário, foi publicado o estudo “Diplomação, Retenção e Evasão nos Cursos de Graduação

em Instituições de Ensino Superior Públicas”, realizado por uma Comissão Especial constituída
pela SESU/MEC, pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (ANDIFES) e pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM) (BRASIL, 1996). Neste trabalho, o abandono universitário é identificado
como “um problema complexo, comum às instituições universitárias no mundo contemporâneo”
e cuja “complexidade e abrangência vêm sendo, nos últimos anos, objeto de estudos e análises,
especialmente nos países do Primeiro Mundo” (BRASIL, 1996). Sobre as contribuições do
trabalho que realizaram, diz a Comissão:

“Ao mesmo tempo que contribui para o autoconhecimento de cada instituição
participante e lhe possibilita situar-se no panorama nacional, o estudo, por
seu caráter, toma-se subsídio valioso à condução de uma avaliação objetiva
dos resultados do sistema, avaliação esta indispensável para orientar políticas
institucionais e governamentais mais eficazes, no sentido da melhoria do ensino
de graduação. Ao identificar semelhanças e discrepâncias entre cursos análogos
ou ao destacar casos que fogem aos padrões detectados, o estudo aponta ainda
para a necessidade de que essa avaliação global e as políticas dela decorrentes,
sem perda da dimensão de unicidade que deve configurar o sistema público de
ensino superior, levem em conta as especificidades institucionais e regionais
que caracterizam esse mesmo sistema.” (BRASIL, 1996)

Apesar disso, a literatura nacional sobre o assunto permaneceu reduzida ao longo dos
primeiros anos do século XXI. Em levantamento realizado por Morosini et al. (2011) para o
período de 2000 a 2011 nos periódicos Qualis, da CAPES, foram identificados apenas 7 textos
que tratavam da evasão no âmbito da educação superior brasileira. Abarcando período parecido
(2000 a 2012), Santos (2013) analisa o Banco de Teses da CAPES e os Anais da ANPED, a
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partir da qual chega a um total de 11 trabalhos sobre o abandono no ensino superior nacional.
Esses trabalhos, assim como o de Baggi e Lopes (2011), atestam a circunstância de escassez em
que ficou a discussão durante a primeira década dos anos 2000.

Todavia, os problemas da literatura nacional sobre o abandono neste período iam além
da pequena frequência com a qual o assunto era abordado. Nos levantamentos bibliográficos
referenciados acima, a avaliação sobre o momento do debate no país aponta conclusões, em
geral, consonantes: uma elevada concentração da produção acadêmica sobre esta temática no
campo acadêmico da Educação (SANTOS, 2013); predominância das investigações de natureza
qualitativa, o que reflete o momento da produção de conhecimento no campo da Educação
no Brasil, enquanto os estudos quantitativos são raros e pouco robustos (MOROSINI et al.,
2011); apesar da evidente qualidade e relevância das pesquisas analisadas, a maioria dos estudos
realizava investigações em contextos locais, carecendo de abordagens que oferecessem um
panorama mais abrangente (MOROSINI et al., 2011); boa parte das produções era idealizada
para identificar os motivos da evasão, não da permanência (SANTOS, 2013); e praticamente não
existiam estudos que se dedicassem especificamente na análise dos custos da evasão (MOROSINI
et al., 2011). Como contrapartida dessas características, metodologias e dimensões do abandono
universitário, como análises estatísticas e econométricas do abandono e as conclusões às quais
elas podem chegar, terminaram marginalizadas ao longo dos períodos abarcados pelos estudos
mencionados acima.

Todavia, ao longo da primeira década dos anos 2000, de certa forma, podemos afirmar
que a elaboração e a análise de estatísticas para o abandono universitário, assim como a discussão
sobre seus indicadores e conceitos, continuou sendo realizada de forma sistemática. Desta vez,
porém, por um ator privado: o Instituto Lobo para o desenvolvimento da Educação da Ciência
e da Tecnologia. Em trabalhos como “A evasão no ensino superior brasileiro” (FILHO et al.,
2007) e o “Panorama da evasão no ensino superior brasileiro: aspectos gerais das causas

e soluções” (LOBO, 2012) são apresentados alguns dos indicadores mais tradicionais para
mensuração da evasão universitária a nível nacional, como a Evasão Anual Média e a Evasão
Total. Ademais, seus trabalhos são alguns dos poucos a elaborar e sistematizar estatísticas a partir
do Censo da Educação Superior (MOROSINI et al., 2011). Mesmo assim, ao menos em seus
principais artigos, as estatísticas oferecidas pelo Instituto Lobo tem uma desvantagem evidente
em relação às da Comissão Especial SESU/ANDIFES/ABRUEM: em geral, os dados foram
apresentados em menores níveis de detalhamento, o que significa que resultados como a evasão
anual média de cada uma das Universidades Federais em específico não estão disponíveis para
este período.

A partir de meados de 2012, a literatura nacional sobre evasão universitária como um
todo entra em um período de expansão e de diversificação do debate. De acordo com Junior e
Real (2017), “os estudos relacionados à evasão ganharam corpo em compasso ao aumento do
número de estudantes matriculados nos cursos de graduação das IES brasileiras, embora ainda
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considerados escassos na literatura”. Santos (2013) também percebe essa tendência, apontando
que “há um singelo movimento de expansão de olhares em relação a Evasão na Educação
Superior, uma vez que há um crescimento nas publicações no ano de 2012”. Além disso, ao
longo deste período, as discussões sobre este assunto se tornaram ainda mais presentes no
cotidiano universitário, sendo impulsionadas pelas reivindicações estudantis e por políticas de
assistência estudantil do Governo Federal como o Plano Nacional de Assistência Estudantil -
PNAES (BRASIL, 2010) e o Programa Bolsa-Permanência - PBP (BRASIL, 2013a).

Este avanço, entretanto, não é homogêneo. Analisando a produção acadêmica brasileira
nos anais do CLABES (Conferencia Latino-americana sobre o Abandono na Educação Superior)
entre 2011 e 2013, Verdum e Guidotti (2014) afirmam:

“A respeito das constatações de Morisini et al. (2011), realizadas há quase
três anos, muitos aspectos apontados por esses autores, conforme vimos nas
análises anteriormente apresentadas, se mantêm: predominância de pesquisas
de abordagem qualitativa, o aluno como agente determinante no processo de
evasão e a diversidade de conceitos.” (VERDUM; GUIDOTTI, 2014)

Essa percepção é confirmada por Junior e Real (2017), para quem “algumas questões
têm sido debatidas com mais afinco pelos pesquisadores, [...] sendo as causas da evasão em um
curso, conjunto de cursos ou instituição específicos o principal foco de estudo”.

Apesar da continuidade de alguns dos problemas identificados nos anos anteriores, há
alguns pontos que reiteram um quadro de avanço nos estudos sobre evasão universitária no
Brasil: em primeiro lugar, o campo de investigações que busca produzir panoramas do “estado da
arte” da literatura sobre evasão universitária foi objeto de pelo menos um artigo em cada edição
do CLABES entre 2011-2013 (VERDUM; GUIDOTTI, 2014). Após 2013 também existem
diversos trabalhos com esse formato e que confirmam esse avanço, como os de Verdum e Guidotti
(2014), Vitelli e Fritsch (2016) e Junior e Real (2017); em segundo, a partir de 2011 houve uma
elevação expressiva do número de áreas do conhecimento que se debruçaram sobre o abandono
universitário. Diz Junior e Real (2017): “Mais da metade dos estudos estão situados em áreas
diferentes da Educação, o que leva a afirmar que a evasão tem sido instigadora aos pesquisadores
de ramos bastante distintos da ciência.”. Apesar de ser uma afirmativa relativa ao período 1990-
2015, podemos considerar que ela ressalta um movimento que acontece sobretudo a partir de
meados de 2012 pois até esta data os trabalhos eram extremamente concentrados no campo da
Educação (SANTOS, 2013); a presença maior de outras abordagens, por sua vez, aponta uma
tendência para a superação da escassez na utilização dos métodos quantitativos nos trabalhos
sobre o abandono universitário. Por mais que esse seja um movimento ainda pouco presente
nas análises de bibliografia sobre o tema, desde meados de 2012 temos diversas produções
relacionadas ao assunto e marcadas por uma utilização robusta dos métodos quantitativos. Dentro
desse grupo, podemos mencionar Carvalho (2013), Almeida (2013), Silva (2017), Carvalho
(2017), Andrade e Teixeira (2017), Saccaro, França e Jacinto (2019), dentre outros.
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Esses três pontos certamente são avanços e indicam um cenário de melhora no conheci-
mento coletivo do país sobre a temática do abandono nos últimos anos. Há, porém, uma diferença
na produção entre os anos mais recentes e o período anterior à 2012 que vai no sentido contrário e
representa um retrocesso que consideramos substancial. Em última instância, está é a justificativa
por trás de boa parte das opções feitas nesta monografia. Ela diz respeito à pequena produção a
partir de 2010 de trabalhos que, como o de Brasil (1996), realizem simultaneamente: aclaramento
do conceito; definição e aplicação de metodologia homogênea para levantamento de dados; e
identificação das taxas de conclusão, de retenção e de evasão em âmbito nacional.

Isso ocorre pois por volta de 2012 (tomando como referência o ano de publicação dos
estudos “Panorama da evasão no ensino superior brasileiro: aspectos gerais das causas e

soluções”), a presença de artigos e outras produções acadêmicas do Instituto Lobo diminui muito.
Dessa forma, atualmente não há uma referência nacional em termos de produção sistemática das
estatísticas do abandono universitário.

Isso não significa que desde a diminuição do protagonismo do Instituto Lobo não
houve produção de estatísticas sobre a evasão universitária a nível nacional. Com esse caráter,
podemos mencionar o trabalho de Nunes (2013) apresentado no XXVI Encontro nacional de
pró-reitores de graduação das universidades federais; os resultados do GT “Taxa de Sucesso,
Evasão e Retenção nas IFES” (FORPLAD, 2016), apresentados durante a 2a reunião do Fórum
Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de
Ensino Superior(FORPLAD/ANDIFES) em 2016; o Mapa do Ensino Superior realizado pelo
Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP), que apesar de não se ter foco
na questão do abandono, oferece algumas estatísticas nacionais sobre o assunto a partir do
Censo da Educação Superior (SEMESP, 2016); e os resultados dos indicadores de fluxo para
acompanhamento da evasão no ensino superior, do INEP (2017a).

No mais, diversos trabalhos de estudo da evasão com escopo mais restrito, como a
definição de um conjunto de cursos/IES de interesse, elaboram estatísticas relevantes sobre o
abandono universitário. Em relação a estes, destacamos trabalhos como o de Saccaro, França
e Jacinto (2019), que utiliza uma metodologia já bastante tradicional no estudo da evasão
universitária: a análise de sobrevivência.

Todavia, apesar de existirem produções que oferecem estatísticas de maneira siste-
matizada e a partir de metodologia homogênea, não nos parece que alguma das produções
mencionadas acima realiza um panorama estatístico de substancialidade próxima ao da Comissão
Especial Sesu/ANDIFES/ABRUEM ou mesmo dos feitos pelo Instituto Lobo. Nenhum dos
materiais mencionados oferece concomitantemente, como dito: um aclaramento do conceito de
evasão; a definição e aplicação de uma metodologia homogênea de coleta e apuração dos dados;
e o levantamento de estatísticas de ordem nacional. Juntas, essas três realizações oferecem um
material abrangente e coerente ao qual os gestores das políticas educacionais e os membros da
comunidade acadêmica podem recorrer em vias de aprofundar sua compreensão deste assunto



Capítulo 2. A evasão universitária no Brasil 18

de extrema relevância para a boa gestão e o cotidiano do ambiente universitário. Em última
instância, podem também servir como subsídio a partir do qual podem ser realizadas outras
investigações, desde questões como as determinantes da evasão à debates menos imediatamente
relacionados, como a eficiência do gasto público ou os custos da evasão universitária para o
Brasil.

2.2 Conceitos da evasão universitária

Vitelli e Fritsch (2016) pontuam que o fenômeno da evasão deve ser considerado sob duas
dimensões: a granularidade e a temporalidade. A granularidade diz respeito ao nível do sistema
educacional (curso, IES e sistema educacional) no qual o abandono acontece: se o estudante se
desvincula de seu curso para matricular-se em outro, na mesma IES, temos uma evasão do curso,
mas não da IES nem do sistema educacional; se após o abandono, matricula-se em outra IES,
temos uma evasão do curso e da IES, mas não do sistema educacional; e se o estudante não volta
a matricular-se, a evasão é do curso, da IES e do sistema educacional. A temporalidade, por sua
vez, diz respeito período que o estudante precisa ficar desvinculado para ser considerado como
evadido: pode se identificar o estudante como evadido assim que ele deixa de se matricular ou
”imediatamente”; após um ”período definido de tempo”, como 2 semestres sem manutenção do
vínculo com sua IES; ou no caso de o estudante não se matricular mais (em ”definitivo”).

Outra conceituação importante é a de Ristoff (1995). Para ele, o abandono de um curso
para integrar-se a outro ou para mudar de instituição não é evasão, mas mobilidade. A partir dessa
perspectiva, apenas o que usualmente se conhece por “evasão do sistema” (terceira granularidade
mencionada acima a partir de Vitelli e Fritsch (2016)) deveria ser entendido como evasão.

No sentido de segmentar internamente o fenômeno da evasão, há também a conceituação
de Bueno (1993), que propõe uma distinção entre o que ele chama de “evasão” e de “exclusão”.
Para o autor, a evasão é um processo no qual o aluno tem papel ativo na decisão do desligamento,
ou seja, “decide desligar-se por sua própria responsabilidade”; a exclusão, ao contrário, seria o
abandono como resultado da interferência de fatores externos ao estudante, ou seja, situação na
qual a responsabilidade do ato não é do próprio discente. De todo modo, cabe mencionar que
a conceituação de Bueno poderia ser aplicada sob qualquer granularidade e temporalidade, na
medida em que seu núcleo consiste na segmentação do abandono universitário sob o critério do
seu determinante.

Por fim, nos importa mencionar a diferenciação interna ao conceito de evasão relativa
aos diferentes momentos da trajetória acadêmica em que o abandono pode ocorrer. Na literatura
hispano-americana, essa segmentação é tradicional e dá origem aos conceitos de deserción precoz,
deserción temprana e deserción tardia. A primeira acontece quando o estudante é admitido por
uma Instituição, mas não chega a se matricular; a segunda, quando o estudante abandona o curso
entre o início e o final da primeira metade do tempo regulamentar de sua graduação; e a terceira
acontece após isso, mesmo depois do término do período regular de integralização (RUIZ et al.,
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2009).

Em Ruiz et al. (2009), estes conceitos são aplicados sob uma granularidade “de tempo
definido”. Isso porque neste trabalho do Estado colombiano a evasão é computada após 2
semestres em que o vínculo do estudante com a instituição é interrompido. Todavia, essa é uma
opção dos autores e não uma imposição do conceito. Em última instância, a deserción precoz, a
deserción temprana e a deserción tardia podem ser calculadas para qualquer granularidade e
qualquer temporalidade.
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3 METODOLOGIA

Este capítulo tem como objetivo definir as opções em termos de conceitos e indicadores
que servem de base para os resultados calculados nesta monografia. Iniciaremos a discussão a
partir do debate conceitual, explicitando como este trabalho se posiciona frente aos diferentes e
muitas vezes contraditórios conceitos da evasão universitária - apresentados no capítulo anterior.
Em seguida, definimos aqueles que consideramos, a partir de revisão bibliográfica, os principais
resultados da evasão universitária. Estes indicadores se dividem entre aqueles que mensuram
a variação anual do abandono universitário; aqueles que buscam fazer um acompanhamento
longitudinal a partir de resultados proxies; e aqueles que fazem acompanhamento individualizado
de um grupo ao longo do tempo (acompanhamento de coortes).

3.1 Definições conceituais

A discussão conceitual apresentada no capítulo anterior e a forma como nos posicionare-
mos em relação a ela está sintetizada na Tabela 1. Nela, estão presentes: o autor usado como
referência para a discussão conceitual (não necessariamente o criador do conceito); o elemento
central da conceituação; a definição do conceito; e como nos posicionamos em relação a ele para
este trabalho.

Primeiro, em relação a granularidade e a temporalidade, definidas por Vitelli e Fritsch
(2016): nesta monografia, a granularidade do abandono investigada será a evasão dos cursos.
Isso porque esta abordagem é utilizada nos principais referenciais de comparação adotados por
este trabalho, como os trabalhos do Instituto Lobo e da Comissão Sesu/ANDIFES/ABRUEM.
Essa definitivamente não é a única alternativa possível, mas utilizá-la contribui para que os dados
que serão apresentados sejam mais adequadamente comparáveis com os dados das outras séries
históricas por nós identificadas. Em relação a temporalidade, por imposição do indicador de
variação anual que será utilizado (que identifica o abandono no mesmo momento em que o
estudante deixa de matricular-se, independentemente do tempo em que ele se manterá evadido) a
temporalidade da evasão estudada será a imediata. Isso significa que todo vínculo interrompido,
temporariamente ou não (não é possível saber a priori se o estudante retornará), será considerado
evasão.

Esta opção nos coloca em divergência com a conceituação estabelecida por Ristoff
(1995). Isso porque, como mencionado, para Ristoff deveria ser considerado como evasão apenas
a granularidade “evasão do sistema”. Nossos cálculos, ao contrário, serão sempre da “evasão dos
cursos”.

Além disso, temos divergência também com a conceituação colocada por Bueno (1993).
Para nós, não haverá discriminação entre “evasão” e “exclusão”. Em primeiro lugar pois não
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temos como mensurar quais abandonos ocorreram por opção do estudante e quais ocorreram
por imposições das cirscunstâncias. Em segundo lugar pois nos interessa o fenômeno da evasão
universitária como um todo - afinal, para uma série de discussões relacionadas ao abandono
universitário, como o debate dos seus custos para a sociedade, o motivo que leva à evasão é
secundário. No mais, o ato do abandono é permeado por múltiplas determinantes (RUIZ et
al., 2009) de ordem individual, social, institucional e muitas outras. Por isso, consideramos
inadequado impor às estatísticas da monografia uma distinção tão rígida.

No mais, apesar da tradição nacional em denominar por “abandono” a modalidade da
evasão na qual o estudante deixa de matricular-se, ao contrário da “desistência”, por exemplo,
em que o estudante formaliza seu processo de desligamento (BRASIL, 1996), não trabalharemos
com essa definição. Neste trabalho a evasão não será segmentada por modalidade e a palavra
“abandono” será usada como seu sinônimo, assim como ocorre na bibliografia hispano-americana.

Por fim, precisamos também nos posicionar sobre a conceituação da evasão estabelecida
por Ruiz et al. (2009), relativa aos diferentes momentos da trajetória acadêmica em que o
abandono pode ocorrer.

Como o Censo registra apenas as informações de discentes que chegaram a se matricular,
não nos debruçaremos sobre a evasão precoz. Ao contrário, a evasão temprana e a tardia

são quantificáveis a partir dos dados disponíveis e expressam justamente uma distinção que
buscaremos evidenciar nos resultados, relativa aos diferentes comportamentos do abandono ao
longo da trajetória acadêmica. Por esses motivos, esses dois conceitos serão aplicados ao longo
deste trabalho.

No Brasil o tempo regular de integralização de uma grade de graduação presencial varia
entre 3 e 6 anos de curso (UFF, 2018). Considerando as 20 áreas do conhecimento das quais os
cursos fazem parte, 11 têm tempo regular de integralização de 4 anos e 7 têm de 5 anos. Por isso,
a evasão temprana designará os abandonos relativos aos 1o e 2o ano da trajetória acadêmica em
nossas estatísticas. Esperamos, com isso, que este seja um conceito válido para o maior número
de circunstâncias possíveis: desde situações em que o período regular de integralização é de
3 anos até aquelas em que é de 6. Eventualmente, também usaremos a expressão “evasão nos
primeiros anos” para nos referir ao abandono temprano. Em relação à evasão tardia, julgamos
necessário realizar uma adaptação para não ocultar um fenômeno importante e tradicional na
literatura brasileira sobre evasão: a retenção. Por isso, designaremos por abandono tardio apenas
aqueles entre o 3o e o 5o ano de curso, ou seja, aqueles relativos a estudantes que ainda não
haviam ultrapassado o tempo regular de conclusão do curso e, portanto, não eram discentes
retidos. Neste caso, adotaremos o 5o ano como referência de período regular de integralização
curricular para que o conceito seja razoável na maior quantidade de casos possível. A evasão dos
estudantes em situação de retenção estará expressa através do que chamaremos de evasão dos
estudantes retidos ou evasão nos anos finais, que nas estatísticas incluirá os abandonos do 6o ano
em diante.
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Tabela 1 – Conceitos da evasão universitária.

Autor Conceito Definição Uso neste trabalho

Vitelli e Fritsch (2016) Granularidade da evasão
A evasão universitária pode
ser do curso, da IES ou
do sistema educacional

Trataremos da evasão dos cursos.

Vitelli e Fritsch (2016) Temporalidade da evasão

Pode-se considerar o discente
como evadido assim que ele se
desconecta de sua IES, após um
período determinado de tempo ou
somente quando ele não retorna
à educação superior.

Trataremos da evasão imediata.

Ristoff (1995) Evasão x Mobilidade

O abandono de um curso para
integrar-se a outro oua outra instituição
é considerado mobilidade. A evasão
acontece apenas quando o abandono
é do sistema educacional.

Não consideraremos esta distinção.

Bueno (1993) Evasão x Exclusão

Quando o estudante tem papel ativo na
decisão do abandono, considera-se evasão.
Quando há predominância na influência de
elementos externos ao estudante no
abandono, designa-se exclusão.

Não consideraremos esta distinção.

Brasil (1996) Evasão x Abandono

Considera-se abandono a modalidade
da evasão na qual o estudante deixa de
se matricular, em contraposição à
desistência, por exemplo, em que
há a formalização do desligamento.

Abandono será usado como
sinônimo de evasão.

Ruiz et al. (2009)
Evasão por momento da
trajetória acadêmica.

Quando ocorre entre a admissão e a
matrícula, é evasão precoz; quando ocorre
entre a matrícula e a primeira metade do
curso, evasão temprana; e quando ocorre
após a primeira metade do curso,
evasão tardia.

Não trataremos da evasão precoz. A
evasão temprana designará o abandono
na primeira metade da graduação; a
evasão tardia o abandono da primeira
metade ao fim do período regular de
integralização; e a evasão dos estudantes
retidos aquela após o período regular
de integralização.

Fonte: elaboração própria.

Isto posto, cabe registrar que estes conceitos, diferente do que ocorre em Ruiz et al.
(2009), serão aplicados para análise da evasão imediata dos cursos - todos os resultados deste
trabalho serão calculados para sob esta perspectiva.

3.2 Indicadores da evasão universitária

Como expressamos anteriormente, pretendemos que nossas estatísticas e conclusões
sejam o mais adequadamente comparáveis com os principais dados das séries históricas já
existentes. Por essa mesma razão, optamos por utilizar como ponto de partida desta monografia
os indicadores apontados por Filho e Lobo (2012b) e que também foram utilizados nos últimos
anos nos fóruns da ANDIFES (FORPLAD, 2016): a Evasão Anual (ou Índice de Evasão Anual -
IEA); e a Taxa de Titulação (TT). A partir do IEA, elaboramos o Número de Evasões Anuais
(NEA). Em seguida, apresentamos os indicadores que seguem a noção de “geração completa” de
Brasil (1996): a Taxa de Evasão da Coorte (TEC), a Taxa de Formandos da Coorte (TFC) e a
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Taxa de Cursandos da Coorte (TCC). Nesta seção apresentaremos cada um destes indicadores,
destacando sua fórmula de cálculo e o que exatamente ele quantifica.

Antes de adentrar à discussão dos indicadores, é interessante definirmos com exatidão
o significado de uma variável chave para o cálculo dos indicadores da evasão universitária: a
situação do vínculo do estudante.

De acordo com o Dicionário de Variáveis do Censo da Educação Superior de 2017, a
situação do vínculo de cada estudante com seu curso pode ser: cursando, matrícula trancada,
desvinculado do curso, transferido para outro curso da mesma IES, falecido e formado. Em
alguns anos do Censo podem haver outras possibilidades, mas em geral são estas. Estudantes
cuja situação do vínculo seja “Cursando” são aqueles que estão regularmente matriculados em
seus cursos naquele ano corrente. A situação “matrícula trancada” indica aqueles discentes
que cujo vínculo com o curso está interrompido temporariamente, podendo haver retorno. A
situação “desvinculado do curso”, por sua vez, indica aqueles discentes cujo vínculo com o curso
foi interrompido definitivamente - em tese, não há possibilidade de retorno. “Transferido” são
aqueles que se desligam do seu curso para irem para outro em uma mesma IES. “Falecido”,
estudantes cujo vínculo foi interrompido definitivamente por motivo de falecimento. E “formados”
os estudantes que, assim como os cursandos, tem vínculo ativo com seus cursos. A diferença
entre os cursandos e os formandos é que estes últimos estão no último ano de graduação.

Essas situações de vínculo são centrais pois é a partir delas que se buscará acompanhar
a evasão universitária. Dentre elas, todavia, nos importa centralmente duas: os cursandos e
os formandos. Isso porque este levantamento parte da temporalidade “imediata” da evasão
universitária. Assim sendo, os estudantes que não tem vínculo ativo com a instituição (todos
menos os cursandos e os formandos) serão considerados evadidos.

CURn =
∑

EstudantesCursando . (3.1)

FORn =
∑

EstudantesFormado . (3.2)

EVn = TOTAL− CURn − FORn . (3.3)

A partir dos cursandos e dos formados, podemos calcular um resultado agregado de
“todos aqueles com vínculo ativo”. Chamaremos este resultado de “matriculados”. Além disso,
será importante também identificar quem são os ingressantes de cada ano. Este resultado será
identificado a partir da variável “ano de ingresso” do Censo. Os estudantes ingressantes de 2010,
por exemplo, tem “2010” como resposta da variável ano de ingresso em qualquer ano do Censo
a partir da sua entrada.
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MATn = CURn + FORn . (3.4)

INGn =
∑

EstudantesAnodeingresso=n . (3.5)

Todos os indicadores apresentados daqui em diante terão como base as diferentes situ-
ações do vínculo do estudante. Para ressaltar essa proximidade, as fórmulas serão adaptadas
para usar a nomenclatura apresentada acima. Isso signfica que na fórmula da evasão em Brasil
(1996), por exemplo, o termo “Nd (número de diplomados)” será substituído pelo termo “FORn”
(número de diplomados no ano n). Isto posto, podemos partir para a apresentação dos indicadores
da evasão universitária que serão usados ao longo deste trabalho.

3.2.1 Indicadores de variação anual

Nosso principal referencial em relação aos indicadores de variação anual é o Índice de
Evasão Anual (IEA), do Instituto Lobo (FILHO et al., 2007). Para facilitar a compreensão, toda-
via, buscaremos introduzir os indicadores de variação anual a partir da nomenclatura apresentada
anteriormente.

Ao observar as diferentes situações de matrícula, vimos que para cada ano, seguindo a
noção de evasão universitária sob a temporalidade imediata, podemos mensurar o número de
evadidos. Esse resultado é muito interessante especialmente para abordagens por coorte, que
serão explicadas mais à frente. Todavia, para uma análise do abandono universitário ao longo
do tempo ele é um resultado pouco relevante. Isso porque ele oferece uma estatística de um
único momento do tempo, como uma foto. E sem o referencial de uma coorte previamente
definida, essas estatísticas para diferentes anos são pouco produtivas pois de um ano para o outro
o número total de estudantes varia. Muitos vínculos são excluídos da base de dados por terem se
desvinculado ou terem se formado. Isso gera mudanças no número de evadidos de cada ano que
prejudicam a utilização isolada dessa mensuração.

Por isso, na perspectiva de um acompanhamento global (não restrito a um determinado
grupo) e ao longo do tempo da evasão universitária, interessa estabelecer o seguinte raciocínio:
em uma situação hipotética de evasão zero, todos os estudantes que estavam matriculados no
ano “n− 1” deveriam se matricular no ano “n”. Todavia, uma parte desses estudantes se forma.
Os formandos, obviamente, não se matriculam no ano “n”. Além disso, parte dos estudantes
matriculados no ano “n” é ingressante e, portanto, não pode ser considerada para efeitos de
comparação com o período anterior. Assim sendo, sob evasão zero o número de matriculados em
“n− 1”, subtraído do número de formandos neste mesmo ano, é igual ao número de matriculados
do ano “n” menos o número de ingressantes do ano “n”:
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MATn−1 − FORn−1 = MATn − INGn ,

[MATn−1 − FORn−1]− [MATn − INGn] = 0 .
(3.6)

Ou seja, sob evasão zero a diferença entre os matriculados não formandos de “n − 1”
e os matriculados não ingressantes de “n” é 0. Porém, a diferença entre estes dois termos em
geral não será zero. Sob evasão, essa diferença expressa o número de evasões anuais (NEA) -
ponderado pelo número de reingressos que não são computados como ingressantes.

NEA = [MATn−1 − FORn−1]− [MATn − INGn] . (3.7)

Se em vez do número médio de evasões anuais nosso objetivo for mensurar o percentual
de discentes que permanece matriculado entre um ano e outro, podemos calculá-lo fazendo um
quociente entre os matriculados não ingressantes de um ano e os matriculados não formados do
ano anterior.

MATn−1 − FORn−1 = MATn − INGn ,

Pn =
MATn − INGn

MATn−1 − FORn−1

,

Pn =
MATn − INGn

CURn−1

,

(3.8)

sendo “Pn” o percentual de estudantes (não concluintes) que permanece matriculado entre um
ano e outro. Assim, finalmente, chegamos ao Índice de Evasão Anual (IEA), de Filho et al.
(2007), que tem como fórmula:

IEAn = 1− Pn ,

IEAn = 1− MATn − INGn

CURn−1

,
(3.9)

onde o numerador “MATn − INGn” equivale à subtração dos matriculados no ano “n” pelos
ingressantes do ano “n” (ou seja, os matriculados que não são ingressantes); e o denominador
“CURn” é igual a subtração dos matriculados no ano anterior “n−1” pelo número de concluintes
deste mesmo ano (ou seja, os matriculados do ano anterior que não se formaram e, portanto,
deveriam se matricular em “n”). Aqueles que não se formaram e não se matricularam no ano
seguinte são os evadidos. A temporalidade captada pelo indicador é a evasão “imediata”.

A partir do IEA, podemos novamente chegar ao Número de Evasões Anuais (NEA). A
única diferença entre o IEA e o NEA é que este último quantifica o número absoluto de evadidos
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em relação aos cursandos de “n− 1”, enquanto o primeiro mede o valor percentual. Assim, os
dois se relacionam da seguinte forma:

NEAn = IEAn ∗ CURn−1 , (3.10)

sendo “CURn−1” o total de matriculados não formados, ou seja, todos aqueles que podem evadir
(denominador da fórmula do IEA). O NEA sofre interferência do número total de matrículas e,
por isso, evidenciará impactos importantes, como o do tamanho das turmas ao longo da trajetória
acadêmica sobre a evasão e o aumento do número de evadidos mesmo em circunstâncias de
diminuição do IEA. Mesmo que de forma breve, podemos encontrar uma fórmula que se
assemelha ao NEA em Silva (2014), chamada de “evasão no período T”.

É importante explicar que o IEA e o NEA nos oferecerão dados em média, não individu-
alizados. Mais exatamente, dados ponderados pelo número de reingressos à graduação que não
são computados como novos ingressos e, portanto, não são considerados na fórmula de cálculo.
Como criticam Filho e Lobo (2012b), o Censo da Educação Superior a partir de 2009 não registra
mais o reingresso e a rematrícula de um discente como um novo ingresso. Consequentemente, a
diminuição do número de matriculados advinda do abandono é compensada ao longo dos anos
pelo reingresso de um número expressivo de alunos, o que artificialmente diminuiu os resultados
da evasão de curso a partir de 2009. Além disso, há ao longo dos anos o retorno de estudantes
evadidos temporariamente à graduação (estudantes trancados que retornam ao curso), o que
também compensa o número exato de abandonos de curso de um ano corrente. Essa característica,
inclusive, explica muitos resultados negativos do IEA que aparecerão ao longo do trabalho: em
um determinado período, o número de retornos pode superar o número de abandonos e, nesse
caso, tem-se uma evasão negativa. Assim sendo, cabe registrar que o que estamos mensurando
é a “evasão dos cursos” em média, não o número absoluto de desvinculações temporárias e
definitivas dos cursos (que é necessariamente maior).

Essa contradição poderia ser contornada no processo de cálculo das estatísticas, mantendo
no numerador do IEA apenas aquelas matrículas cujo código de registro estivesse presente
também no denominador. Todavia, optamos por não fazê-lo. Acreditamos que a desconsideração
completa desses reingressos promoveria a inconformidade das estatísticas elaboradas nesta
monografia com aquelas mais recentes, oferecidas pela ANDIFES em seus Fóruns (FORPLAD,
2016). Além disso, essa opção também impediria a possibilidade de observar situações na qual o
reingresso supera o abandono, que nos parecem relevantes para o panorama como um todo.

3.2.2 Indicadores de acompanhamento longitudinal

Como parte das estatísticas de acompanhamento longitudinal, a Taxa de Titulação (TT) é
a razão entre o número de ingressantes de um determinado curso e o número de concluintes após
o período de integralização curricular (FILHO; LOBO, 2012b). Sua fórmula é dada por:



Capítulo 3. Metodologia 27

TTn,x =
FORn

INGn−x

, (3.11)

sendo “INGn−x” o número de estudantes que ingressou em um curso no ano “n − x”, “x” o
período para integralização curricular usado como referência e “FORn” o número de concluintes
após o período de integralização curricular. A partir dessa fórmula é calculada a Evasão Total
média (FILHO et al., 2007), cuja fórmula é:

ETn,x = 1− TTn,x . (3.12)

Em alguns casos, como na elaboração da Taxa de Sucesso da Graduação (TSG, indi-
cador utilizado pelo TCU), o valor de “x” é adaptado para o currículo de cada curso (UFF,
2018); em outros, como o Índice de Conclusão dos Cursos de Graduação - ICGr, utilizado pela
FORPLAD (FORPLAD, 2015), e a Eficiencia de Titulacion (IESALC/UNESCO, 2006), esse
valor pode ser considerado como equivalente ao período de 5 anos como forma de simplificação.
Uma das principais características desse indicador é que ao comparar apenas o número de con-
cluintes e ingressantes, ele considera os estudantes retidos como evadidos. Consequentemente,
sobredimensiona o fenômeno que busca quantificar.

Uma outra característica da Evasão Total e da Taxa de Titulação é que, como aponta
IESALC/UNESCO (2006), esses indicadores são proxies. Como copiamos a seguir:

“Como se ha señalado anteriormente, para calcular en forma exacta la deserción
idealmente debería disponerse de datos de cada cohorte de ingreso y conocer
en detalle su trayectoria a lo largo de cada carrera. Este cálculo no es posible de
obtener ni siquiera para las unidades académicas de cada universidad debido
al currículo flexible, al ingresso de estudiantes que se incorporan a cursos
superiores mediante traslados de carreras y convalidaciones de estudios y a la
situación que se presenta cada vez con mayor frecuenta debido al ingreso en los
primeros años a planes comunes. Más aún, hacer el cálculo a nivel de sistema
es inviable porque no se cuenta con las estadísticas básicas necesarias (datos
sobre tasas de transición, retención y abandono). Dado que no se dispone de la
información necesaria para generar resultados precisos, se optó por desarrollar
indicadores proxies. Dichos indicadores al menos permiten dar una idea general
y, como se verá más adelante, los resultados no son contraintuitivos. Para los
fines señalados, se utilizó la “eficiencia de titulación”.” (IESALC/UNESCO,
2006)

Portanto, enquanto proxy, a taxa de titulação é um indicador que procura quantificar de
maneira mais aproximada possível o que na realidade é o percentual de estudantes que havia
concluído seu curso ao final do período de integralização curricular. A evasão total, por sua
vez, o faz para o que na prática é o percentual de discentes evadidos ao final do período de
integralização.
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O motivo de serem proxies e de estas serem amplamente utilizadas é a existência de
um problema anterior: a característica dos dados disponíveis e a impossibilidade de utilizar
a metodologia mais adequada para fazer esses cálculos, ou seja, a impossibilidade de fazer
estudos por coortes. A própria fórmula tenta fazer um acompanhamento de trajetória acadêmica
ao comparar os anos de início e fim do período regular de um determinado currículo. Todavia,
como comentam Vitelli e Fritsch (2016), essa não é mais uma limitação imposta pelo Censo da
Educação Superior.

Como mencionado anteriormente, a reestruturação do Censo da Educação Superior
pelo INEP em 2009 foi responsável por promover distorções nas séries históricas da evasão
universitária, pressionando-a artificialmente para baixo, e foi abertamente criticada pelo Ins-
tituto Lobo (FILHO; LOBO, 2012a). Apesar desta questão, é certo afirmar que este fora um
processo extremamente positivo para o estudo do abandono no Brasil e, desde então, vem sendo
aperfeiçoado ano após ano. Em primeiro lugar e principalmente porque, como reparam Filho
e Lobo (2012a), Vitelli e Fritsch (2016) e outros, os dados do Censo passam a ser elaborados
e armazenados individualmente. Com isso, a tão tradicional abordagem por coorte tornou-se
possível e, com ela, a elaboração de diversos novos resultados, como a evasão por momento da
trajetória acadêmica ou o acompanhamento longitudinal de coortes; a evasão para diferentes
grupos discentes, como estudantes cotistas ou deficientes; dentre muitas outras.

3.2.3 Indicadores de acompanhamento longitudinal: análises por coortes

A nível de esclarecimento, é justo pontuar exatamente qual o significado do que temos
designado por estudo, análise ou abordagem por coorte: é um estudo em que se acompanha
ao longo do tempo e considera-se como unidade básica de análise um determinado grupo cuja
marca em comum seja a experiência de um mesmo evento em um mesmo intervalo de tempo
(como a matrícula em um determinado semestre) (VITELLI; FRITSCH, 2016). Assim, nos
estudos sobre evasão, essa abordagem em geral serve para segmentar o corpo discente em torno
de determinadas características (especialmente o ano de ingresso) e acompanha-lo ao longo
dos anos, observando seu comportamento durante esta trajetória. Segundo Ruiz et al. (2009), a
abordagem por coorte permite ainda “realizar seguimiento a grupos de estudiantes que comparten
algunas características ligadas a la deserción, tales como la situación socioeconómica” e é “un
cálculo menos “volátil” de un semestre determinado, dado que es un indicador de más amplio
plazo y menos sensible a circunstancias especiales que no son estructurales al fenómeno.”.

A utilização da abordagem por coorte da origem ao que a nível hispano-americano é
chamado de Evasão da Coorte (RUIZ et al., 2009). Particularidades à parte, a Evasão da Coorte
é o indicador do qual a Evasão Total é proxy. Seu resultado indica qual o percentual de uma
turma de ingressantes havia evadido até determinado momento da trajetória acadêmica. Portanto,
ele é um indicador que pode ser mensurado para qualquer ano da série desde o ingresso. A
Evasão da Coorte ao final do décimo semestre (5o ano), portanto, expressa exatamente o número
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de estudantes que não se formou ao final do período médio de integralização curricular na
América Latina. Por exemplo: a evasão da coorte 2003-1 no nível universitário colombiano foi
de, respectivamente, 14,9% ao final do primeiro semestre; 34,7% ao final do quinto semestre; e
44,2% ao final do décimo semestre (RUIZ et al., 2009). Assim sendo, podemos perceber que
ela é um valor acumulativo que compara o número de evadidos de uma coorte em cada ano da
trajetória acadêmica desde o início até o ano de referência do cálculo. Cabe destacar, todavia,
uma particularidade fundamental: a opção metodológica em Ruiz et al. (2009) é a de mensurar
o abandono sob a temporalidade de “período definido de tempo”. Neste caso, o estudante é
considerado como evadido após não se matricular durante dois períodos seguidos.

Por mais que seja um indicador pouco presente na literatura nacional (a partir do que
pudemos observar em Morosini et al. (2011), Vitelli e Fritsch (2016) e outros estudos do tipo
“estado da arte” que servem de base para esta monografia), a utilização da Evasão da Coorte
(EC) nos aproxima de uma outra metodologia utilizada em panoramas nacionais da evasão
universitária brasileira: a metodologia utilizada por Brasil (1996) com base em Ramos (1995). A
análise realizada pela Comissão Especial Sesu/ANDIFES/ABRUEM se assemelha bastante a
abordagem por coorte, com uma diferenças central: ela observa a coorte em apenas um momento
do tempo.

Segundo Ramos (1995), o método utilizado pode ser definido como “de fluxo ou de
acompanhamento de estudantes”, além de identificar-se com um recurso estatístico chamado
“técnica de painel”. Diz o documento da Comissão Especial:

“Para implementá-la foram adotados os seguintes procedimentos: - Acompanhar
os alunos ingressantes em determinado curso, em ano ou semestre específicos,
até o prazo máximo de integralização curricular do referido curso [...] - Utilizar
as gerações completas dos cursos estudados [...]. Por geração completa entende-
se aquela em que o número de diplomados (Nd), mais o número de evadidos
(Ne), mais o número de retidos (Nr) é igual ao número de ingressantes no
ano-base (Ni), considerando o tempo máximo de integralização do curso, seja:
Ni = Nd+Ne+Nr” (BRASIL, 1996)

Dito de outro modo, a ideia de “geração completa” chama atenção para o fato de que o
estudante ingressante tem três destinos possíveis em qualquer momento da trajetória acadêmica:
se formar (nesse caso, fará parte do percentual de diplomados); manter-se matriculado (parte
do percentual de retidos); ou evade (parte do percentual de evadidos). Assim sendo, a soma
dos estudantes diplomados, evadidos e retidos tem de ser, necessariamente, igual ao número
de estudantes ingressantes. Cabe destacar que, neste caso, retidos é usado como sinônimo de
matriculados. Ao longo desta monografia, porém, consideraremos “retidos” apenas os estudan-
tes que estendem sua graduação para além do período regular de integralização e, portanto,
designaremos o “número de retidos (Nr)” por “CURn”.

Devido às limitações da Comissão Sesu/ANDIFES/ABRUEM em termos de acesso
a dados sobre o corpo discente, a análise acima foi fixada para apenas um ponto: o último
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ano possível para integralização curricular. Portanto, usando o método de acompanhamento
de estudantes e considerando a noção (e as informações) de geração completa, o trabalho da
Comissão Especial Sesu/MEC calcula a evasão da seguinte forma (BRASIL, 1996):

%Evasãon+x =
(INGn − FORn+x − CURn+x)

INGn

∗ 100 . (3.13)

Ou seja, fazem parte do percentual de evadidos os estudantes ingressantes de um determi-
nado ano “n” que, ao final do período “x” de integralização curricular, não haviam se diplomado
e nem permaneciam matriculados no curso. No caso, “x” é o período máximo para integralização
curricular de cada curso. O numerador expressa exatamente o número de evadidos através da
subtração do número de diplomados e do número de matriculados do total de ingressantes; o
denominador é o número de ingressantes, o tamanho total da coorte, pois o indicador oferece um
valor percentual.

Resgatando as conceituações de Vitelli e Fritsch (2016), vemos que, mais uma vez, a
granularidade e a temporalidade da evasão universitária mensurada pelo indicador é a evasão
imediata dos cursos. “Dos cursos” pois este é o nível de agregação dos dados apresentados em
Brasil (1996). “Imediata” pois a parcela da coorte que não faz parte dos cursandos nem dos
formandos são considerados evadidos.

A interpretação do indicador deixa evidente a relação que pretendemos destacar: o “%
Evasão” ou Percentual de Evasão da Comissão Especial Sesu/ANDIFES/ABRUEM é, em outros
termos e para apenas um momento do tempo, o mesmo indicador que a Evasão da Coorte.

Assim sendo, a utilização da Evasão da Coorte neste trabalho se torna fundamental.
Isso porque enquanto o IEA nos aproxima dos dados nacionais elaborados a partir dos anos
2000, a EC nos aproxima dos dados de Brasil (1996), Ruiz et al. (2009) e IESALC/UNESCO
(2006). Além disso, a abordagem por coorte do fenômeno da evasão oferece uma perspectiva
alternativa à do IEA, na medida em que acompanha o resultado de uma turma ao longo do tempo
e não o resultado global de uma determinada agregação para um determinado ano. Dessa forma,
acreditamos que ambos indicadores são complementares e que o seu uso em conjunto será capaz
de oferecer uma visão mais qualificada do que a opção por apenas uma das perspectivas.

Portanto, faremos uso da noção de geração completa e de seus três resultados principais:
o número de diplomados (Nd ou FORa,n), o número de retidos (Nr ou CURa,n) e o número de
evadidos (Ne ou EVa,n), que somados totalizam o número de ingressantes (Ni ou INGn) de um
determinado ano. É justo explicar que, neste caso, os evadidos são “EVa,n” e não “EVn” pois,
aqui, não nos interessa os evadidos de um ano, mas os evadidos do ano “n” que pertencem a
coorte “a”. No mais, como nosso interesse é o percentual de estudantes em cada uma dessas
condições e não o seu número absoluto, calcularemos a partir deles três indicadores: a Taxa de
Cursandos da Coorte (TCC), a Taxa de Formandos da Coorte (TFC) e a Taxa de Evadidos da
Coorte (TEC), sendo este último o mesmo indicador que a chamada Evasão da Coorte (EC).
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A Taxa de Cursandos (TCC) representa o percentual de uma determinada coorte cuja
condição era de regularmente matriculado, ou seja, cursando o curso normalmente, no ano base
da estatística (desconsiderados os formandos). Sua fórmula de cálculo é:

TCCa,n =
CURa,n

INGa

, (3.14)

sendo “n” o ano para o qual o cálculo está sendo feito e “a” o ano de ingresso que define a
coorte. O denominador “INGa” representa o tamanho total da coorte e o numerador “CURa,n”
o número de estudantes desta coorte cuja situação de matricula no ano “n” era de “cursando”.

A Taxa de Formados (TFC), por sua vez, representa o percentual de uma determinada
coorte cuja condição era de diplomado no ano base do cálculo. Diferente da TCC, a TFC não
pode ser calculada apenas com os dados do ano corrente: ela engloba todos os estudantes que se
diplomaram entre o primeiro ano da coorte e o ano-base para o qual o indicador é calculado. Esta
é uma característica importante para a construção do código de acompanhamento das coortes,
mas secundária para sua forma de cálculo - que mostramos a seguir:

TFCa,n =
FORa,n

INGa

. (3.15)

O denominador, mais uma vez, é o tamanho total da coorte. Já o numerador é o número
de estudantes da coorte “a” cuja situação de matrícula no ano “n” era de “formado”.

A Taxa de Evasão (TEC) segue uma fórmula de cálculo análoga a do Percentual de
Evasão apresentado na equação 3.13. Partindo da ideia de geração completa:

INGa,n = FORa,n + CURa,n + EVa,n ,

1 = TFC + TCC + TEC ,

TECa,n = 1− TFCa,n − TCCa,n .

(3.16)

A partir da TEC, da TFC e da TCC, podemos de estender a perspectiva de “geração
completa” da Comissão Especial Sesu/MEC para toda a trajetória acadêmica, de forma que a
relação “Ni = Nd+Ne+Nr” possa ser observada de forma dinâmica.



Capítulo 3. Metodologia 32

Tabela 2 – Principais indicadores da evasão universitária

Nome Fórmula Tipo Ref.

Índice de Evasão Anual (IEA) IEAn = 1− MATn−INGn

CURn−1
Variação anual 3.9

Número de Evasões Anuais (NEA) NEA = [MATn−1 − FORn−1]− [MATn − INGn] Variação anual 3.7

Taxa de Cursandos da Coorte (TCC) TCCa,n = CURa,n

INGa
Acompanhamento de coorte 3.14

Taxa de Formados da Coorte (TFC) TFCa,n = FORa,n

INGa
Acompanhamento de coorte 3.15

Taxa de Evasão da Coorte (TEC) TECa,n = 1− TFCa,n − TCCa,n Acompanhamento de coorte 3.16

Fonte: elaboração própria.

Isto posto, está encerrado o debate sobre indicadores ao qual o presente trabalho irá
recorrer no esforço de caracterização do abandono universitário na educação brasileira entre
2009 e 2017. Antes de seguir adiante e por rigor teórico, basta registrar o que designamos ao
longo da monografia por “principais resultados” ou “principais indicadores da evasão” (2): 1 O
Índice de Evasão Anual média (IEA); 2 o Número de Evasões Anuais médias (NEA); 3 a Taxa
de Evasão da Coorte (TEC); 4 a Taxa de Formandos da Coorte (TFC); 5 a Taxa de Cursandos da
Coorte (TCC).



33

4 PRINCIPAIS RESULTADOS DA EVASÃO UNIVERSITÁRIA

Neste capítulo, apresentaremos aquelas que consideramos as principais quantificações da
evasão universitária. Eles serão apresentados da seguinte forma: em primeiro lugar, o histórico e
os resultados dos indicadores de variação anual; em seguida, o histórico e os resultados dos indi-
cadores de acompanhamento por coorte. Esperamos contrastar os resultados de outros panoramas
estatísticos sobre a evasão universitária no Brasil com os resultados deste trabalho ao longo da
explanação. Buscaremos também identificar as principais tendências e características desses
resultados, procurando nos próprios dados e em bibliografias relacionadas aquelas explicações
que possam contribuir na sua compreensão. Antes, entretanto, faremos um breve adendo sobre o
processo de cálculo das estatísticas no R.

4.1 Tratamento dos dados no R

Os resultados presentes neste trabalho foram integralmente produzidos a partir do soft-
ware R (R Core Team, 2019). Os códigos utilizados, assim como a descrição e breve explicação
das etapas do cálculo, estão disponíveis no github/luangcandido (repositório online da monogra-
fia). Neste espaço também estão disponíveis as planilhas usadas como base para as ilustrações
deste capítulo e o código fonte do Shiny App.

Os cálculos buscam seguir coerentemente as prerrogativas estabelecidas na discussão
metodológica e foram realizados utilizando principalmente os pacotes do tidyverse (WICKHAM,
2017). Em especial, utilizando o dplyr (WICKHAM et al., 2019); o ggplot2 (WICKHAM, 2016);
o stringr (WICKHAM, 2019); e o tidyr (WICKHAM; HENRY, 2019). Também foi fundamental
a utilização do ffbase (JONGE; WIJFFELS; LAAN, 2018) para lidar com uma base de dados
grande como a do Censo da Educação Superior.

Cabe registrar que a metodologia utilizada para o cálculo da TEC, da TFC e da TCC segue
em larga medida o proposto por INEP (2017b) em “Metodologia de Cálculo dos Indicadores de
Fluxo da Educação Superior”. Neste documento, o INEP busca definir uma metodologia para a
elaboração de indicadores voltados para o acompanhamento de coortes de ingressantes a partir
dos dados do Censo da Educação Superior. Não podemos, entretando, dizer que adotamos os
três indicadores propostos pelo INEP: a Taxa de Conclusão Acumulada, a Taxa de Desistência
Acumulada e a Taxa de Permanência. Apesar de terem basicamente a mesma finalidade e serem
calculados de forma semelhante, há entre eles diferenças conceituais bastante fundamentais
sobre o que se considera como evasão.

Uma primeira distinção diz respeito a temporalidade da evasão que é captada pelos
indicadores. Para o INEP, os estudantes cuja situação da matrícula era “trancado” não fazem
parte do percentual de evadidos. A justificativa dessa opção vem da interpretação de que esses

https://github.com/luangcandido
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estudantes ainda detém vínculo ativo junto aos seus cursos e, portanto, não seriam evadidos.
Sob essa compreensão, a evasão é considerada como uma situação definitiva (assim como a
formatura).

De fato, essa é uma opção bastante razoável. Para nós, todavia, não interessa adotá-la. Isso
porque os outros panoramas estatísticos sobre a evasão universitária produzidos anteriormente
e com os quais pretendemos dialogar adotam a mensuração da evasão sob a temporalidade
“imediata”. Ou seja, na medida em que o vínculo com o curso/instituição é suspenso, mesmo
que eventualmente ocorra retorno, o abandono é computado. Basta lembrarmos que no trabalho
de 1996 a evasão era calculada como subtração do tamanho total da coorte pelo número de
diplomados e pelo número de retidos, sendo os “retidos” aqueles alunos que “apesar de esgotado
o prazo máximo de integralização curricular fixado pelo CFE, ainda não concluiu o curso,
mantendo-se, entretanto, matriculado na universidade” (BRASIL, 1996). Ou então que na
fórmula do Instituto Lobo os matriculados não formados que não se matriculam no ano seguinte
são considerados evadidos (3.9).

Assim sendo, introduzir uma mudança conceitual (que se reflete nos indicadores) seria
introduzir uma incoerência entre os dados deste trabalho e os dados oferecidos pelas outras séries
históricas sobre a evasão universitária. Na prática, isso forçaria os resultados do abandono para
baixo na medida em que os estudantes trancados não seriam mais compreendidos como evadidos
(que eventualmente podem retornar) mas como estudantes de “vínculo ativo”. De todo modo,
consideramos também que para algumas discussões correlatas a da evasão, como os custos do
abandono universitário para as IES e para a sociedade, é relevante a consideração do estudante
trancado como evadido. Mesmo que venha a retornar, o estudante evadido temporariamente
representa uma vaga ociosa na educação superior. Representa também a necessidade de financia-
mento por parte do Estado de uma vaga por mais tempo que o necessário (na medida em que,
provavelmente, este discente não se formará no seu ano regular para integralização do currículo).
Por isso, achamos justa a opção conceitual do INEP mas não a adotaremos.

A divergência conceitual sobre o que é considerado evasão determina uma segunda
diferença entre a metodologia adotada neste trabalho e aquela sugerida pelo INEP. Ela diz
respeito a não identificação, por parte do INEP, do estudante cuja situação de matrícula era de
“falecido” como evadido. Mais uma vez, é feita uma distinção interna ao conceito de abandono.
Distinção que, como dito acima, promoveria redução dos resultados dos indicadores e geraria
incoerêcia entre os dados que apresentamos nesta monografia e as outras séries históricas do
abandono universitário nacional. Assim sendo, também não a adotaremos. Não nos importa o
motivo pelo qual um determinado estudante teve seu vínculo com o curso interrompido. Basta
que o seja, mesmo temporariamente, que neste trabalho será considerado como evasão. No mais,
consideramos incorreta a ideia de que os estudantes falecidos tem seu vínculo rompido por
determinantes exclusivamente exógenas e que, portanto, seria justo desconsiderá-los. Primeiro
porque o vínculo rompido tem consequências para o sistema educacional em termos de custos
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financeiros independente da razão do rompimento. Segundo, porque de forma alguma se pode
comprovar que a totalidade dos estudantes falecidos teve seu vinculo rompido por causas
exclusivamente externas às instituições ou ao sistema educacional.

Quanto às incoerências presentes nos dados do Censo e as propostas de tratamento
sugeridas por INEP (2017b). Temos acordo com o diagnóstico e as soluções, mas não pudemos
aplicá-las por limitação de tempo. Apesar de não ser o encaminhamento ideal, acreditamos que
esse procedimento não irá ter consequências negativas para o trabalho na medida nesta mono-
grafia os indicadores serão calculados para níveis de agregação maiores (diferentes categorias
administrativas, diferentes IES) que o considerado pelo INEP (cursos). Assim, acreditamos que
essas incoerências serão diluídas frente a quantidade do conjunto total dos dados e, por isso, não
determinará distorções relevantes nos principais resultados.

Para os nossos objetivos, buscamos controlar duas distorções principais: alunos ingressan-
tes de um determinado ano cujo vínculo (variável CO_ALUNO) só aparece em anos seguintes;
e alunos que aparecem com registros duplicados em um mesmo ano. Em relação ao primeiro
caso, decidimos considerar para a definição da coorte apenas os estudantes cujo registro aparece
em todos os anos desde o seu ingresso (ou seja, o ingressante de 2010 que aparece apenas no
Censo de 2012 será desconsiderado). Em relação ao segundo, criamos uma variável de registro
que engloba: o vínculo do estudante (CO_ALUNO), o código da instituição em que ele está
matriculado (CO_IES) e o código do curso em que ele está matriculado (CO_CURSO). Os
estudantes que apareceram em mais de uma linha em qualquer ano entre 2010-2017 foram
excluídos do acompanhamento. Nenhuma dessas filtragens alterou de forma relevante o tamanho
da amostra base dos cálculos.

No mais, é justo pontuar também que mesmo os cálculos da evasão para as IES irão
mensurar a evasão dos cursos. Na prática, isso significa que um estudante que se transfere de
curso dentro de uma mesma IES também será considerado como evadido.

Além disso, é justo pontuar que os dados apresentados a partir de Brasil (1996) também
foram objeto de tratamento. Apesar de intensa busca, fomos capazes de encontrar os microdados
deste trabalho apenas no formato de "xerox"(em .pdf). Por isso, para sua utilização foi necessário
que o resultado de cada curso e cada universidade fosse previamente transferido, um a um, para
uma planilha do excel. Essa planilha consta no repositório da monografia.

Finalmente, encerramos esta sessão pontuando que todos os resultados presentes nesta
monografia podem ser acessados individualmente para cada uma de cerca de 1700 IES presentes
no Censo da Educação Superior em todos os anos entre 2009-2018. Isso pode ser feito através
de um Shiny App desenvolvido com esta finalidade. Ele pode ser acessado através do link:
luangcandido.shinyapps.io/evasaouniversitariabrasil/.

https://luangcandido.shinyapps.io/evasaouniversitariabrasil/
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4.2 Indicadores de variação anual - IEA, NEA.

4.2.1 Histórico

Assim como no capítulo metodológico, tomaremos como ponto de partida a produção
acadêmica e o indicador utilizado pelo Instituto Lobo: a Evasão Anual ou o Índice de Evasão
Anual (IEA). Como dito, ele é um indicador calculado a partir de valores agregados e que
expressa o percentual de estudantes (não concluintes) que deixou de se matricular entre um ano
e outro.

As estatísticas do Instituto Lobo aparecem em diversos materiais distintos, com diferentes
agregações. Iniciaremos este histórico com uma série que abarca todo o período entre 2000 e
2009: a apresentada por Oscar Hipólito em entrevista ao G1, em fevereiro de 2011 (G1, 2011).
Seus dados estão sintetizados no Gráfico 1.

Figura 1 – Índice de Evasão Anual nas diferentes categorias administrativas do Ensino Superior
entre 2000 e 2009 (média do período em destaque).
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Fonte: G1 (2011). Elaboração própria.

Nesta ilustração as categorias administrativas Pública Federal, Pública Estadual e Pública
Municipal estão agregadas em “Pública”, enquanto as outras estão em “Privada”. “Brasil”, por
sua vez, engloba todas as IES.
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A partir de Hipólito, usando as metodologias do Instituto Lobo, podemos observar que o
IEA do Brasil entre 2000 e 2009 teve uma trajetória relativamente constante. Com exceção do
piso de 18,9% em 2000 e o teto de 24,3% em 2004, os outros valores estiveram entre 20,9% e
22,2%. Sua média no período foi de 21,7%.

As IES Privadas e Públicas, por sua vez, tiveram trajetórias movimentadas até 2005,
quando se estabilizaram. No caso das privadas, os valores vão de um piso de 22,1% em 2000
para um teto de 28% em 2004. A partir de 2005 o IEA Privadas se estabiliza no intervalo
24,5%-25,7%. As Públicas, por sua vez, vêm de um resultado de 13% em 2000, um piso de 9,3%
em 2002 e uma máxima de 15,2% em 2004. A partir de 2005 o IEA Públicas se estabiliza no
intervalo 10,5%-12,4%. Ambas também sofrem ligeira redução em 2009.

É importante observar neste Gráfico a maior proximidade entre as médias e entre as
trajetórias do país e das instituições privadas. Isso reflete uma circunstância em que as IES
Privadas já respondiam pela maior parte das matrículas no Ensino Superior e, portanto, exerciam
uma influência maior sobre o resultado nacional que as Públicas. Além disso, é interessante notar
a enorme diferença entre públicas e privadas: enquanto a primeira teve uma média de 11,9%
no período analisado, a segunda teve média de 25,7%. Isso aponta para uma circunstância de
diferenças substanciais entre estes tipos de instituições.

Na perspectiva desta monografia, o grande problema destes dados é o fato de eles
seguirem uma metodologia de cálculo incoerente com a série histórica do Censo de 2009 em
diante. No capítulo metodológico, mencionamos a partir de Filho e Lobo (2012a) que de 2009
em diante o Censo mudou os critérios para identificação do número de ingressantes. Aqui, nos
importa apenas compreender que essa mudança influencia intensamente os resultados da evasão
empurrando-os para baixo. Assim, caso Hipólito optasse pela utilização da metodologia mais
adequada com os dados pós-2009, os resultados das estatísticas do Gráfico 1 certamente seriam
menores.

A partir dos dados apresentados por Filho e Lobo (2012a), podemos perceber com mais
clareza a diferença entre a série histórica adequada às definições de ingressantes do Censo
pós-2009 e as definições do Censo pré-2009, sendo estas últimas adotadas mais amplamente
pelo Instituto Lobo (inclusive no gráfico que apresentamos anteriormente).
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Figura 2 – Índice de Evasão Anual entre 2002 e 2008 por método de mensuração (média do
período em destaque).
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Fonte: Filho e Lobo (2012a). Elaboração própria.

Com o gráfico 2, podemos perceber que essa mudança em como mensurar o número de
ingressantes produz uma distorção relevante na série. Enquanto sob as noções de ingressantes
do Censo pré-2009 o Brasil tem uma média de 22,2% entre 2002 e 2008, sob as noções de
ingressantes pós-2009 o país tem uma média de 18,2% - aproximadamente 4 p.p. abaixo. Além
disso, podemos observar também que essa distorção desloca a curva do IEA, mas não modifica
sua trajetória.

Tecnicamente, não há obstáculos decisivos para a superação dessa limitação. Usando os
microdados do Censo e adequando a fórmula, seria possível recalcular qualquer série desejada
para o período 2000-2008 de forma que ela seja coerente com o IEA de 2009 em diante. Nesta
monografia, porém, optamos por direcionar os esforços centralmente para o tratamento dos
microdados após 2009. Mesmo assim, achamos que a apresentação e exploração dos dados
disponíveis do Instituto Lobo faz bem a este panorama e seguiremos com a sua execução. O
faremos, porém, cientes desta distorção - que será de especial importância em momentos de
comparação entre os resultados das duas séries.

Seguindo adiante, há um recorte dos índice de evasão feitos pelo Instituto Lobo que será
importante mais à frente para efeito de comparação com esse trabalho: a distinção interna na
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evasão anual média entre as diferentes categorias administrativas públicas, ou seja, a diferença
entre o IEA de Federais, Estaduais e Municipais. Essa informação está presente no Gráfico 3:

Figura 3 – Índice de Evasão Anual entre 2000 e 2005 das IES Públicas por categoria administra-
tiva (média do período em destaque).
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Fonte: Filho et al. (2007). Elaboração própria.

A partir do Gráfico 3 podemos perceber uma proximidade relevante entre as instituições
públicas, em especial entre federais e estaduais. Essa proximidade pode ser percebida, em
primeiro lugar, pela trajetória histórica das categorias administrativas públicas. A despeito das
particularidades, as três curvas entram em um vale entre os anos 2002-2003, com valores abaixo
da média. Também nas três o ano de 2004 é de forte elevação. Em 2005, ao contrário, o IEA de
federais e estaduais converge para a média do período, enquanto o de municipais continua uma
trajetória de elevação.

Ademais, chama atenção a proximidade entre a média deste período para federais e
estaduais: a primeira tem média de aproximadamente 11,17%, enquanto a segunda tem média de
11,33%. Essa informação será importante mais à frente para efeito de comparação. Municipais
tem uma média um pouco mais elevada, 16,83%, muito devido a enorme variabilidade dos seus
resultados.
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4.2.2 Resultados das IES Federais, IES Estaduais e IES Privadas

Nesta subseção, iniciaremos a exploração dos resultados calculados a partir dos micro-
dados do Censo da Educação superior para o período 2009-2018. Diferente dos cálculos do
Instituto Lobo, não levantaremos estatísticas agregadas para o Brasil inteiro. Como pudemos
ver, instituições privadas e públicas tem resultados e dinâmicas bastante distintas em termos de
evasão anual. Além disso, veremos a frente que no período analisado essa diferença se torna
ainda maior. Buscar identificar o panorama nacional da graduação presencial a partir dos seus
componentes (privadas, federais, estaduais) nos parece mais efetivo. Além disso, dado o peso
ainda maior do ensino superior privado no total de matrículas atualmente, os resultados do Brasil
cada vez mais acompanham os resultados das privadas.

Assim sendo, vejamos os resultados do IEA para as diferentes categorias administrativas
da educação superior entre 2010 e 2018:

Figura 4 – Índice de Evasão Anual nas diferentes categorias administrativas do Ensino Superior
entre 2010 e 2018 (média do período em destaque).
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Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

Analisando o Gráfico 4, podemos encontrar diversas semelhanças e contrastes entre o
período histórico recente e o período de 2000-2009. Em primeiro lugar, observamos que se
mantém uma distinção entre o IEA de Privadas e de Públicas, tendo as primeiras os resultados
mais elevados. Ao longo da série analisada, as privadas tiveram média de 23,7%, enquanto
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federais e estaduais tiveram, respectivamente, 16,0% e 11,7%. A principal mudança no período
diz respeito aos resultados de IES Federais: enquanto em 00-05 elas tinham uma estatística quase
idêntica a de IES Estaduais, em 10-18 elas se tornam a categoria administrativa pública de maior
IEA.

Comparando as médias das categorias administrativas nas séries do Instituto Lobo com
a apresentada acima, vemos uma relativa manutenção de valores. A média de privadas entre
00-09 é de 25,7%, enquanto em 10-18 é de 23,7%; entre federais, a média sai de 11,17%
entre 00-05 para 16,0% em 10-18; e entre estaduais, o movimento é de 11,33% entre 00-05
para 11,7%. Entretanto, como alertado, as séries históricas entre 00-09 sobredimensionam a
evasão em relação aos critérios pós-2009. Considerando que na projeção do Instituto Lobo esse
sobredimensionamento era de aproximadamente 4 pontos percentuais, acreditamos que houve,
entre 2000 e 2018: relativa manutenção do IEA de privadas; alta expressiva do IEA em federais;
e alta do IEA em estaduais.

Em relação a trajetória do IEA das categorias administrativas entre 2010-2018, podemos
perceber uma tendência comum à privadas, federais a estaduais: valores abaixo da média em
2010/2011, elevação dos resultados até 2012 (em privadas e federais) ou 2013(em estaduais) e
relativa manutenção da a partir de então, com oscilações. A principal particularidade fica por
conta das IES estaduais, que convivem com elevação do IEA desde 2016. Privadas têm redução
do IEA desde 2016, mas em ritmo menor.

Como as Municipais correspondem a aproximadamente 1% das matrículas em IES brasi-
leiras e com seus resultados contém uma grande quantidade de outliers (resultados exepcionais,
pontos fora da curva), optamos por não adicioná-la aos resultados. O panorama apresentado
daqui pra frente não contará com dados para IES Municipais.

De todo modo, o IEA não é capaz de, exclusivamente, mostrar algumas informações
bastante relevantes sobre a evasão entre 2010 e 2018. Para complementar o panorama, calculamos
o número de evasões anuais em média - NEA. Para que a interpretação seja rigorosa, é importante
que o leitor se lembre que o NEA não representa o número exato de estudantes que tiveram
o vínculo interrompido. Muito menos o número de estudantes que abandonou definitivamente
o Ensino Superior. O NEA, coerente com a noção de evasão dos cursos imediata, mensura o
número de vínculos estudante-curso que foram interrompidos (definitivamente ou não) entre um
ano e outro. Esse número é compensado, ano a ano, pelo número de vínculos estudante-curso que
estavam interrompidos e retornam à graduação (dentre outros casos de retorno à graduação sem
a caracterização de um novo ingresso). Por isso, o NEA mede o número “líquido” de vínculos
interrompidos entre um ano e outro (o número de interrupções compensado pelo número de
retornos).

O Gráfico 5 ilustra o aumento expressivo de influência do ensino superior privado sobre
a evasão de todo o sistema educacional brasileiro. Enquanto em 2010 o NEA das privadas foi da
ordem de 500 mil interrupções de vínculo, em 2016 este número era de aproximadamente 1.08
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Figura 5 – Número de Evasões Anuais nas diferentes categorias administrativas do Ensino
Superior entre 2010 e 2018 (média do período em destaque).

0

200 mil

400 mil

600 mil

800 mil

1 milhão

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Série histórica entre 2010 e 2018

N
úm

er
o 

de
 E

va
sõ

es
 A

nu
ai

s 
em

 m
éd

ia

Categoria Administrativa

Privada Pública Federal Pública Estadual

Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

milhão de evasões - ou seja, praticamente dobrou. A partir de 2017 há uma ligeira queda, mas
os resultados se mantém acima do 1 milhão de abandonos em média. Entre 2010 e 2018, em
federais, o aumento foi de 96.5 mil para 175.2 mil; e em estaduais, de 14.5 mil para 73.4 mil.
Assim sendo, podemos perceber que, proporcionalmente, o caso mais grave é o das estaduais: o
NEA praticamente quintuplicou.

Todavia, para uma série de dimensões do debate sobre abandono universitário o que
importa é o crescimento absoluto, não o percentual. Por exemplo: para identificar os custos da
evasão universitária em termos de dinheiro investido pelo Estado que não traz o devido retorno
ou em termos de mensalidades que os estudantes de instituições privadas deixam de pagar ao
evadir, o IEA e o crescimento proporcional do NEA são secundários. Assim sendo, consideramos
que um incremento de mais de 500 mil evasões no âmbito das Privadas é a informação de maior
relevância expressa no gráfico anterior.

A princípio, as tendências do IEA e do NEA podem parecer incoerentes: enquanto o
primeiro se estabiliza a partir de 2014, o segundo vive elevações contínuas desde 2010. Entretanto,
esse processo é perfeitamente verossímel pois o NEA sofre influência não apenas do IEA, mas
também do número total de matrículas (equação 3.10 da metodologia).
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Figura 6 – Número de ingressantes, cursandos e formandos nas categorias administrativas do
Ensino Superior entre 2009 e 2018.
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Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

No Gráfico 6 estão registrados o número de ingressantes, cursandos e formandos de cada
categoria administrativa. Cada barra representa um ano entre 2009 e 2018.

Em 2018, IES privadas tiveram 1.56 milhão de ingressantes, 752.5 mil formandos e 3.76
milhão de cursandos. Para IES federais, estes valores foram de: 344.9 mil ingressantes, 145.9 mil
formandos e 1.086 milhão de cursandos. Para estaduais, estes valores foram de: 155.9 mil, 80.3
mil e 502.6 mil. A nível de ilustração e para justificar a opções pela não inclusão de Municipais
nos dados, podemos observar que o número de ingressantes, formandos e cursandos de IES
municipais em 2018 foram de 16.3 mil, 11.9 mil e 53 mil. 53 mil em um universo de 5.4 milhões
de cursandos representa menos de 1%.

Destaca-se no Gráfico 6 a trajetória de expansão da educação superior desde 2009.
Comparando o número de ingressantes em 2009 e em 2018 de privadas, federais e estaduais temos
um aumento de, respectivamente: 15,4%, 54,2% e 29,5%. Em termos do número de cursandos,
essas variações foram de: 20,4%, 64,3% e 24,3%. Comparando o número de formandos: 17,7%,
59.3% e 5,9%. Assim, podemos observar que, em termos proporcionais, a expansão mais intensa
se deu no Ensino Superior Federal. Em termos absolutos, entretanto, a maior parte da expansão
se dá nas privadas, que chegam a somar mais de 4 milhões de cursandos em 2014 e 2015, quase
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1 milhão a mais que o número de 2010. Lembrando que estes valores não englobam a expansão
do Ensino à Distância, também bastante expressiva.

Municiados destas informações, podemos voltar ao Gráfico 5 em vias de compreendê-lo
com mais precisão. Primeiramente, privadas: entre 2010 e 2012 ocorre o período de maior
elevação média do NEA. Isso ocorre a partir da confluência entre expansão do número de
matrículas e o aumento do IEA nas privadas. A partir de então, o IEA se estabiliza e o ritmo de
expansão das vagas influencia mais intensamente a trajetória do NEA: aumento até 2016 e cai a
partir de então. Em larga medida, as IES federais e estaduais passam pelo mesmo movimento:
crescimento do NEA entre 10-12 determinado pela conjugação de aumento do IEA e expansão
de vagar; a partir de então, aumento do NEA acompanhando a expansão do número de vagas.

As IES estaduais têm a particularidade de praticamente não terem expansão de vagas
desde 2016. Assim sendo, o incremento do NEA estaduais entre 2016 e 2018 se dá por conta
da elevação do seu IEA. Além disso, mencionamos que o NEA Estaduais mais que quintuplica
entre 2010 e 2018. A enorme maior parte deste salto acontece entre 2010 e 2011, quando o IEA
estaduais sai de valores próximos de 0 e se aproxima da média de 11,7% vigente no período.

De todo modo, a evasão universitária não é um fenômeno homogêneo. Ela ocorre de
maneira distinta a depender de fatores relacionados a instituição, à cidade e região da instituição,
ao discente, à sociedade como um todo e muitos outros, como mostram Ruiz et al. (2009), Brasil
(1996) e Filho et al. (2007), dentre outros. Não poderíamos explorar todas as possibilidades
de recorte do IEA e do NEA colocadas pelo Censo e não é a proposta desta monografia fazer
propriamente uma investigação dos determinantes da evasão universitária. Decidimos, porém,
explorar uma dessas segmentações que nos parece especialmente relevante: a evasão universitária
por ano da trajetória acadêmica.

É relativamente comum se observar na literatura nacional sobre evasão universitária a
afirmação de que a maioria dos estudantes evadem nos primeiros anos de graduação. Todavia,
não encontramos sua observação em levantamentos estatísticos sobre abandono universitário
no Brasil como os dados da Comissão Especial SESU/ANDIFES/ABRUEM ou os dados do
Instituto Lobo. E ela nos parece uma característica central, cuja identificação pode colaborar
intensamente para a identificação de segmentos do corpo discente especialmente vulneráveis à
evasão universitária. Para alcançar este objetivo, utilizamos o Gráfico 7.

Esta figura mostra o índice de evasão anual média do conjunto de estudantes de cada
posição da trajetória acadêmica para os anos entre 2014 e 2018. Com ele podemos perceber, por
exemplo, que aproximadamente 20% dos estudantes de universidades privadas que ingressaram
em 2014 evadiram ainda em 2014 (observável no primeiro gráfico, da esquerda para a direita,
de coloração laranja). E que dos estudantes que ingressaram em 2013 (estavam no 2o ano em
2014), pouco mais de 20% não se matriculou em 2014. Podemos ver também situações como o
resultado negativo no 11o ano de graduação do IEA de Privadas em 2015. Isso é perfeitamente
cabível dados os pressupostos metodológicos do trabalho e significa apenas que houve mais
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Figura 7 – IEA ao longo dos anos da trajetória acadêmica para as categorias administrativas do
Ensino Superior entre 2014 e 2018.
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Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

retornos à graduação do que evasões no evento observado.

Na ilustração, destacamos que para qualquer categoria administrativa, em praticamente
todos os anos, a evasão anual tem trajetória semelhante: incidência elevada sobretudo para os
estudantes que se encontram no 1o e no 2o ano de graduação; intensidade reduzida para os
estudantes entre o 3o/4o/5o ano de graduação; e incidência elevada novamente para os estudantes
que vão além do período regular de integralização. Isso demonstra que os primeiros anos de
graduação são aqueles em que há evasão com maior frequência. Que passado este momento,
o estudante tende a estar mais estabilizado e que no período mais próximo à formatura a
frequência do abandono tende a diminuir. E que passado este período a evasão anual volta a
ganhar intensidade, agindo sobre os estudantes retidos.

Este traço da evasão universitária brasileira se expressa em termos de uma trajetória ao
longo dos diferentes momentos da trajetória acadêmica (de um mesmo ano) em formato de “M”:
alta nos grupos que estão nos primeiros anos de graduação, queda nos grupos intermediários e
alta novamente nos grupos finais. Utilizando a conceituação de Ruiz et al. (2009), adaptada por
nós no capítulo metodológico, podemos afirmar: a evasão temprana e a evasão nos anos finais
tendem a ser mais elevadas, enquanto a evasão tardia tende a ser menor.
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Todavia, e mais uma vez, a observação das variações percentuais não é suficiente para
oferecer um panorama qualificado. Para uma série de discussõs, importam os valores absolutos.
Para observá-los, o Gráfico 8 calcula o NEA para os diferentes momentos da trajetória acadêmica
para os anos de 2014 a 2018. Basicamente, o mesmo cálculo do Gráfico 7, mas com o valor
absoluto.

Figura 8 – NEA ao longo dos anos da trajetória acadêmica para as categorias administrativas do
Ensino Superior entre 2014 e 2018.
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Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

Neste caso, o formato de “M” se torna um formato de “L”. Isso ocorre porque, obvia-
mente, o número de estudantes matriculados de uma turma de ingressantes decresce ao longo da
trajetória acadêmica - devido à evasão e às conclusões. Assim sendo, a maioria dos matriculados
de qualquer ano-base está justamente nos primeiros anos. Aqueles que permanecem após o
período regular de conclusão são uma pequena fração, os estudantes retidos. Por isso, os altos
IEA nos primeiros anos da trajetória são conjugados com turmas enormes, o que faz com que
o NEA temprano seja enorme. Os IEA menores da evasão temprana, por sua vez, agem sobre
turmas de tamanho mediano (uma parte expressiva já evadiu até este momento) e determinam
um NEA temprano pequeno. E os IEA elevados da evasão nos anos finais, muitas vezes maiores
inclusive que o IEA nos primeiros anos, agem sobre turmas de tamanho extremamente reduzido
(a maior parte da turma já se formou ou evadiu) e determinam um NEA nos anos finais também
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bastante reduzido.

Em conjunto, os Gráficos 7 e 8 nos permitem perceber que, na perspectiva do combate à
evasão universitária, os estudantes que estão nos primeiros anos de graduação são especialmente
relevantes. E que portanto os resultados do IEA global, em grande medida, serão influenciados
pelo IEA dos estudantes no 1o e no 2o ano de graduação.

Para realçarmos este detalhe, o Gráfico 9 mostra a trajetória histórica entre 2010 e 2018
do IEA de cada momento da trajetória acadêmica para as categorias administrativas do ensino
superior. Cada trajetória traz uma linha de tendência (trendline, uma regressão linear simples)
como forma de explicitar o movimento médio do IEA daquele grupo ao longo do período
analisado.

Figura 9 – Variação do IEA de cada momento da trajetória acadêmica entre 2010 e 2018 para as
categorias administrativas do Ensino Superior (trajetória média em destaque).
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Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

No Gráfico 9, podemos perceber em primeiro lugar que esse movimento do IEA ao
longo dos anos não é homogêneo ao longo da trajetória acadêmica. Destacamos, sobretudo,
a heterogeneidade interna às IES federais: enquanto o IEA do 1o e 2o ano tem trajetórias de
crescimento, o IEA do 7o ao 11o ano tem tendência de queda. Isso é interessante pois aponta
para um esforço progressivamente maior dos estudantes retidos em federais para manterem-se
matriculados. Ao contrário, vale a pena observar que, em maior ou menor medida, o crescimento
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do IEA em privadas e estaduais acontece nos estudantes de praticamente todos os momentos da
trajetória acadêmica.

Porém, em termos de impacto na trajetória do IEA global, os anos finais da trajetória
acadêmica são pouco relevantes. Como mostrado anteriormente, o peso desses grupos em termos
do NEA é baixíssimo. Os anos que, em última instância, vão determinar o resultado global do
IEA serão o 1o e o 2o ano, que englobam altos IEA e turmas cheias. Mas também entre eles há
heterogeneidades: para as três categorias administrativas analisadas o IEA do 2o ano cresceu ao
longo do período mais que o IEA dos primeiro-anistas.

Além disso, observando as trajetórias do IEA no 2o ano da trajetória acadêmica, podemos
identificar que boa parte da elevação verificada no IEA global entre 2010 e 2012 se deveu aos
estudantes no 2o ano de graduação. Essa importância do 2o ano é especialmente decisiva para
privadas, mas também é relevante para federais e estaduais. É interessante também perceber que
o IEA do 2o ano parte em 2010 de valores menores que o IEA no 1o ano. Todavia, a trajetória
mais veloz de crescimento implica que, em 2018, o IEA no 2o ano era maior que o do 1o.

Outro detalhe é que a elevação do IEA de estaduais após 2016 também é explicado pelo
aumento do IEA dos estudantes no 2o ano de graduação. Observando o Gráfico 9, podemos
perceber que a partir de 2016 o IEA do 1o ano tem trajetória descendente. Mesmo assim, o
crescimento observado no grupo dos segundo-anistas foi maior o suficiente para sobrepujar essa
tendência de queda e determinar a elevação observada.

4.2.3 Distribuição de frequência dos resultados individuais

Até agora, observamos os resultados agregados para as categorias administrativas. Isso
significa que, em linhas gerais, as estatísticas anteriormente oferecidas advém de uma média
das IES de cada categoria administrativa ponderada pelo número de matrículas. Essa é uma
abordagem tradicional e interessante, mas quem também deixa de elucidar questões por como
a distruição de frequência dos resultados de cada indicador para as IES de cada categoria
administrativa. Em geral, esta abordagem oferece muito mais foco aos resultados das grandes
Instituições. No sentido de oferecer um complemento à análise, esta sessão apresentará os
resultados calculados individualmente para cada IES nacional. Foram consideradas mais 1700
IES, cujos códigos aparecem em todos os Censo da Educação Superior entre 2010 e 2018.

Iniciaremos pelo mesmo ponto de partida da sessão anterior: o IEA das diferentes
categorias administrativas entre 2010 e 2018. Neste caso, boxplots são responsáveis por informar
a distribuição de frequência das IES de cada categoria administrativa em cada ano.

A largura da caixa, assim como a extensão das linhas e a presença de outliers, indicam a
maior ou menor variabilidade dos resultados entre as IES daquela categoria administrativa. Neste
caso, destacam-se as IES federais pela menor variabilidade (caixas menores e linhas menos
longas). Além disso, entre 2011 e 2018 aparentemente há uma convergência entre os resultados
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Figura 10 – Distribuição do IEA nas Instituições de Ensino Superior por categoria administrativa
entre 2010 e 2018.
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Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

do IEA das IES federais, de forma que o tamanho das linhas e das caixas diminuem ao longo
do tempo. Essa redução na variabilidade dos resultados também é expressa pela redução das
caixas e das linhas de privadas. A variabilidade em estaduais passa por oscilações, não tendo
uma tendência bem definida.

Comparando o Gráfico 4 com o Gráfico 10, podemos identificar semelhanças e contrastes.
Uma primeira semelhança diz respeito às trajetórias das categorias administrativas: tomando
como referêcia a mediana, podemos perceber mais uma vez o crescimento entre 2010 e 2012
seguido por relativa estabilização. Considerando as IES estaduais, podemos perceber novamente
a elevação após 2016.

A grande distinção entre os Gráficos 4 e 10 diz respeito a diferença de resultados entre
as categorias administrativas. Enquanto em 4 podemos ver uma distinção profunda entre o IEA
10-18 de privadas, federais, e estaduais, em 10 as distribuições de frequência se situam em
patamares muito mais próximos.

Podemos ver que, considerando cada IES individualmente, a mediana do IEA de privadas
se situa na faixa dos 20%, sendo que sua média no agregado era de 23,7%. O mesmo movimento
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acontece, em menor intensidade e direção contrária, com federais e estaduais: suas medianas se
aproximam da faixa dos 20%, enquanto no agregado suas médias foram de, respectivamente,
16,0% e 11,7%. Essa tendência também pode ser observada através das caixas, mais precisamente
através da distância interquartil (largura da caixa, que demarca onde estão 50% dos resultados
individuais das IES). Podemos perceber que o limite inferior das caixas de privadas e federais
(que demarcam o primeiro quartil) se situam praticamente na mesma faixa de valores.

Figura 11 – Relação entre IEA e número de matriculados nas Instituições de Ensino Superior
por categoria administrativa (dados de 2010 a 2018).
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Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

Essa aproximação dos resultados das categorias adminitrativas poderia ocorrer por dois
motivos centrais: devido a características da própria distribuição de frequência (ou seja, os
resultados das IES poderiam estar distribuídos de tal forma que a mediana fosse empurrada
pra cima); ou porque a diminuição do peso das universidades maiores na conta em relação aos
resultados agregados determinou essa redução. O movimento de aproximação das federais da
faixa dos 20%, por exemplo, pode ser resultado de as instituições menores, que passam a ter
maior peso, terem índice de evasão anual em média maior. Para testar esta tese, o Gráfico 11
relacionada, usando dados de 2010 a 2018, o número de matriculados e o IEA observado em cada
instituição de privadas, federais e estaduais. Cada ponto no gráfico representa o par ordenado
número de matriculados-IEA de uma instituição em um determinado ano.
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Como podemos ver em 11, para as IES privadas a tendência média é de que quanto
maior o número de matrículas de uma Instituição, maior a sua evasão anual. Para as federais
e as estaduais, a tendência média é contrária: quanto maior o número de matrículas, menor
o IEA observado pela Instituição. Em certa medida, isso explica as características destacadas
anteriormente em relação ao Gráfico 10.

4.3 Indicadores de acompanhamento longitudinal - TEC, TFC e TCC.

4.3.1 Histórico

Neste caso, nosso ponto de partida é o trabalho de Brasil (1996) e sua noção de geração
completa. Os dados deste levantamento refletem um acompanhamento por coorte feito para
apenas um momento do tempo, o período máximo de integralização curricular de cada curso.
Mais uma vez, os estudantes sem vínculo ativo com os cursos são considerados os evadidos.

Figura 12 – Distribuição de frequência da TEC, TCC e TFC das IES Federais em Brasil (1996).
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Fonte: Brasil (1996). Elaboração própria.

Os dados de Brasil (1996) são calculados apenas para cursos de IES federais (IFES),
de forma que os resultados de privadas, por exemplo, não constam neste levantamento. Além
disso, é justo mencionar que o resultado apresentado no Gráfico 12 é resultado da agregação,
feita por este trabalho, dos resultados individuais dos cursos das IES Federais, disponíveis em
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Brasil (1996). Esses resultados foram agregados para cada IES (distribuição de frequência) e
para o conjunto das Federais (losango em destaque).

Como podemos observar no Gráfico 12, na década de 90 a questão do abandono ao final
da trajetória acadêmica já tinha contornos relevantes. A mediana da TEC das IES Federais foi de
35,50% e o resultado agregado para Federais foi de 33,26%. Isso significa que, considerando as
coortes analisadas por Brasil (1996) (a maioria ingressantes de 1988 e 1989), pouco mais de um
terço havia evadido ao final do período máximo de integralização curricular.

A mediana das IES e a média ponderada para Federais da Taxa de Cursandos, por sua
vez, foi de: 5,48% e 8,68%. Isso indica um percentual de discentes retidos razoável, mas não
expressiva se comparada aos anos recentes. Por fim, a mediana e a média da Taxa de Formados
foi de 54,16% e 58,06%.

Figura 13 – Relação entre TEC e o tamanho das coortes analisadas nas Instituições Federais de
Ensino Superior.
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Fonte: Brasil (1996). Elaboração própria.

A diferença entre a mediana dos resultados individuais das IES e o resultado agregado
para Federais nos aponta para uma característica destacada na sessão anterior: a diferença na
evasão universitária entre IES de diferentes tamanhos. Isso porque, como dito, o resultado
agregado é uma média ponderada pelo número de matriculados. Assim sendo, é um resultado
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que confere mais peso às grandes Instituições.

De forma análoga ao Gráfico 11, o Gráfico 13 registra, a partir dos resultados individuais
das IFES em Brasil (1996), a relação entre a Taxa de Evasão observada e o tamanho total das
coortes analisadas.

Mesmo que de forma tênue e pouco sofisticada, podemos perceber uma relação média
entre o tamanho das turmas e a evasão universitária. Em geral, um aumento médio no número de
estudantes matriculados implica em Taxas de Evasão menores no final do período máximo de
integralização.

Por fim, nosso breve histórico dos resultados da evasão universitária brasileira sob a ótica
dos indicadores de acompanhamento longitudinal se propõe a situar os resultados brasileiros
frente aos resultados internacionais. Esta informação está presente no Gráfico 14.

Antes de efetuar qualquer comparação, é importante recordar que a Evasão Total média
(equação 3.12) é uma variável proxy que se propõe a mensurar o percentual de evadidos ao final
de um período definido de tempo. Nos casos dos dados de IESALC/UNESCO (2006), em geral
esse período de tempo é definido como sendo de 5 anos.

A principal distorção deste indicador é que ele considera como “evadidos” a diferença
entre o número de ingressantes de um ano e o número de concluintes após 5 anos. Isso significa
que os estudantes retidos (“CURa,n”) após 5 anos são englobados dentro do percentual de
evadidos. Assim sendo, quando formos comparar os resultados nacionais com os resultados do
Gráfico 14 mais à frente, não compararemos a Evasão Total com a TEC, mas sim a Evasão Total
com a soma de TEC e TCC.

Neste levantamento de IESALC/UNESCO (2006), o Brasil aparece com uma Evasão
Total média de 48%. Isso signfica que esse foi o percentual de ingressantes de um determinado
ano que, ao final do período de integralização curricular, não havia se formado. À frente do
Brasil estão: Bolívia (73%), Uruguai (72%), Itália (58%), Chile (54%), Venezuela (52%), Suécia
(52%) e Colômbia (51%). Atrás, estão: França (41%), EUA (34%), México (31%), Alemanha
(30%), Cuba (25%), Coréia do Sul (22%), Reino Unido (17%), Turquia (12%) e Japão (7%).
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Figura 14 – Evasão Total Média de países da América Latina e OCDE.
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Fonte: Filho et al. (2007) apud IESALC/UNESCO (2006). Elaboração própria.

4.3.2 Resultados das IES Federais, IES Estaduais e IES Privadas

Nesta subseção, apresentaremos os resultados do acompanhamento por coortes dos
estudantes da educação superior nacional. Mais uma vez, nosso enfoque recai sobre as categorias
administrativas Privadas, Federais e Estaduais.

Comecemos pela reconstrução mais completa que podemos realizar: a TEC, a TCC e a
TFC das coortes 2010, 2011, 2012 e 2013 ao longo de suas respectivas trajetórias acadêmicas. É
importante notar que, por motivos óbvios, o acompanhamento da trajetória de cada coorte se
encerra em momentos diferentes. Isso porque em 2017, ano máximo em que o acompanhamento
por coortes pode ser feito, a coorte 2010 estava no 8o ano; a coorte 2011 no 7o ano; e assim
sucessivamente.

No Gráfico 15, as cores indicam as categorias administrativas. A transparência, por sua
vez, responde à situação do vínculo: cores mais intensas representam a TEC; cores intermediárias
representam a TFC; e cores mais suaves representam a TCC.

Em primeiro lugar, podemos observar que a trajetória das diferentes categorias admi-
nistrativas e diferentes coortes são simultanemanete semelhantes e distintas. Assim como visto
anteriormente, a maior parte da evasão acontece nos primeiros dois anos, diminuindo de frequên-
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Figura 15 – TEC, TCC E TFC das coortes 2010, 2011, 2012 e 2013 nas diferentes categorias
administrativas (dados de 2010 a 2017).
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Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

cia nos anos seguintes. Considerando a coorte 2010 para Privadas, Federais e Estaduais, ao final
de 1 ano a TEC era de: 20,83%, 12,89% e 7,01%, respectivamente. Ao final do segundo ano, os
resultados eram de: 38,34%, 25,56% e 18,64%. Ao final do oitavo ano, estes valores foram de:
54,30%, 47,29% e 40,82%. Isso indica que, para a coorte 2010, a concentração da evasão nos
primeiros anos é intensa nas IES Privadas, intermediária nas IES Federais e apenas razoável em
IES Estaduais.

Comparando estes dados com os apresentados no Gráfico 12, podemos identificar uma
deterioração no resultado das IES Federais. Enquanto no levantamento de Brasil (1996), que
parte centralmente de coortes de 1988/1989, a TEC ao final do período máximo de integralização
era de 33,26%, neste caso a TEC da coorte 2010 ao final do 8o ano era de 47,29% - cerca de 14
p.p. acima.

Há também uma deterioração da TCC entre o levantamento de Brasil (1996) e os dados
mais recentes. Enquanto no Gráfico 12 o percentual de cursandos do agregado de Federais era
de 8,68%, a TCC da coorte 2010 para privadas, federais e estaduais ao final do oitavo ano da
trajetória acadêmica foi de: 7,87%, 11,40% e 14,73%, respectivamente. Para Federais, há uma
elevação de aproximadamente 3 p.p. Isso indica um incremento no fenômeno da retenção.
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Se há proporcionalmente aumento do percentual de evadidos e do percentual de cursan-
dos, necessariamente tem de haver diminuição no percentual de formados. Enquanto no Gráfico
12 esse percentual para Federais é de 58,06%, a TFC da coorte 2010 ao final do 8o ano da
trajetória acadêmica foi de: 37,83%, 41,30% e 44,45% para Privadas, Federais e Estaduais. No
caso de Federais, uma queda de aproximadamente 17 p.p.

Para efetuar comparações dos resultados acima com os dados internacionais do Gráfico
14, vejamos primeiramente o resultado da TEC e da TCC no 5o ano da trajetória acadêmica.
Mais uma vez, tomaremos como referência a coorte 2010.

A TEC da coorte 2010 no 5o ano da trajetória acadêmica foi de, respectivamente: 51,96%,
43,24% e 35,71%. A TCC, sob esta mesma agregação, foi de: 18,34%, 36,47% e 35,38%.
Somando as duas, podemos identificar o percentual de “não concluintes” ao final do 5o ano de
graduação, que usaremos para a comparação com os dados da Evasão Total média. Estes valores
seriam de: 70,30%, 79,71% e 71,09% (para Privadas, Federais e Estaduais).

No Gráfico 14, vimos que o pior resultado internacional era da Bolívia, com 73% de
não-concluintes após 5 anos (ou evadidos, sob a ótica da Evasão Total). Depois do Uruguai,
com resultado semelhante (72%), o terceiro maior resultado era da Itália (58%). Isso significa
que, tudo mais constante, o resultado dos não-concluintes (TEC+TCC) das coortes brasileiras
de 2010, independente da categoria administrativa, nos colocaria em uma circunstância inter-
nacional de enorme gravidade. Comparando especificamente o resultado das Federais com o
panorama do Gráfico 14, teríamos a pior evasão do mundo. Evidentemente essa é uma afirmação
demasiadamente forte, que demandaria dados internacionais atualizados e uma metodologia
mais sofisticada de análise para ser feita de forma incisiva. Todavia, este dado é o suficiente
para sugerir, mesmo que brevemente, a gravidade das circunstâncias que vivem os estudantes
universitários brasileiros.

De todo modo, o Gráfico 15 não permite observar um movimento importante dos indi-
cadores de acompanhamento de coorte: seu crescimento ao longo do tempo. Para ilustrar este
ponto, o Gráfico 16 registra a TEC do 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o ano da trajetória acadêmica ao longo
das diferentes coortes (da 2010 à 2017). Por exemplo, o gráfico permite perceber se a Coorte
2011 teve TEC no 1o ano de graduação maior que a Coorte 2010. Isso nos permite observar se
há deterioração da evasão em cada momento da trajetória ao longo dos anos. Vejamos:

Antes de mais nada, vale a pena destacar que a TEC ao longo da trajetória acadêmica é
acumulativa. Isso significa que um incremento na TEC do 1o ano determina, tudo mais constante,
um incremento de igual magnitude na TEC de todos os anos. Ao mesmo tempo, se observamos
um incremento (ou diminuição) na TEC dos anos iniciais seguida por diminuição ou estabilização
(aumento ou estabilização) da TEC nos anos seguintes, isso significa que nos anos seguintes
houve uma redução da sua TEC “marginal”.

Observando o Gráfico 16, podemos perceber a deterioração da TEC de praticamente
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Figura 16 – TEC do 1o ao 6o ano da trajetória acadêmica para as coortes 2010-2017.
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Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

todos os momentos da trajetória acadêmica ao longo das coortes. Comecemos pela TEC no
1o ano, para Privadas, Federais e Estaduais: enquanto os resultado das coorte de 2010 foram
de 20,83%, 12,89% e 7,01%, os resultados das coortes de 2017 foram de 22,37%, 14,89% e
11,89% - incrementos de, respectivamente, 1,54, 2 e 4,88 p.p. Considerando a TEC no 2o ano, os
resultados foram: 38,34%, 25,56% e 18,64% para a coorte 2010; e 43,02%, 31,25% e 29,57%
para a coorte 2016. Neste caso, observamos crescimentos de 4,68, 5,69 e 10,93 p.p. Em ambas o
incremento maior é em Estaduais.

Vale a pena identificar também como se comportam ao longo das coortes a TFC e a TCC
dos diferentes momentos da trajetória acadêmica. O Gráfico 17 oferece essa informação para a
TCC.

Como no 1o e no 2o ano da trajetória acadêmica o percentual de formados é muito
pequeno, o incremento observado na TEC desses momentos ao longo das coortes 2010-2017
terá como desdobramento, necessariamente, uma redução da TCC. Vejamos o TCC do 2o ano
para a coorte 2010: 56,17%, 73,30% e 79,34%. Tomando este mesmo momento para a coorte
2016, temos: 53,17%, 67,71% e 69,73%. Reduções de 3, 5,59 e 9,61 p.p.

Ao contrário, a TCC no 5o ano de graduação tem comportamento diferente. Os resultados
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Figura 17 – TCC do 1o ao 6o ano da trajetória acadêmica para as coortes 2010-2017.
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Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria.

de Privadas, Federais e Estaduais para a coorte 2010 foram: 18,34%, 36,47% e 35,38%. Para a
coorte 2013, os resultados foram de: 17,60%, 35,15% e 31,32%. Diferenças de, respectivamente,
-0,74, -1,32 e -4,06 p.p.

Seguindo, vejamos o movimento do percentual de formados ao longo das coortes 2010-
2015. Essa informação está presente no Gráfico 18. Ele tem uma particularidade em relação aos
dois gráficos anteriores: não considera os resultados do 1o e do 2o ano da trajetória acadêmica.
Essa é uma opção advinda do fato de que o percentual de formados nos primeiros dois anos,
especialmente em federais e estaduais, é baixíssimo. Por isso, optamos por começar a ilustração
a partir do 3o ano de graduação e, também por isso, as coortes 2016 e 2017 não estão no gráfico.

Os resultados da TFC da coorte 2010 para Privadas, Federais e Estaduais no 3o ano de
graduação foram de 11,41%, 2,36% e 4,14%. Para a coorte 2015, estes resultados foram de:
7,86%, 3,25% e 2,6%. Assim, podemos perceber que há diminuição em Privadas e Estaduais,
enquanto há aumento em Federais. Tomando como referência o 6o ano da trajetória, os resultados
da coorte 2010 foram: 35,31%, 31,65% e 38,27%. Já os resultados da coorte 2012 foram: 34,48%,
28,31% e 38,18%, o que significa uma redução de 0,83, 3,34 e 0,09 p.p.

O ideal para a substancialidade das comparações seria considerar apenas coortes com
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Figura 18 – TFC do 3o ao 6o ano da trajetória acadêmica para as coortes 2010-2015.
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trajetória mais completa, como a 2010 e 2011. Todavia, isso restringiria em muito a capaci-
dade deste trabalho de observar a variação destes resultados até os anos mais recentes. Assim
sendo, acreditamos que, limitações à parte, o quadro desenvolvido acima a partir dos gráficos
relacionados à TEC, à TCC e à TFC contribuem para a caracterização do fenômeno da evasão
universitária no Brasil na medida em que apontam para uma deterioração da questão ao longo do
tempo.

4.3.3 Distribuição de frequência dos resultados individuais

Até agora, todavia, apresentamos apenas os resultados agregados de IES Privadas, Fe-
derais e Estaduais. Entretanto, e mais uma vez, contribui para este panorama a observação
da distribuição de frequência dos resultados individuais das IES em cada momento da traje-
tória acadêmica e ao longo das coortes. Esta informação está sintetizada no Gráfico 19. Em
última instância, ele é uma adaptação do Gráfico 16, substituindo os resultados agregados pelas
distribuições de frequência das TECs individuais.

Assim como no Gráfico 16, tomando as medianas como referências, podemos ver mais
uma vez uma trajetória média de crescimento ao longo das coortes. Em especial, este crescimento
pode ser observado no comportamento das Estaduais. Podemos perceber também o grande



Capítulo 4. Principais resultados da evasão universitária 60

Figura 19 – Distribuição de frequência da TEC do 1o ao 6o ano da trajetória acadêmica para as
coortes 2010-2017.
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impacto dos primeiros dois anos da evasão universitária.

Além disso, de forma semelhante ao observado no contraste entre o IEA agregado e a
distribuição de frequência do IEA nas IES tomadas individualmente, parece haver uma pressão
dos resultados de Privadas para baixo e uma tendência de manutenção ou aumento dos resultados
de Federais e Estaduais.

Para tentar observar se, novamente, há uma tendência média de influência do tamanho
das turmas e/ou Insituições nos resultados da evasão universitária, o Gráfico 20 relaciona a TEC
do 1o e 2o ano de graduação das coortes 2010-2017 com o tamanho de suas respectivas coortes.
Cada ponto representa uma determinada coorte, em um determinado ano e uma determinada
instituição.

No Gráfico 20 podemos ver, pela terceira vez, uma indicação de que há relação entre o
tamanho das turmas/instituições e o comportamento da evasão universitária. Assim como em
11, percebemos uma tendência média em privadas diferente daquela em federais e estaduais.
Em Privadas, coortes maiores tendem a ter maiores percentuais de evasão no 1o e 2o ano. Em
Federais, uma leve tendência de maiores turmas levarem a TEC menores; e em Estaduais parece
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Figura 20 – Relação entre tamanho da coorte e TEC no 1o e 2o ano de graduação (dados das
cortes 10-17, para os anos 10-17 e cada IES).
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haver pouca ou nenhuma influência do tamanho das turmas sobre a evasão. Em certa medida,
estes resultados explicam a discrepância mencionada anteriormente entre os dados agregados e a
distribuição de frequência da TEC.

Isto posto, encerramos a apresentação dos resultados da evasão universitária elaborados
por esta monografia.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados e ilustrações apresentadas, podemos alcançar o objetivo ao qual nos
propusemos inicialmente: contribuir para a caracterização do fenômeno da evasão universitária
a partir de um panorama estatístico que conjuga, simultaneamente: aclaramento do conceito;
definição e aplicação de metodologia homogênea; e cálculo dos principais indicadores do
abandono universitário.

De certo, o trabalho realizado carece de maior aprofundamento, sobretudo em termos
de utilização de técnicas estatísticas mais robustas, para chegar a afirmações mais sólidas e
precisas sobre este importante fenômeno. Todavia, esta monografia se compreende justamente
como uma etapa dentro deste processo maior de avanço no conhecimento coletivo sobre a evasão
universitária.

Ao longo deste trabalho, pudemos perceber como o debate sobre evasão universitária é
permeado por diversos conceitos e como estes conceitos são decisivos no momento de definição
dos indicadores que serão utilizados e suas fórmulas. Fomos capazes também de observar que as
características do Censo da Educação Superior são uma importante variável a ser considerada
em um momento de interpretação de séries históricas do abandono universitário.

Em termos de resultado, captamos um quadro de grande gravidade e de deterioração ao
longo do tempo. Essa deterioração pode ser observada tanto na série histórica produzida por
esta monografia, abarcando o período 2009-2018, quando em relação às outras séries históricas
tradicionais da literatura sobre evasão universitária brasileira. O IEA, se comparado com sua
série entre 2000-2009, piorou. A evasão da coorte, ou o percentual de evadidos ao longo da
trajetória acadêmica, também piorou se comparado com a série de 1996. Os resultados são graves
inclusive em termos internacionais: pelo que pudemos perceber, os resultados da evasão da
coorte no Brasil apontam para o fato de sermos um dos países com pior desempenho em termos
de evasão universitária.

Nestes resultados ficaram evidentes a diferença de desempenho entre Privadas, Federais
e Estaduais em termos de evasão. Privadas tendem a ter os resultados mais elevados, Federais os
resultados intermediários e Estaduais os resultados menores. Essa diferença, entretanto, diminui
ao longo do tempo (tanto ao longo do período 09-18, como na comparação das séries históricas
00-09 e 09-18). Também ficou nítido o intenso processo de expansão de vagas vivido pela
Educação Superior brasileira entre 2009 e 2018, além do reflexo deste em termos de elevação
drástica do número de evasões anuais (especialmente de IES privadas)

Fomos capazes também de formalizar a partir de estatísticas nacionais a grande concen-
tração da evasão universitária especialmente no 1o e no 2o ano de graduação. Tanto em termos
do impacto na trajetória das coortes quanto em termos do impacto no número de evasões anuais,
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são nestes dois anos que se concentram a maior parte dos abandonos. Além disso, pudemos ver
que os anos finais da trajetória acadêmica convivem com resultados da evasão bastante elevados -
apesar do pouco impacto em termos do número de evasões devido às turmas pequenas. Essas nos
parecem observações especialmente relevante na perspectiva da formulação de políticas públicas
contra a evasão universitária (sobretudo a identificação do 1o e 2o ano como momentos-chave na
trajetória acadêmica).

Além disso, também observamos brevemente uma relação entre o tamanho das coor-
tes/Instituições e os resultados da evasão. Em geral, os dados apontam para uma relação em que,
para Privadas, turmas/Instituições maiores tem maior evasão, enquanto para Federais e Estaduais
tende a prevalescer a relação inversa.

Esperamos que os debates aqui realizados tenham servido para instigar o leitor no sentido
da importância de se discutir abandono e permanência no ensino superior brasileiro, além de
servir de subsídio para posteriores investigações - mesmo que mediante a divergência. Acredita-
mos que, realizado este trabalho, estamos coletivamente mais perto de outros esclarecimentos
fundamentais a este assunto, como os custos da evasão universitária para o país, as determinantes
do processo de abandono, os principais afetados por este fenômeno dentre muitas outras.
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