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RESUMO 

A intenção do presente estudo é investigar um dos problemas que mais tem 
atingido as IES, que é a evasão escolar no ensino superior. A temática tem 
despertado a atenção de pesquisadores da área uma vez que esta problemática 
traz prejuízos sociais, institucionais e pessoais. Portanto, pretende-se com este 
estudo coadjuvar com as discussões já existentes na literatura sobre os fatores 
que desencadeiam altos níveis de evasão no ensino superior no Brasil, em 
especial nas licenciaturas, por meio da identificação e análise dos motivos pelos 
quais os alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Uesb, 
campus de Jequié decidem por evadir ou permanecer no referido curso. A 
pesquisa é de cunho quanti-quali e foram selecionados como instrumentos de 
coleta de dados um questionário e uma entrevista semiestruturada, que após 
suas aplicações foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva. 
Contamos com a participação de 22 colaboradores, sendo 12 concluintes do 
curso e 10 evadidos. A evasão mostrou-se oscilante no período correspondente 
entre 1999 (ano da criação do curso) e 2016, apresentando níveis significativos 
de abandono. À luz do referencial teórico de Vincent Tinto, foram selecionadas 
cinco categorias para nossa análise, no entanto dialogamos também com outros 
autores para melhor entendimento deste fenômeno no contexto brasileiro. 
Dentre os principais fatores que causam a evasão dos alunos do curso estudado, 
citamos: não identificação com a carreira docente; dificuldade em conciliar 
trabalho e estudo; distancia entre a universidade e a residência; mobilidade 
para o curso desejado e mudança de perspectiva no decorrer do curso. Já com 
relação à permanência, os principais fatores mencionados pelos alunos foram: 
identificação com o curso; gosto pelos estudos; motivação familiar; realização 
pessoal; participação em atividades extracurriculares; mercado de trabalho e 
atratividade pela carreira docente. Elencamos como alternativas para a 
minimização da evasão, além das já existentes na instituição: a criação de 
programas de monitorias, em horários propícios, para atender os alunos-
trabalhadores; conscientização dos professores acerca das dificuldades 
individuais; implantação de disciplinas introdutórias para aquelas que os 
alunos possuem mais dificuldades; apresentação do Projeto Pedagógico do 
Curso aos novos alunos logo no início do semestre de cada turma; dar 
continuidade e aperfeiçoar os programas de permanência existentes, tanto na 
universidade, quanto nas políticas públicas mais amplas; investimento na 
educação básica para que sejam minimizadas as dificuldades de aprendizagem 
no ensino superior; e ampliação das discussões acerca da evasão a nível local e 
global. 
 
Palavras-chave: Ensino Superior. Ciências Biológicas. Evasão. Permanência. 

Licenciatura. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The intention of the present study is to investigate one of the problems that has 
reached most the HEIs, which is the school dropout in higher education. The 
theme has attracted the attention of researchers in the area once this problem 
brings social, institutional and personal losses. Therefore, this study intends to 
support the already existing discussions in the literature on the factors that 
trigger high levels of avoidance in higher education in Brazil, especially in 
undergraduate degrees, through the identification and analysis of the reasons 
why students in the course of Bachelor's Degree in Biological Sciences of Uesb, 
campus of Jequié decide to evade or remain in the course previously 
mentioned. A quantitative and qualitative research was conducted and both a 
questionnaire and a semi-structured interview were selected as instruments of 
data collection, which after their applications were analysed through the 
Discursive Textual Analysis. 22 collaborators participated, being 12 graduates 
of the course and 10 dropout students. Evasion oscillated between 1999 (year of 
course creation) and 2016, with significant levels of dropout. In the light of the 
theoretical reference of Vincent Tinto, five categories were selected for our 
analysis, however other authors were also consulted for a better understanding 
of this phenomenon in the Brazilian context. Among the main factors that cause 
students to fail in the course studied, it is mentioned non-identification with the 
teaching career; difficulty in reconciling work and study; distance between 
university and residence; mobility for the desired course and change of 
perspective throughout the course. Regarding permanence, the main factors 
mentioned by the students were: identification with the course; affinity for the 
studies; family motivation; personal fulfilment; participation in extracurricular 
activities; labor market and attractiveness for the teaching career. Alternatives 
for minimising evasion were listed, in addition to those already existing in the 
institution: the creation of monitoring programs at suitable times to meet 
student-workers; awareness of individual difficulties; implantation of 
introductory courses to those subjects that students have more difficulties; 
presentation of the Course Pedagogical Project to new students at the beginning 
of the semester of each class; to continue and improve the existing programs of 
permanence, both in the university and in the wider public policies; investment 
in basic education so that learning difficulties in higher education are 
minimised; and expanding discussions on evasion at local and global levels. 

Keywords: Higher Education. Biological Sciences. Evasion. Permanence. 
Graduation. 
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INTRODUÇÃO 

Iniciei minha vida universitária no ano de 2004, quando ingressei no curso 

de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

– Campus de Jequié (UESB). No entanto, minha história com esta instituição data 

de 1997, quando, ainda estudante do Ensino Médio (EM) (extinto Magistério), 

passei em uma seleção para estagiários do EM e trabalhei na Uesb por 2 anos. 

Ao terminar os estudos do Magistério, prestei vestibular para o curso de 

Licenciatura em Pedagogia no ano de 2004 e fui aprovada, oportunidade pela 

qual passei em outra seleção para estagiários do Ensino Superior dando 

continuidade ao meu vínculo com a referida universidade por mais 3 anos. Ao 

terminar o período do estágio, fui contratada para trabalhar como prestadora de 

serviços e na Uesb permaneci por mais 3 anos. Findado esse período, trabalhei 

em escolas privadas e no ano de 2010 retornei para a Uesb como secretária 

administrativa do Parfor, por mais 6 anos, ocasião pela qual também lecionei a 

disciplina Estágio Supervisionado na turma de Pedagogia do Parfor – Jequié e 

Gestão Educacional na turma de Pedagogia do PARFOR - Itiruçu. Portanto, 

minha relação com a Uesb, totalizando 15 anos até hoje, além de profissional e 

acadêmica também é uma relação afetiva, uma vez que ela me proporcionou 

inúmeras experiências pelas quais tive oportunidade de conhecer pessoas que, 

além dos fortes laços de amizade criados, abriram muitas portas para mim. Foi 

na UESB que dei meus primeiros passos como professora da Educação Básica 

(discente do curso de Pedagogia), como professora do Ensino Superior (docente 

do Parfor), como secretária administrativa e foi ali também que eu amadureci 

como pessoa. A ela devo muitas coisas. 

Em 2016, ao desligar-me do vínculo empregatício com a referida 

instituição, tive a oportunidade de, em 2017, ingressar no Programa de Pós-

Graduação Strictu Sensu em Educação Científica e Formação de Professores. 

Entrei com um projeto de pesquisa que objetivava estudar a atuação dos 

professores de ciências na escola, seu desenvolvimento profissional e se os 

mesmos conseguiam se desvincular do perfil de racionalidade subjacente às 

respectivas exigências curriculares. No entanto, em um primeiro diálogo com 
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minha orientadora, a professora Dra. Daisi Teresinha Chapani, ela expôs a 

preocupação da instituição, dos docentes e dos próprios alunos com relação ao 

esvaziamento das turmas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Uesb – Campus de Jequié e me propôs estudar os fatores que levam esses alunos 

a evadirem do referido curso, concomitantemente com os fatores que levam à 

permanência. Ouvindo seu relato e compreendendo o grande prejuízo social e 

institucional que a evasão gera, de imediato assumi a responsabilidade de dar 

encaminhamento a esta pesquisa, uma vez que conhecendo os fatores 

intervenientes desse processo, torna-se possível promover alternativas que 

minimizem essa problemática. E foi assim que iniciei meu estudo pelos 

caminhos da evasão discente de alunos do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Uesb no campus de Jequié, na tentativa de converter a inquietude 

da instituição e meu apreço pela Uesb em uma investigação científica, trazendo 

elementos enriquecedores capazes de proporcionar à instituição ações para o 

combate da evasão. 

Evasão ou deserção escolar refere-se ao fenômeno que expressa o número 

de alunos que abandonam definitiva ou temporariamente a escola (BRASIL, 

2017), o qual tem sido alvo de diversas pesquisas, tanto no que diz respeito à 

Educação Básica, quanto no que se refere ao Ensino Superior. Como aponta 

Souza (1999), esse é um dos grandes desafios da educação brasileira. Dias, 

Theóphilo e Lopes (2010) afirmam que investigar os fatores que levam à evasão 

nas Universidades Públicas e apontar alternativas para minimizá-la traz 

contribuições tanto para o governo, quanto para as Instituições do Ensino 

Superior  (IES) e sociedade, uma vez que os resultados desses estudos podem 

subsidiar a criação e implantação de possíveis programas que visem à redução 

deste fenômeno.  

No Brasil, o interesse em pesquisar o fenômeno no ensino superior surgiu 

a partir da década de 1970 (POLYDORO, 2000). Na década de 1990, Prado e 

Hamburger (1990) desenvolveram um estudo sobre acesso e evasão de 

estudantes de Física da Universidade de São Paulo. Costa (1991) realizou um 

estudo sobre a evasão no curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade 
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Católica-RJ e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Silva e Parede (1994) 

constataram como principais motivos para a evasão a baixa qualidade dos 

cursos estudados, a pouca assiduidade e capacidade didática dos professores, a 

inadequação de currículos e horários entre outros fatores. 

No ano de 1995 foi realizado o “Seminário sobre evasão nas Universidades 

Brasileiras” (BRASIL,1997),  que reuniu especialistas na área educacional e  foi 

possível elencar os índices de evasão nas três universidades paulistas: 

Universidade de São Paulo - USP, Universidade Estadual de Campinas - 

Unicamp e Universidade Estadual Paulista – Unesp.  

Após o referido seminário, foi criada a Comissão Especial de Estudos 

sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras, que apresentou seu 

relatório no ano de 1996, intitulado “Diplomação, Retenção e Evasão nos Cursos 

de Graduação em Instituições de Ensino Superior Públicas” elencando o 

panorama de abandono nessas instituições. Na ocasião, a comissão caracterizou 

três tipos de evasão: i) do curso: quando o estudante desliga-se do curso superior 

em situações diversas tais como: abandono (deixa de matricular-se), desistência 

(oficial), transferência ou reopção (mudança de curso), exclusão por norma 

institucional; ii) da instituição: quando o estudante desliga-se da instituição na 

qual está matriculado; iii) do sistema: quando o estudante abandona de forma 

definitiva ou temporária o ensino superior (BRASIL, 1997). A visibilidade deste 

trabalho gerou grande repercussão e contribuição para os interessados da época 

em estudar a evasão e tornou-se um dos trabalhos mais referenciados na 

literatura. Em seus resultados eles ressaltaram como fatores para a evasão, as 

características individuais dos alunos, os fatores internos à instituição e os 

fatores externos à instituição (BRASIL, 1997).  

No caso do nosso trabalho, convém utilizarmos a evasão de curso uma vez 

que estamos considerando em nosso estudo os alunos que desistiram 

formalmente, abandonaram ou fizeram transferência do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da Uesb – Campus de Jequié. Nesse sentido, 

consideramos necessário discutir a evasão nas licenciaturas, tendo em vista que 

o índice de estudantes dos cursos de formação de professores que desistem 
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apresenta altas taxas. Por exemplo, os alunos matriculados em universidades 

públicas estaduais no ano de 2013, nos cursos de licenciatura, totalizaram 

227.385, e desse universo, apenas 27.098 concluíram seu curso em 2017 

(considerando 4 anos cursados), ou seja, os alunos que não conseguiram 

concluir seus cursos totalizam 88% no período supracitado (BRASIL, 2018). 

Moura e Silva (2007) enfatizam que os cursos de licenciatura são marcados pelo 

desprestígio social e profissional, bem como pelo não reconhecimento 

financeiro, ocasionando a redução de demanda pelo vestibular e colaborando 

com maiores probabilidades desses alunos evadirem.  

No entanto, existem muitas outras causas para a evasão no ensino 

superior, como por exemplo, aquelas encontradas em nossa revisão de 

literatura (ARAÚJO, CHAPANI, SOUZA, 2017) que dizem respeito a escolhas 

equivocadas, falta de conhecimento e de identificação com o curso (MACEDO, 

2014; MORBECK, 2016), incompatibilidade entre estudo e trabalho (CAPUZZO, 

2016; CHAVES, 2016; GERBA, 2014; MACEDO, 2014; MOURA, 2015), 

dificuldades financeiras (KOELLN, 2016), indecisão profissional/falta de 

identificação com a carreira (GUEDES, 2015; MACEDO, 2014; MORBECK, 

2016;) e ainda falta de tempo para estudo, retenções ao longo do curso, 

dificuldades internas à Universidade, etc. (BARROSO; FALCÃO, 2004).  

Macedo (2014) afirma que são diversos os fatores que concorrem para a 

evasão discente no ensino superior, diferenciando-os em internos e externos ao 

sistema universitário. Entre os fatores externos estão as escolhas equivocadas 

ou indecisões sobre o futuro profissional, a realização de cursos que não era sua 

primeira opção e a incompatibilidade do estudo com o trabalho. Já os fatores 

internos, foram abordadas questões como a falta de ações ou programas para a 

permanência, a pouca ênfase na prática profissional ou a falta de associação 

entre ela e a teoria e a deficiência didático-pedagógica dos docentes.  

A pesquisa de Morbeck (2016) corrobora com esses resultados ao apontar 

que, com relação às condições intrínsecas aos estudantes, a maior desmotivação 

foi a falta de identificação com o curso, bem como a dificuldade de conciliar 

trabalho e estudo, impossibilitando a disposição de tempo para estudar além 
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dos horários de aula. Resultados semelhantes foram encontrados nos estudos 

de Capuzzo (2016),Chaves (2016), Gerba (2014) e Moura(2015), que revelaram 

que os fatores predominantes para a evasão são decorrentes das  dificuldades 

em  conciliar estudo e trabalho, problemas de compatibilização com outro curso 

concomitantemente, dificuldade de transporte para a universidade,  dificuldade 

em acompanhar algumas disciplinas, falta de orientação no início do curso, não 

adaptação  ao curso, baixa remuneração e/ou falta de valorização do 

profissional formado e mudança de interesses. 

Os fatores encontrados nestes trabalhos, com foco na evasão dos cursos de 

licenciatura, são equivalentes, uma vez que se relacionam com desprestígio 

histórico e à desvalorização da profissão docente, pois, muitas vezes, ao se 

escolher um curso de nível superior, pensa-se inicialmente no prestígio 

profissional e valorização social e, quando se percebe a ausência dessas 

condições, a evasão tende a acontecer. Outro ponto importante a destacar é a 

incompatibilidade entre estudo e trabalho, fator encontrado na maioria das 

pesquisas aqui elencadas, posto que grande parte dos estudantes de licenciatura 

necessitam trabalhar para se manterem e/ou manterem suas famílias, limitando 

o tempo para o estudo, ocasionando, junto com outras razões, a evasão.  

Apesar da importância do tema, notamos que, embora o assunto seja 

muito discutido na UESB, há pouco conhecimento sistematizado sobre o 

assunto. Em nossa revisão de literatura encontramos apenas no trabalho de 

Perovano e Reis (2013), que teve como objetivo quantificar a diplomação, a 

retenção e a evasão, do curso de Licenciatura em Matemática da Uesb, no 

campus de Vitória da Conquista – BA, no período compreendido entre os anos 

1999 e 2005. Não encontramos pesquisas sobre a evasão nos cursos de Ciências 

Biológicas dessa instituição.  

A Uesb foi instituída pela Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de 

1980, foi autorizada pelo Decreto Federal nº 94.250, de 22 de abril de 1987 e 

credenciada através do Decreto Estadual nº 7.344, de 27 de maio de 1998 e 

recredenciada em 2006 por mais 08 anos através do Decreto Estadual nº 9.996, 

de 2 de maio de 2006. É uma entidade autárquica, dotada de personalidade 
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jurídica de direito público interno e regime especial de ensino, pesquisa e 

extensão, de caráter multicampi, com sede e foro no município de Vitória da 

Conquista, estado da Bahia. Também integram a Uesb os campi universitários 

de Jequié e de Itapetinga (UESB, 2013)  

Já com relação ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Uesb, 

campus de Jequié, o mesmo foi autorizado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – Consepe no uso de suas atribuições conferida pela Lei Estadual nº 

7.176 de 10/09/97 e pelo Decreto Estadual nº 7.344 de 27/05/98, tendo em vista 

o Parecer do Consepe nº 015/98, exarado no Processo nº 054/98 e publicado no 

Diário Oficial de 01/06/99.  Foi concebido nas modalidades de Licenciatura e 

Bacharelado com ênfase em Genética e em Ecologia de Águas Continentais. 

Para obtenção do grau de Licenciado em Ciências Biológicas, o aluno deverá ter 

frequência mínima de 75% em todas as disciplinas, em aulas práticas e teóricas, 

e ter obtido todos os créditos das atividades acadêmicas propostos na Estrutura 

Curricular, dentro dos prazos estabelecidos e a estrutura curricular do referido 

curso é constituída de disciplinas de formação básica, formação geral, formação 

profissional específica e aquelas de complementação para integralização do 

currículo pleno (UESB, 2014).  

As informações acima são apresentadas com a finalidade de nos permitir 

visualizar o curso aqui estudado, tendo um panorama geral sobre o seu 

domicílio, sua estrutura e funcionalidade no intuito de trazer à tona a discussão 

sobre a evasão dentro desse cenário. 

Tendo em vista que o foco deste trabalho é conhecer os fatores da evasão, 

o mesmo só faz sentido na medida em que possam auxiliar as IES e os órgãos 

governamentais a produzirem diretrizes, políticas e ações que visem a sua 

redução. Nesse sentido, registram-se algumas medidas destinadas à 

democratização do acesso ao ensino superior como o Enem – Exame Nacional 

do Ensino Médio que tem sido utilizado como critério de seleção (seja 

complementando ou substituindo o vestibular) e tem proporcionado a 

oportunidade de jovens ingressarem no nível superior por meio do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu), o qual estudantes interessados em cursar uma 
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graduação são selecionados para vagas disponibilizadas pelas instituições 

públicas e gratuitas de ensino superior (BRASIL, 2012). No caso da Uesb, em 

cada curso e turno, 50% das vagas devem ser preenchidas por aqueles 

estudantes que atestem aprovação no ensino fundamental II e no ensino médio 

completo apenas em estabelecimentos da Rede Pública do Brasil. O total 

reservado para cotas é dividido para estudantes que se autodeclararem pretos 

ou pardos (70%) e estudantes de outras etnias (30%), todos de escola pública 

(UESB, 2018) 

Registram-se também ações destinadas ao acesso e permanência dos 

estudantes, como por exemplo, Prouni – Programa Universidade para Todos – 

que confere a estudantes de cursos de graduação, bolsas de estudo parciais ou 

integrais, nas instituições privadas; o Reuni – Programa de Apoio aos Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, com o objetivo de 

“criar condições para ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

no nível de graduação pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de 

recursos humanos existentes nas Universidades” (BRASIL, 2007, p. 10), 

atendendo apenas  as IES federais, eximindo-se das  IES públicas estaduais; o 

Pnaes - Programa Nacional de Assistência Estudantil, criado pelo Decreto 

número 7234, de 19 de julho de 2010,  que “apoia a permanência de estudantes 

de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições 

federais de ensino superior (Ifes)”. (BRASIL, 2010, p.1). Já com relação às 

instituições públicas estaduais, o governo federal instituiu o Pnaest - Programa 

Nacional de Assistência Estudantil por meio da Portaria Normativa nº 25, de 28 

de dezembro de 2010, no intuito de oferecer a estas universidades (apenas as 

que participam do Sisu), “[...]recursos do governo federal para a promoção de 

ações voltadas à assistência estudantil. [...]”. (BRASIL, 2010, p. 1)  

Contudo, a evasão não tem deixado de existir, o que nos leva a considerar 

que este fenômeno necessita de uma atenção maior por parte de todos os 

envolvidos e comprometidos com o ensino superior, seja a nível institucional ou 

nacional. 
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Nesta perspectiva, tendo o foco discutir a evasão em um curso de 

formação de professores, utilizamos a Teoria Crítica, da Escola de Frankfurt, 

uma vez que ela desvela as relações dos acontecimentos sociais na dialética das 

relações historicamente estabelecidas, diferentemente da Teoria Tradicional, 

vinculada ao Positivismo, que concebe a ciência descontextualizada, neutra, 

com a pretensão de universalidade (VILELA, 2006). Corroborando com essa 

visão, Fleck (2017, p. 111) faz uma comparação entre a Teoria Tradicional e a 

Teoria Crítica nos seguintes termos: 

 

[...] enquanto na teoria tradicional o intuito é o de classificar o objeto e, 
assim, torná-lo manuseável para fins de dominação da natureza, na 
teoria crítica o objetivo é antes o de transformar o objeto, 
compreendendo-o, visando tanto uma emancipação de todas as 
formas de dominação quanto uma reconciliação com a natureza.  
 
 

Outrossim, a Teoria Crítica tem o intuito de conscientizar os indivíduos a 

não aceitar naturalmente as determinações básicas de sua existência (SOUZA, 

2012), assim como a necessidade de perceber a sociedade como algo em 

movimento, buscando compreender não apenas os fatos presentes, mas 

interessada em intervir neste processo, promovendo o que pode haver nele de 

emancipatório e resistindo o que há de retrógado (FLECK, 2017).  

Portanto, apesar de trazermos a teoria do psicólogo e sociólogo  Vincent 

Tinto para analisar a evasão e a permanência, uma vez que seus escritos 

revelam alguns aspectos que nos farão entender esses fenômenos, não 

perdemos de vista o fato de sua adequação para o contexto do Brasil necessitar 

de um olhar aguçado para as particularidades que cercam o ensino superior 

brasileiro, as desigualdades e dessemelhanças a nível socioeconômico e as 

consequências decorrentes desta conjuntura. Por esse motivo, sentindo esta 

insuficiência e no intuito de enriquecer a discussão, abordaremos também a 

questão da evasão no curso de formação de professores supracitado por meio 

de outros autores que nos ajudarão a entender essa problemática sob um olhar 

mais atento, possibilitando evidenciar a relação existente entre evasão dos 

cursos de licenciatura e as forças sociais que a provoca. Para este fim, elegemos 
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Paulo Freire (1981, 1987, 1996), Carr e Kemmis (1986), Diniz-Pereira (1996; 2014) 

para discutirmos formação de professores e, em particular a formação dos 

professores de Ciências. Selecionamos Vincent Tinto (1975, 1989, 1993, 2005, 

2007), Lobo (2007, 2012) e Gisi (2004, 2006) para analisar o fenômeno da evasão.  

Diante do exposto, as questões norteadoras desta pesquisa são as 

seguintes: Que fatores impulsionam os alunos do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da UESB a evadirem? Que fatores influenciam sua permanência até a 

diplomação? Que estratégias existem ou podem ser criadas para minimizar a evasão e 

garantir a permanência desses discentes? Assim, tencionamos analisar quais os 

fatores da evasão e da permanência de alunos do curso de Licenciatura em CB 

da UESB e identificar alternativas que já existe e que podem ser criadas para a 

minimização da evasão. 

Assim, o presente estudo surgiu do interesse em investigar os fatores 

pelos quais os acadêmicos desistem e também os que os levam a permanecer no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – CB -, da Uesb, campus de Jequié 

e entender quais os fatores constituintes nesse processo, bem como apontar 

algumas possíveis estratégias para a superação do problema.  

Quanto à organização do trabalho, no capítulo 1 estabelecemos as 

principais referências teórico-metodológicas para a evasão e a permanência na 

conjuntura da educação superior, em particular, das licenciaturas, tecendo 

também algumas considerações sobre a resiliência. No capítulo 2, abordamos a 

formação de professores na perspectiva crítica. Já no capítulo 3, discorremos 

sobre nosso percurso metodológico do estudo, fundamentando e descrevendo 

os instrumentos de coleta de dados utilizados que se deu por meio da análise 

do Projeto Pedagógico do Curso – PPC –, do questionário e da entrevista 

semiestruturada para os alunos evadidos e para os alunos dos últimos períodos 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. As estratégias de construção e 

de análise dos dados obtidos foram desenvolvidas por meio da Análise Textual 

Discursiva – ATD. Neste mesmo capítulo trazemos a contextualização da Uesb 

e do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas os quais foram o lócus para a 

presente investigação. No capítulo 4 trazemos uma relação entre a Uesb como 
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um todo e a evasão, por meio dos dados quantitativos da nossa pesquisa. E no 

capítulo 5 apresentamos e discutimos os resultados obtidos desta investigação, 

mediante os dados dos questionários e das entrevistas. Já nas considerações 

finais tecemos nossas reflexões em torno da pesquisa e sugerimos algumas 

ações que podem servir de contribuição e de reflexão no intuito de reduzir a 

problemática da evasão presente em nossas IES, em especial no curso de 

Licenciatura em CB da Uesb -  campus de Jequié. 
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CAPÍTULO 1 

PERMANÊNCIA E EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

1.1. O fenômeno evasão 

 

Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – Inep, em 2011 foram registradas, nas 

universidades públicas brasileiras, cerca de 1.595.391 matrículas e quatro anos 

depois, em 2015, esse total de matrículas passou a ser 1.823.752 (INEP, 2015).  

Observa-se aí um salto considerável de 228.361 alunos que tiveram acesso ao 

ensino superior neste período. No entanto, apesar do alargamento das portas 

para o ingresso nesse nível de ensino, observa-se também um elevado nível de 

evasão, de acordo com os índices elencados pelo próprio Inep, ao indicar que no 

ano de 2013, as matrículas nas IES públicas totalizaram 1.932.527 alunos e 4 

anos depois, em 2017, apenas 251.793 desses alunos concluíram seus cursos 

(BRASIL, 2017). É impossível assinalarmos que os alunos que ficaram pelo 

caminho tenham evadido, mas é possível considerar que, de acordo com a 

literatura na área, a evasão é uma das causas dessa baixa taxa de alunos 

concluintes. 

Este fenômeno é tão  presente no ensino superior que se tornou objeto de 

preocupação por parte do MEC ao estabelecer como um dos objetivos  do Plano 

Nacional de Educação (PNE) a diminuição na taxa de evasão de alunos desse 

nível de ensino, ao propor na meta 12 a expansão da educação superior, desde 

que seja assegurada a qualidade da oferta e expansão. Esta meta prevê: “elevar 

a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 

33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 

para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público” (BRASIL, 

2014). Considerada como um grande avanço em termos de acesso ao ensino 

superior, a meta 12 do PNE e suas estratégias, efetiva a expansão de vagas e 

cursos na educação superior com foco em melhorias na qualidade da educação, 
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a diminuição das desigualdades de acesso, a permanência, entre outros. Em sua 

meta 12.3, que prevê “ elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos 

cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para noventa por 

cento [...]” (BRASIL, 2014) deixa claro o propósito de garantir a permanência 

desses estudantes até a conclusão. Do mesmo modo, a meta 12.9, ao propor a 

ampliação das políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos 

estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de 

Educação Superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil – 

Fies, no intuito de reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de 

acesso e permanência na Educação Superior de estudantes egressos da escola 

pública, afrodescendentes, indígenas e de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de 

forma a apoiar seu sucesso acadêmico (BRASIL,2014).  

No entanto, para que tais metas sejam atingidas, é preciso ultrapassar 

desafios a nível de mudanças significativas na estrutura socioeconômica da 

população, bem como o investimento de recurso financeiro público na 

educação, não só a nível superior, mas também a nível de educação básica, 

afinal é dela que originam os estudantes universitários. Esses recursos precisam 

ser aplicados de igual modo para as ações que permitam a permanência dos 

estudantes até a conclusão do curso superior. 

No estado da Bahia foi implantado o Plano Estadual de Educação por 

meio da Lei Estadual nº. 13.559 de 11 de maio de 2016, alicerçado no PNE e que 

conta também com 20 metas a serem cumpridas de 2016-2026. Suas metas 12, 13 

e 14 referem-se ao ensino superior e em especial a meta 12 diz respeito ao 

crescimento de matrículas neste nível de ensino, complementando com a meta 

12.5 na busca pela ampliação para as políticas de inclusão e de assistência 

estudantil dirigidas aos discentes de instituições públicas de Educação Superior 

baianas, com destaque aos estudantes das universidades estaduais (BAHIA, 

2016). 

Portanto, esforços têm sido empreendidos na busca pela democratização 

do acesso ao ensino superior, acompanhados pela busca da qualidade desse 
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ensino e na formulação de políticas e ações que sejam capazes de fazer com que 

esses alunos completem seus cursos. No entanto, não é o que os números 

apontam ao tratar dos últimos períodos dos cursos, em especial os de 

licenciatura. Portanto, é importante que estudos sejam realizados neste âmbito 

no intuito de identificar os fatores inerentes a esse fenômeno a fim de apontar 

soluções para o enfretamento e minimização desse problema. 

Mas afinal, o que é evasão? As diversas definições que existem não dão 

conta de determinar o sentido da palavra, mas se recorrermos ao dicionário da 

Língua Portuguesa (RIOS, 2001) o termo refere-se ao ato de evadir-se, 

abandonar, escapar, fugir, retirar-se, sair, sendo o seu inverso o ato de 

permanecer, ficar, conservar-se, continuar, persistir, durar, demorar-se. Neste 

sentido, podemos dizer que a evasão no ensino superior seria a ação de 

abandonar os estudos, independentemente da causa que o motivou à essa ação. 

De acordo com o Ministério da Educação – MEC, a evasão é a “saída definitiva 

do curso de origem sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes e 

concluintes, após uma geração completa” (BRASIL, 1997, p. 19). O MEC ainda 

estabelece três tipos de evasão: i) evasão de curso – quando o estudante desliga-

se do curso superior em situações diversas tais como: abandono (deixa de 

matricular-se), desistência (oficial), transferência ou reopção (mudança de 

curso), trancamento, exclusão por norma institucional; ii) evasão da instituição 

– quando o estudante desliga-se da instituição na qual está matriculado e iii) 

evasão do sistema – quando o estudante abandona de forma definitiva ou 

temporária o ensino superior (BRASIL, 1997).  

O fenômeno da evasão de estudantes nas instituições de nível superior é 

expressivo, não só no Brasil, mas em diversos países, apesar das diferenças 

existentes entre as IES, sejam elas econômicas e culturais. Entre os autores que 

tratam sobre o assunto destacam-se Tinto (1989, 1993, 2005, 2007), Lobo (2007, 

2012) e Gisi (2004, 2006).  

Tinto, que desde a década de 1970 estuda a evasão nas IES, é um dos mais 

citados na literatura que trata sobre o assunto. Apesar de ser um autor 

americano, diversos trabalhos brasileiros voltados para a evasão utilizam sua 
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teoria para explicar o referido fenômeno. No entanto, adequar o modelo da 

evasão de Tinto para o Brasil merece certa cautela tendo em vista as 

particularidades no ensino superior no país, como as desigualdades no que diz 

respeito à categoria socioeconômica, infraestrutura das universidades, período 

das graduações (enquanto nos Estados Unidos as graduações ocorrem em 2 ou 

4 anos, no Brasil ocorre entre 4 e 5 anos), entre outros, às quais podem 

influenciar diretamente no ato da permanência ou evasão (GATTI, 2009). 

Ainda assim, optamos pelo aporte teórico do referido autor, uma vez que 

ele nos proporciona variáveis explicativas para o fenômeno em questão. Nas 

palavras de Polydoro (2000, p. 27), “o modelo de Tinto, de acordo a literatura 

americana, tem sido o mais largamente utilizado nas pesquisas sobre evasão, e 

também constantemente revisado desde sua apresentação original em 1975”.  

Tinto apresentava inicialmente, um Modelo Teórico de Explicação da 

Evasão, o qual versava sobre a interação entre o aluno e os membros da 

instituição, bem como com o ambiente universitário. De acordo com este 

modelo, são as percepções do estudante com relação às suas experiências 

acadêmicas que determinam a sua permanência ou evasão. Mais adiante sua 

teoria evoluiu e o modelo passou a considerar outras variáveis que concorrem 

para estes fenômenos. Segundo Tinto (2014), o modelo inicial proposto por ele 

reflete as questões que estavam sendo debatidas durante o final dos anos 1960 

nos Estados Unidos e naquela época as teorias sobre a evasão “[...]tendia a 

culpar a vítima, ou seja, o aluno que saía. Eles eram vistos como não 

suficientemente motivados e isto impedia o sucesso nos estudos universitários. 

Ninguém questionou o papel que a universidade desempenhou nesse 

processo” (TINTO, 2014, p. 3).  

No entanto, após diversas críticas sobre o seu trabalho e posteriores 

pesquisas realizadas pelo autor, sua teoria passou por um processo de 

amadurecimento havendo significativas transformações. Segundo ele, a 

universidade tem papel crucial na persistência ou evasão dos estudantes e não 

apenas as perspectivas estudantis devem ser levadas em consideração, pois 

“temos que perguntar sobre as ações da universidade e o que a universidade 
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deve fazer para mudar suas práticas e políticas para promover maior sucesso 

do aluno e fazê-lo de forma que também abordem questões de desigualdade” 

(TINTO, 2014, p.4). Tinto ainda declara que o ponto de sua teoria não se resume 

a ajudar a explicar a evasão, mas que possa direcionar para ações que sejam 

capazes de mudar a situação (TINTO, 2014). 

Nesse sentido, a teoria aqui selecionada para fundamentar este trabalho 

faz uma tentativa de explicar a evasão e a permanência de alunos no Ensino 

Superior. No entanto, consideramos que ela seja insuficiente para abarcar a 

variedade de fatores sociais que abrangem o entorno do ensino superior no 

Brasil e as características peculiares dos estudantes de licenciatura Por isso, 

consideramos pertinente complementar o referencial teórico com estudiosos 

que apresentam uma perspectiva mais sociológica para o tema, como Gisi 

(2004, 2006) e Vargas (2010)  

O atual modelo teórico de Tinto apresenta cinco componentes principais 

relacionados à permanência e evasão dos estudantes na universidade. De 

acordo com ele, cada um desses componentes dialoga tanto com fatores de 

permanência, quanto com fatores de evasão. Todavia, o próprio Tinto nos alerta 

que não devemos tratar a teoria dele como dada, pois existem inúmeras razões 

que colaboram para que ocorram os fenômenos aqui estudados.  

 

1.1.1 Background familiar 

 

O primeiro elemento que Tinto nos traz para a explicação da evasão e 

permanência é o background familiar que diz respeito tanto às condições 

socioeconômicas da família, ou seja, quanto menor forem essas condições, mais 

chances são do aluno desistir, mesmo com altas capacidades intelectuais 

(TINTO, 1993), quanto ao suporte emocional que essas famílias podem oferecer 

e a referência que muitos dos membros se tornam, ocasionando a completude 

dos estudos.  

Entendemos que,  mesmo estando em uma universidade pública, o aluno  

proveniente de família de baixa renda encontra dificuldades para continuar, já 
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que se depara com gastos diversos como livros, necessidades alimentícias, 

moradia (aqueles que não residem no mesmo domicílio que estudam), entre 

outros. Nesse contexto,  a família muitas vezes  não tem condições de ajudá-lo a 

se manter nos estudo, ou mesmo, configura-se em mais um desafio na 

permanência na universidade, pois, não raras vezes esses estudante  precisa 

abandonar os estudos para trabalhar e manter seus familiares. 

A partir de um olhar sociológico sobre o background familiar, notamos 

que  a organização social a qual estamos inseridos, com suas desigualdades 

sociais evidentes ultrapassa a esfera pública, adentrando na vida particular do 

sujeito.  Esse fato demonstra o quanto o capitalismo ainda controla o fazer 

humano, que de acordo com Pino (2008, p. 67), “a necessidade de crescimento 

do capitalismo obscurece as consequências sociais, políticas, geopolíticas e 

ecológicas”.  O que ocorre é que nessa sociedade do capital, os direitos são 

desiguais, sendo expressivo que essas formas de organização social e 

econômica sejam superadas para que, além de outras esferas da vida, o sucesso 

acadêmico seja também reconhecido como fator importante.  

Neste entendimento, citamos o capital cultural dessas famílias que acaba 

incorporando em seus filhos e que interfere diretamente durante toda sua vida, 

de modo que:  

a raiz do problema se encontra na sociedade que se divide entre 
aqueles que têm capital econômico, social e cultural e aqueles 
que não o possuem. Estes últimos, a grande maioria dos jovens, 
é que deveriam ter a oportunidade de frequentar as melhores 
escolas e a melhor educação para suprir as defasagens 
existentes (GISI, 2006, p. 13) 
 

Ainda na perspectiva familiar, existe outro fator relevante que diz respeito 

às expectativas da família com relação à educação dos seus filhos, no desejo de 

que eles alcancem o sucesso escolar que muitos dos pais não tiveram, 

ocasionando assim a persistência desses estudantes em continuar seus estudos 

muitas vezes por um gosto familiar (TINTO 1993). Segundo Tinto (1975, p. 12), 

“os níveis de expectativas dos pais podem ter influenciado muito a persistência 

dos estudantes na faculdade, assim como as expectativas dos próprios 

estudantes para si mesmo”. 
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1.1.2. Rendimento acadêmico anterior 

 

Tinto (1993) apresenta o rendimento acadêmico anterior como forte 

determinante para a evasão ou permanência. Segundo ele, o desempenho 

escolar anterior à universidade, avaliado por meio das notas, bem como o 

preparo que esse estudante teve na educação básica está diretamente 

relacionado ao desempenho na universidade.  

Historicamente, no que diz respeito ao acesso ao ensino superior 

brasileiro, particularmente com relação aos cursos de maior prestígio social, os 

processos de seleção para ingresso privilegiaram alunos oriundos das melhores 

escolas médias, em especial as de caráter privado, os quais correspondem às 

classes de alta renda. No entanto, principalmente a partir da formulação de 

políticas de ações afirmativas, novos públicos, oriundos de classes populares, 

têm chegado à universidade (SAMPAIO, 2011). Nas licenciaturas, esse 

fenômeno não é exatamente novo, visto que esses cursos, geralmente menos 

concorridos e oferecidos no noturno, são tradicionalmente a porta de entrada 

dos alunos trabalhadores para a educação superior.   

Vislumbrando o contexto da expansão da educação superior, em que 

oportunidades são apresentadas para que sujeitos de diferentes realidades 

sociais tenham a chance de ingressar nesse nível de ensino, a baixa qualidade 

da educação básica ainda restringe muitos deles.  Segundo Tinto (2005, p. 3), 

“para muitos estudantes de baixa renda, a “porta” para o ensino superior 

tornou-se uma porta giratória”.  

Diante deste contexto, fica evidente a necessidade de que as políticas de 

democratização do ensino superior sejam pautadas antes de tudo na busca pela 

qualidade da educação básica, pois o que ocorre é o crescimento dos problemas 

com a retenção e consequentemente com a evasão. Estes que ficam no meio do 

caminho tem grande relação com a falta de preparo e com o baixo nível da 

educação básica. Tinto (2005, p. 2) afirma que “há pouca dúvida de que a 
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preparação anterior à entrada na universidade é importante e que as diferenças 

nessa formação continuam a representar desafios assustadores no propósito de 

fornecer igualdade nos padrões de acesso”. 

Mas de que decorre o baixo nível citado acima? Podemos dizer que 

decorre também da baixa qualidade nos cursos de formação de professores, 

pois são esses mesmos profissionais que lidam diretamente com os ingressantes 

no nível superior. Torna-se um círculo vicioso pelo qual carece da busca pela 

melhoria de ambos os níveis de ensino bem como pela superação desse círculo.  

 

1.1.3 Características individuais 

 

Outro componente importante no modelo de Tinto (1993) diz respeito às 

características individuais, que estão atreladas à subjetividade do indivíduo. 

Tinto (1993) sugere que o desempenho acadêmico e habilidade cognitiva são 

fortes preditores para a permanência dos estudantes em seus respectivos 

cursos. Outro ponto importante que diz respeito a este fator é a personalidade 

desses sujeitos, pois, de acordo com Tinto (1993), aqueles que tendem à 

impulsividade, ou que apresentam desinteresse emocional pelos seus estudos, 

ou até mesmo aqueles que não se beneficiam de experiências anteriores têm 

maiores possibilidades de evadirem.  

No relatório da Comissão Especial (BRASIL, 1997) é preconizado também, 

a nível de hipótese, que as características individuais do aluno interferem no 

seu caminhar acadêmico. 

A personalidade; as habilidades de estudo; os fatores decorrentes da 
formação escolar anterior; aqueles vinculados à escolha precoce da 
profissão; aqueles relacionados às dificuldades pessoais de adaptação 
à vida universitária; aqueles decorrentes da incompatibilidade entre a 
vida acadêmica e as exigências do mundo do trabalho; aqueles 
oriundos do desencanto ou da desmotivação dos alunos em cursos 
escolhidos em segunda ou terceira opção; aqueles relacionados às 
dificuldades na relação ensino-aprendizagem, traduzidas em 
reprovações constantes ou na baixa frequência às aulas; aqueles fruto 
da desinformação a respeito da natureza dos cursos e em razão da 
descoberta de novos interesses que levam à realização de um novo 
Vestibular. (BRASIL, 1996, p.61) 
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A satisfação com o curso escolhido está diretamente ligada à permanência 

ou evasão do estudante, uma vez que aspectos relacionados com a qualidade 

do ensino, relacionamento com professores e colegas, currículo e infraestrutura 

da universidade influenciam na subjetividade do aluno. Esta satisfação 

acadêmica compreende todo o trajeto do indivíduo e pode ser influenciada por 

suas características pessoais, já que a sua percepção quanto à sua satisfação no 

ambiente universitário afeta o seu envolvimento e interação com a instituição, 

resultando na permanência ou evasão. 

Segundo Tinto (1989), a perspectiva individual refere-se aos propósitos 

das pessoas com relação ao ensino superior, pois os estudantes entram com 

uma diversidade de objetivos e projetos e alguns deles acabam não se 

identificando com o curso escolhido ou seus objetivos não estão perfeitamente 

claros, o que resulta na mudança de objetivos durante a trajetória acadêmica, 

ocasionando a evasão. São os casos em que o aluno matricula-se em 

determinado curso acreditando ser de uma forma e no decorrer do processo ele 

visualiza que o curso não condiz com as suas expectativas. O que também 

ocorre nessa situação é a falta de maturidade de muitos jovens na escolha pela 

carreira como também a sua percepção com relação ao custo-benefício de 

determinado curso. 

Nesse sentido, apesar de Tinto não evidenciar as gritantes desigualdades 

existentes entre os cursos de nível superior, Vargas (2010) destaca que há uma 

divisão hierárquica no ensino superior em que sobreleva o “desprestígio de 

carreiras como as licenciaturas [...] que pode ser visto ao se comparar as 

instalações físicas, o número de docentes por aluno, os turnos em que os cursos 

são oferecidos e os recursos para pesquisa” (VARGAS, 2010, p. 7). O autor 

afirma ainda que essa hierarquia de cursos no interior das universidades 

representa uma das mais inflexíveis marcas da desigualdade no ensino 

superior.  

 

 

 



35 
 

1.1.4 Compromisso com a meta de graduação 

 

Para Tinto (1993), quanto maior o grau de pretensão em concluir sua 

graduação, ou seja, o compromisso com a meta de graduação, maiores são as 

chances de permanência do estudante. Do contrário, quanto menos admiração e 

crédito ele tem para com o seu curso, maior a possibilidade de evadir.  

Essa declaração nos remete aos cursos de licenciatura, os quais são tidos 

como os cursos de menor prestígio social e de baixa valorização profissional, 

que pode estar ligado ao fenômeno da evasão. Parafraseando Gadotti (2010, p. 

198) de que “existem escolas para a burguesia e escolas para a classe 

trabalhadora”, assim também existem cursos de graduação para a elite e cursos 

de graduação para a classe trabalhadora. Isto em virtude de que os cursos de 

formação de professores são vistos como cursos não rentáveis, aqueles que 

trazem poucas vantagens financeiras para o indivíduo e que denotam pouco 

crédito junto à sociedade. Neste sentido, os jovens sentem-se desestimulados à 

escolha da docência como profissão futura, e muitos deles acabam desistindo 

(DINIZ-PEREIRA, 1999). Logo, percebe-se a distância hierárquica de um curso 

de licenciatura e um curso, por exemplo, de Medicina. De acordo com Tinto 

(1975), o comprometimento de metas é posterior ao background da família e do 

rendimento escolar anterior, se colocando como um reflexo multidimensional 

de interação entre o indivíduo, sua família e suas experiências prévias à 

universidade. A família cumpre um papel importante dentro deste 

comprometimento do estudante uma vez que muitos alunos esbarram em 

diversas dificuldades no decorrer da trajetória acadêmica, mas ainda assim 

persistem em seu objetivo para satisfazer os desejos da família. A intenção em 

concluir a graduação muitas vezes se dá também pelo objetivo de ingressar no 

mercado de trabalho, ficando o curso escolhido reduzido à diplomação, 

minimizando a importância da bagagem acadêmica que a universidade oferece. 

Portanto, permanecer até a conclusão pode significar meramente que o 

indivíduo apenas passou pelo ensino superior e não viveu propriamente essa 

experiência. Segundo Tinto (1989, p. 2),  
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Para os alunos com metas educacionais restritas, seu desempenho no 
ensino superior muitas vezes envolve apenas acumular certa 
quantidade de créditos necessários para certificações com fins 
profissionais e promoção no trabalho. Já para aqueles que estão no 
mercado de trabalho, frequentar a faculdade implica em adquirir um 
conjunto de habilidades específicas exigidas pelo ofício que ele 
cumpre em seu ambiente de trabalho; para esses alunos, como para os 
outros, concluir os estudos desse nível de ensino pode não ser um fim 
desejável, mas serve apenas para alcançar os objetivos do mercado de 
trabalho. 

 

Nesta perspectiva, é possível visualizar dentro das instituições de ensino 

superior, uma educação usada como instrumento, em que o ensino é moldado 

às exigências do mercado de trabalho, dando maior visibilidade às 

competências em detrimento da formação (GISI, 2004). Ainda de acordo com a 

autora, o que se presencia atualmente, direcionados pelas orientações 

provenientes das políticas educacionais que sofrem influência das agências 

econômicas é “que estas apontam para um conhecimento instrumental em 

atendimento às exigências do mercado, que continuam sendo elitistas e 

esvaziam o papel da universidade na formação humana” (GISI, 2004, p. 8). Ou 

seja, a procura dos jovens pelo nível superior tem se tornado a busca pelos 

conhecimentos direcionados para o mercado de trabalho, e aqueles que 

possuem pouco capital econômico tendem a recorrer aos cursos cujo acesso seja 

mais fácil. Esta escolha não é espontânea, pelo contrário, as demandas do 

capitalismo juntamente com a educação estabelece que os papéis disponíveis 

são uns e não outros, que se pode ser gari ou engenheiro, pedreiro ou arquiteto, 

professor ou médico e a escolha dependerá da origem social de cada um. 

 

1.1.5 Integração no ambiente universitário 

 

Por fim, Tinto (1993) nos apresenta a integração no ambiente universitário 

como fator relevante na decisão de evadir ou permanecer. Portanto, quanto 

maior o grau de integração no sistema universitário, maior será o compromisso 

com a instituição e com as metas de graduação, consequentemente, menor será 

a probabilidade de desistência (BARBOSA, 2013, p. 39). Tinto divide esta 



37 
 

integração em acadêmica e social, em que a primeira é medida por meio das 

notas e a segunda diz respeito à avaliação do indivíduo com relação aos valores 

do sistema universitário.  

Neste sentido, uma vez que o aluno apresente bom desempenho 

acadêmico, mas os valores estão em desacordo com os da universidade, o 

mesmo tende a evadir, pontuando assim que a permanência depende muito 

mais da sua integração com a instituição do que questões relacionadas com o 

seu desempenho. De acordo com Tinto (2014), concebe-se a persistência na 

universidade como um processo em que as pessoas formam redes de afiliação 

que os ligam a outras pessoas e, por conseguinte, à universidade.   

À medida que a teoria de Tinto evoluiu, a ideia de integração passou a ser 

superada e o autor começou a utilizar em seu lugar o termo envolvimento. 

Portanto, o envolvimento acadêmico estaria relacionado com o 

desenvolvimento intelectual e o desempenho acadêmico do estudante. Inserem-

se nesse contexto as atividades extracurriculares que, ao abordar a interação do 

aluno com o ambiente universitário, Tinto (1989) aponta que essas atividades 

são fonte de motivação na meta em graduar-se e consequente permanência. No 

entanto, nem todas as interações no ambiente universitário causam o 

envolvimento positivo, o que acaba provocando a evasão, como é o caso de 

baixo rendimento acadêmico (notas), falta de medidas institucionais para 

melhorar o desempenho do estudante, grade curricular engessada, e o 

sentimento de “incapacidade de atender às demandas acadêmicas” (TINTO, 

1989, p. 6).  

Com relação às medidas institucionais voltadas para apoiar o estudante, 

Tinto (2005) aponta que é condição importante para o sucesso do aluno a 

existência dentro do ambiente universitário de suporte acadêmico, seja na 

forma de tutorias, grupos de estudo e programas de apoio. Além desse tipo de 

auxílio, o autor também apresenta o apoio social e financeiro. No que se refere 

ao envolvimento social, Tinto preconiza que o estabelecimento de laços sociais 

benéficos com colegas, professores e demais membros da universidade 

colaboram para a persistência dos alunos, em especial para os estudantes 
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pertencentes às minorias, os quais “curiosamente, o sentimento de não ser 

marginalizado da vida institucional (e, portanto sentir-se envolvido ao seu 

ambiente) aparentemente caracteriza experiências de persistência bem 

sucedidas” (TINTO, 1989, p. 4).  

Logo, o envolvimento social contrário ao que foi evidenciado 

anteriormente resulta na evasão do individuo, como é o caso da inconsistência 

de seus valores com os das esferas sociais e intelectuais da instituição, bem 

como seus baixos níveis de interação pessoal com professores e outros 

estudantes, particularmente fora das salas de aula.   

Há também problemas gerados no primeiro semestre dos cursos, em que 

se registram os maiores índices de evasão, tendo em vista que este é o período 

de transição, onde o estudante enfrenta, segundo Tinto (1989), um mundo 

aparentemente impessoal juntamente com a sensação de estar “perdido no 

mar” ou de não poder estabelecer contato com os outros membros da 

instituição. Enfim, os alunos ingressam no nível superior com uma variedade 

de características individuais, antecedentes familiares e experiências pré-

educacionais que influenciam a forma como o individuo interage dentro do 

ambiente universitário. 

Constata-se, por meio das discussões travadas até aqui, que os fatores  que 

favorecem a evasão de alunos no ensino superior ocorrem por meio do 

conjunto de situações das mais variadas espécies e não apenas de uma. No 

entanto, poucas são as IES que se debruçam a levantar discussões acerca deste 

tema, na tentativa de combater este fenômeno, ocasionando na proliferação de 

universidades com altos índices de alunos evadidos, como foi possível notar 

nos estudos da Comissão Especial que justifica essa evasão, em especial no 

cursos de licenciatura, pelo fato da atividade profissional docente no Brasil se 

mostrar pouco atrativa  (BRASIL, 1996).  

Uma grande discussão tem sido feita em torno do eixo da formação de 

professores, demonstrando os desafios apresentados a ela desde décadas 

passadas. E esses desafios sobrevivem até hoje, tendo em vista as forças 

internas que impulsionam a sociedade. No nosso país, há uma diferenciação 
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entre as profissões, que são determinadas pelos cursos de maior prestígio e os 

de menor prestígio. De acordo com Vargas (2010, p. 4), “as profissões, por sua 

vez, se dividem segundo sua institucionalidade, organização, peso político, 

prestígio social etc. A cada uma delas corresponderá uma rentabilidade social, 

econômica e simbólica”. Mesmo que atualmente ainda seja dada importância 

para os indivíduos que egressam do ensino superior, ainda assim há a exclusão 

daqueles que concluem os cursos tidos como menor valor social. Logo, o ensino 

superior torna-se o “campo de constituição e guarda da profissionalização e de 

títulos rentáveis no campo econômico, social e simbólico” (VARGAS, 2010, p. 

6).  

Ribeiro (2015) destaca três tipos de evasão. A primeira é a evasão 

socioeconômica que está relacionada ao fato aluno deixar o curso por motivos 

financeiros, tendo em vista que em sua maioria são provenientes de classe de 

baixa renda, necessitando trabalhar para sobreviver. A incompatibilidade entre 

o estudo e o trabalho fica evidente por meio de seu desempenho acadêmico, o 

que o leva a desistir do percurso acadêmico. A segunda diz respeito à evasão 

vocacional e está implicada com a não identificação e/ou escolha equivocada 

do curso. A terceira é chamada de evasão institucional que é aquela que ocorre, 

apesar de o aluno não ter dificuldades financeiras e nem dúvidas com relação à 

profissão, ele esbarra em obstáculos internos à universidade o que o faz desistir. 

Evidenciam-se nesse ponto questões relativas ao currículo do curso, horário de 

cada instituição, além da didática dos professores e fatores de infraestrutura. 

Portanto, são múltiplos os fatores causadores da evasão discente, que podem 

estar relacionados a questões internas ou externas aos indivíduos.  

Conforme documentado por Tinto (1993, p. 4) ,  

 

Eventos na vida dos estudantes que podem ocorrer em qualquer lugar 
podem ter um papel importante na determinação do que transcende 
dentro da universidade. As ações da família, dos membros da própria 
comunidade, bem como as demandas de atores externos nas 
organizações estaduais e nacionais, podem desempenhar um papel 
importante nas decisões que os indivíduos tomam ao se afastarem do 
ensino superior. (Tradução nossa) 
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Diante do exposto, fica evidente como este fenômeno é complexo e seus 

fatores diferem de acordo com cada ator envolvido no processo tornando-o 

assim razão para muitos debates e pesquisas na área. Logo, é primordial 

conhecer as razões e motivações da evasão escolar universitária para que sejam 

criadas políticas afirmativas voltadas para atender essa clientela que 

possivelmente enfrenta os mais variados dilemas para permanecer em seus 

cursos e que necessitam ganhar visibilidade no meio acadêmico. No entanto, 

apesar das discussões acerca do tema e das sugestões que muitos estudos 

trazem, as instituições públicas nem sempre têm condições de atender as 

demandas estudantis, pois as condições de funcionamento desses espaços estão 

cercadas por impeditivos de órgãos maiorais.  

Apesar da universidade não ter a possibilidade de resolver todos os casos 

de evasão pois, devido à variedade de fatores que envolvem esse fenômeno, 

ainda assim é premente que essas instituições não se eximem de suas 

atribuições que é garantir o acesso e permanência desses estudantes, pois 

conforme sugere Tinto (2005, p. 8), “é insuficiente propiciar aos indivíduos, em 

especial os de baixa renda, acesso as universidade, sem oferecer suporte”, em 

outras palavras, “oferecer simplesmente o acesso sem suporte não é uma 

oportunidade significativa”.  Por ora, que as IES e os órgãos governamentais 

continuem na busca por soluções mais adequadas e passíveis de implementação 

em consonância com os recursos disponíveis, a partir de programas e ações 

voltadas para este fim.  

 

1.2 Políticas públicas de ingresso e de permanência no Ensino Superior 

 

O Brasil tem passado por inúmeras transformações e reformas no campo 

da educação, em especial no que se refere ao ingresso e permanência no ensino 

superior, seja ele em instituições públicas ou privadas. A implantação de 

políticas de acesso de grupos sociais historicamente excluídos  do ensino 

superior tem a finalidade de diminuir as desigualdades sociais e têm sido 

significativa no sentido de democratizar o acesso à esse nível de ensino. De 
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acordo com Ramos (2014, p. 174), “o país busca resgatar uma dívida com as 

classes menos privilegiadas com relação à educação, originada em grande parte, 

das desigualdades históricas da sociedade brasileira”.   

Desde o final dos anos de 1990 o governo federal tem investido esforços 

no sentido de ampliar o acesso da população a esse nível de ensino e, conforme 

Santos Junior (2016), as políticas que surgiram inicialmente, tinham como 

princípio a defesa da expansão e do aumento do número de vagas, com o 

objetivo precípuo de alargamento do acesso aos cursos de graduação.  

Desde o ano de 1994, as IES privadas tiveram incentivo a ampliar as vagas 

ofertadas e, logo em seguida, no ano de 2002, as IES públicas também 

asseguraram esse fomento e passaram a ampliar a oferta de vagas (TONTINI; 

WALTER, 2014). Em 1998, o processo de ingresso ao ensino superior sofreu 

mudanças com a implantação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

que tem sido utilizado como critério de seleção (seja complementando ou 

substituindo o vestibular) por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)1. O 

Enem tem propiciado também o processo de ingresso nas IES públicas do País, 

a partir da substituição do vestibular em algumas dessas instituições. 

Outra iniciativa importante para essa política de acesso ao ensino superior 

foi a criação da Lei de Cotas (Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012) que 

assegura aos negros, índios, deficientes, estudantes de escola pública e de baixa 

renda  cotas de vagas . Apesar da  lei ser válida apenas no âmbito das 

universidades federais, no entanto, as universidades públicas estaduais 

aderiram algumas políticas de ações afirmativas que regem o sistema de 

distribuição de vagas nos vestibulares (BRASIL 2012).  

No caso da Uesb, em cada curso e turno, 50% das vagas devem ser 

preenchidas por aqueles estudantes que atestem aprovação no ensino 

fundamental II e no ensino médio completo apenas em estabelecimentos da 

Rede Pública do Brasil. O total reservado para cotas é dividido para estudantes 

 
1 O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições 
públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem.públicas de 
ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. Informação disponível 
em: <http://sisu.mec.gov.br/>. Acesso em: 02/09/2018.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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que se autodeclararem pretos ou pardos (70%) e estudantes de outras etnias 

(30%), todos de escola pública (UESB, 2008) 

Portanto, para que o objetivo de democratização do ingresso fosse 

alcançado, foram implantados programas e ações a fim de manter essa 

expansão do ensino superior no Brasil, entre elas destacamos o Programa 

Universidade para Todos (Prouni); o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni); o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes); o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil para as Instituições de Educação Superior Públicas Estaduais 

(Pnaest); o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); e os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (Ifets) (SANTOS JUNIOR, 2016). 

No entanto, apesar das melhorias visíveis que esses programas têm 

proporcionado, como a possibilidade de uma maior diversidade de estudantes 

no ensino superior (SAMPAIO, 2011), a evasão não tem diminuído. 

 

1.2.1 Programa Universidade para Todos (Prouni) 

O Prouni foi criado com a finalidade de conceder bolsas de estudos 

integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de ensino 

superior, a partir da Medida Provisória nº 213/2004, convertida na Lei nº 

11.096/2005 (BRASIL, 2014) . As instituições que aderem ao programa recebem 

isenção de impostos federais através do art. 8º da Lei nº 11.096, referentes a: 

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, Contribuição Social sobre o Lucro, 

Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, Contribuição 

para o Programa de Integração Social (BRASIL, 2014). 

No que diz respeito ao perfil do estudante que poderá ter direito à bolsa, 

estes deverão atender aos requisitos de renda em que a renda familiar per capita 

deve ser de até um salário mínimo e meio para as bolsas integrais e de até três 

salários mínimos para bolsa parcial, e a participação no Enem, além de ter 

cursado o ensino médio todo em escola pública ou escola privada (na condição 

de bolsista da própria escola), ser pessoa com deficiência ou ser professor da 

rede pública de ensino que esteja concorrendo a bolsas em cursos de 
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licenciatura destinados à formação de professores da educação básica. Para a 

continuidade do recebimento da bolsa do Prouni, é preciso ter um bom 

desempenho acadêmico (BRASIL, 2014).  

Inicialmente o programa visava apenas a democratização ao Ensino 

Superior, mas a permanência desses alunos não  era considerada  e a 

possibilidade de evasão era sentida nas IES privadas, uma vez que os 

beneficiários das bolsas não tinham o suficiente para as despesas básicas. Então, 

o governo criou, em 2005, por meio de Medida Provisória a Bolsa-Permanência 

do Prouni, num valor de R$300,00 para bolsistas integrais e matriculados em 

cursos em tempo integral (CATANI, 2006). 

 

1.2.2  Programa de Reestruturação e Expansão das Instituições Federais de 

Ensino Superior (Reuni) 

 

Em 2007, a educação superior brasileira, particularmente a rede federal, 

sofreu uma reestruturação por meio do Reuni que tem como objetivo ampliar o 

acesso e a permanência na educação superior, por meio da criação de condições 

para a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação 

superior e suas ações condizem com o aumento de vagas nos cursos de 

graduação, ampliação da oferta de cursos noturnos, promoção de inovações 

pedagógicas e o combate à evasão (BRASIL, 2014). Este plano faz parte da 

agenda de ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

De acordo com art. 2º, do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 que 

institui o Reuni, o programa conta com as seguintes diretrizes:  

 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento 
de vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 
II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de 
regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a 
construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de 
créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e 
programas de educação superior;  
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III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 
graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 
buscando a constante elevação da qualidade; 
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente 
não voltadas à profissionalização precoce e especializada; 
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 
VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação 
superior com a educação básica. 

 

O papel das universidades federais nesse processo é o de elaborar e 

apresentar seus respectivos planos de reestruturação para o cumprimento das 

metas estabelecidas pelo Reuni, por meio de contrato firmado, assinado pelo 

Reitor e pelo Ministério da Educação (MEC). De acordo com Borowsky (2016), 

seria viável que as universidades federais previssem em seus planos de 

reestruturação, estratégias e metas para expansão dos cursos de graduação, em 

especial no noturno, ampliando as vagas de ingresso e repondo as vagas 

ociosas, além de prever medidas para reduzir os índices de evasão. 

Como solução para o combate à evasão, o governo federal lançou o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), com propostas para a 

permanência desses estudantes nas universidades federais. 

 

1.2.3.  Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) 

O Pnaes foi implementado por meio do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 

2010, com o propósito de apoiar a permanência de estudantes de baixa renda 

em cursos de graduação presencial das universidades federais, tendo como 

objetivo principal oportunizar a igualdade de oportunidades entre todos os 

estudantes, contribuindo para o sucesso acadêmico com medidas que visem a 

redução da repetência e evasão (BRASIL, 2014).  

As principais ações que este programa proporciona são auxílio à moradia 

estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, 

esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação (BRASIL, 2010). Essas ações são executadas pela 
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própria instituição e cabe a elas os critérios e a metodologia de seleção dos 

beneficiários. 

Conforme o art. 5º deste decreto, “ serão atendidos no âmbito do PNAES 

prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou 

com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de 

demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior” 

(BRASIL, 2010, p. 1) 

 

1.2.4 Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições de Ensino 

Superior Públicas Estaduais (Pnaest) 

 

Com semelhante finalidade do Pnaes, o Ministério da Educação instituiu 

por meio da Portaria Normativa nº 25, de 28 de dezembro de 2010 o Pnaest. Este 

programa visa ampliar as condições de acesso, permanência e sucesso dos 

estudantes na educação superior pública estadual, por meio de apoio financeiro 

às ações de assistência estudantil desenvolvidas pelas  universidades e centros 

universitários estaduais públicos e gratuitos, que participam do Sisu, nas áreas 

de moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão 

digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico, acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (BRASIL, 2010). 

Para que os recursos do Pnaest cheguem às universidades estaduais, é 

exigido um convênio entre a universidade e o MEC, tendo como critério as 

vagas do Sisu. No art. 5º do Decreto que institui este programa, a alocação dos 

recursos é definida da seguinte forma:  

 

I – Instituições que ofertem, por meio do SiSU, até 200 (duzentas) 
vagas: até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); II – Instituições 
que ofertem, por meio do SiSU, entre 201 (duzentas e uma) e 1.000 
(mil) vagas: até R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais);  
III – Instituições que ofertem, por meio do SiSU, acima de 1.000 (mil) 
vagas: até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).  
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A Uesb conta com o Programa de Assistência Estudantil (Prae), o qual 

assinou o convênio com o MEC para a realização do Pnaest, em 2012, com vistas 

à realização das seguintes ações a médio e longo prazo: destinar recursos 

financeiros para transporte; manutenção e ampliação do conjunto de cursos 

livres para a melhoria do desempenho dos alunos; ampliação da participação 

dos alunos em eventos acadêmicos externos à UESB e estender a política de 

intercâmbio entre alunos da UESB e os alunos da última fase da Educação 

Básica; subsidiar estadia de alunos de outros estados e municípios (cidades sede 

dos campi); aquisição de equipamentos que contribuam com a entrada, 

permanência e acessibilidade de pessoas com deficiência; reestruturar os 

existentes e criar novos centros acadêmicos por meio de equipamentos; 

implantação de residência universitária nos campi de Jequié e Itapetinga e a 

garantia de alimentação; atendimento à saúde para alunos regularmente 

matriculados em todos os campi; criação de projeto de proteção e atendimento 

aos filhos dos alunos trabalhadores, por meio do aumento de vagas nas creches 

da Uesb; aquisição de computadores para serem emprestados aos alunos. De 

acordo com o Relatório de permanência e assistência estudantil da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb 2014 – 2018:  

 

Atualmente, considerando até Abril/18, após as renovações 
(socioeconômica e da habilitação) há 1031 discentes habilitados à 
Assistência Estudantil, seja bolsistas ou não bolsistas,que podem 
usufruir das outras ações da Permanência e Assistência Estudantil: 
cotas de xerox, assistência Psicológica, Pedagógica, Social, Cursos 
Livres, cessão de uso de equipamentos,subsidio de alimentação no 
Restaurante Universitário, dentre outras ações específicas de cada 
campus. Além disso, é relevante salientar, que muitos dos discentes 
habilitados não bolsistas estão sendo contemplados com a bolsa do 
Programa Mais Futuro do governo do Estado da Bahia (UESB, 2014, p. 

5). 
 

Uma vez que esses programas trazem como centro o apoio ao estudante 

das classes populares, tanto no que se refere ao ingresso quanto à permanência, 

é possível enfatizar a importância e a significância dessas ações na vida desses 

alunos. São indivíduos que possuem limitações socioeconômicas e que 

necessitam serem vistos para que diminua o contraste gritante entre as classes 
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sociais. Portanto, é necessário que os órgãos governamentais invistam cada vez 

mais na permanência desses alunos, visto que esses programas elencados neste 

capítulo tem forte impacto na continuidade dos estudos, impulsionando 

características resilientes, pois ao vivenciar certas dificuldades (como 

dificuldades de aprendizagem, dificuldades financeiras, falta de recursos para 

os estudos, entre outros) no âmbito da universidade e encontrar suporte para 

transitar por essas barreiras, contribui de forma considerável para a conclusão 

do curso. 

 

1.3 Resiliência: uma possibilidade de pensá-la como fator de 

permanência no curso 

 

Muitos são os estudiosos que se debruçam em estudar o fenômeno da 

resiliência, seja no campo social (PESCE et. Al., 2004, JUNQUEIRA:  

DESLANDES, 2003), educacional (VARA et. al. , 2016; PESSOA, 2014; 

BRANDÃO, 2011; BENETTI; JUNIOR; WILHELM, 2017) ou até mesmo familiar 

(YUNES, 2001, 2003); . Mas afinal o que é resiliência? Reportando-nos à origem 

da palavra, foi vista primeiramente nas ciências exatas e foi descrita como “a 

capacidade máxima que um material possui de suportar tensão sem se 

deformar de maneira permanente, retornando ao seu estado original” 

(BENETTI; CREPALDI, 2012). Portanto, seria a capacidade de um objeto passar 

por pressões de todos os tipos e ainda assim conseguir retornar ao seu estado 

anterior. Nessa mesma direção, Benetti e Crepaldi (2012, p. 1) retrata uma 

metáfora que muito bem explica o fenômeno no meio material:  

 

Um elástico que, uma vez esticado, sofrendo uma pressão inicial, 
tende a voltar ao seu estado original, quando cessa a pressão sobre ele 
exercida. Como podemos observar, quando se trata de materiais há 
uma relação entre tensão/deformação e resistência ao 
choque/flexibilidade. 

 

No campo humano, “este conceito está superado, pois uma pessoa não 

pode absorver um evento estressor e voltar à forma anterior” (POLLETO; 
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KOLLER, 2008, p. 408) e por este motivo temos variados conceitos explicativos 

sobre a resiliência, tornando um estudo que apresenta certo tipo de 

complexidade e que necessita de empenho para entendê-lo. Brandão (2009) em 

seus estudos apresenta a resiliência organizada em três correntes: i) a 

norteamericana, mais pragmática e centrada no individuo, declarando que a 

resiliência surge a partir da interação entre sujeito e o meio, sendo esta produto 

do meio; ii) a europeia que numa perspectiva mais ética e relativista, enfocando 

a psicanálise, colocando em evidência a visão do sujeito para a avaliação da 

resiliência, portanto a resposta dos indivíduos frente às adversidades ultrapassa 

os fatores do meio, sendo realizada subjetivamente; iii) a corrente latino-

americana que salienta o social como resposta aos problemas do sujeito em 

meio às adversidades. Diante das três correntes aqui expostas foi possível 

perceber que, embora apresentem a mesma ideia original do termo, as mesmas 

expressam-se por meio de diferentes concepções e direções, tratando a 

resiliência do ponto de vista individual, ambiental e social. 

As adversidades apresentadas aos indivíduos na contemporaneidade 

variam e podem se apresentar como sendo de ordens culturais, políticas, 

sociais, econômicas, contexto familiar entre outros, o que possibilita a mudança 

de nomenclatura de fatores de risco para mecanismos de risco, tendo em vista 

que esses fatores não aparecem de forma isolada, mas concomitante com outros. 

A partir de estudos da Psicologia do Desenvolvimento, os autores dessa área 

procuraram uma definição mais plausível no âmbito do indivíduo. Para 

Grotberg (2005, p. 15) apud Benetti e Crepaldi (2012, p. 13), a resiliência é “a 

capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado 

por experiências de adversidade”, ou seja, a resiliência provem da adaptação da 

pessoa às situações adversas, fazendo com que este indivíduo consiga retomar 

ao estado anterior ao trauma. Segundo Benetti e Crepaldi (2012), este conceito 

apresenta problemas pois se trata de uma adaptação e acomodação do sujeito e 

não de uma verdadeira transformação, portanto os autores optam pelo conceito 

trazido por Cyrulnik quando apresenta o termo superação, alegando que este é 

o mais adequado para se referir à resiliência, tendo em vista que nestes termos 
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há uma ruptura, “acompanhada de uma construção que marca o indivíduo, 

mas não o impede de se desenvolver, se refazer e construir novos caminhos” 

(CYRULNIK, 1999 apud BENETTI;CREPALDI, 2012, p. 13). Corroborando com 

os autores, abordaremos a resiliência do ponto de vista da superação, uma vez 

que o indivíduo adaptado remete a um estado de acomodação, e este não é o 

melhor termo quando buscamos a criticidade diante dos fatos.  

Segundo Adorno (1995, p. 73), “é preciso não se conformar com a 

constatação da gravidade da situação e a dificuldade de reagir frente a ela, mas 

refletir acerca dessa fatalidade e as suas consequências”, impedindo que a 

lógica neoliberal da sociedade alcance seu objetivo que é o de alienar e manter 

essa condição no homem por tempo ilimitado.  

Nesse sentido, é relevante evidenciar que a resiliência nestes termos não 

admite a conformidade passiva diante dos padrões contemporâneos, mas sim, 

envolve a luta diante dos obstáculos da vida (sejam eles socioeconômicos, 

familiar, cultural, individual) pela libertação das amarras pelas quais o 

indivíduo é submetido. 

Quando se trata de educação, os estudos versam sobre a questão do 

porque alunos, diante de situações adversas se tornam bem sucedidos, 

enquanto outros, diante das mesmas condições, propendem para o fracasso.  

Barbosa (2006)  defende a ideia de a resiliência ser a procura de soluções 

geradas na angústia humana, a qual está relacionada com o momento em que o 

sujeito consegue perceber que sua sobrevivência (seja ela física, psíquica, social, 

etc.) está em risco e para isso ele precisa encontrar forças tanto internas, quanto 

externas a fim de superação do mecanismo de risco. Sendo assim, segundo 

Benetti e Crepaldi (2012, p. 15), “a resiliência implica em um conjunto de 

fenômenos vinculados e articulados entre si que se desenrolam e se constroem 

ao longo da vida, em diferentes contextos – cultural, afetivo, social – sendo, 

portanto, um processo que se inscreve de forma contextual e é construído e 

reconstruído, também, de forma coletiva”.  

Muitas pesquisas utilizam o temo coping para designar o conjunto de 

estratégias encontradas pelos indivíduos para superar as situações de estresse e 
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os contratempos naturais da vida. Segundo Barbosa (2006, p. 42), “o coping é 

uma cogitação do Ser que implica utilizar de forma sábia e congruente as 

faculdades cognitivas e as habilidades comportamentais, como humor; 

pensamento otimista; interpretação racional dos eventos; busca de ajuda; 

autopromoção; estabilidade emocional”. No entanto, é preciso levar em 

consideração que as estratégias não são apenas subjetivas, mas sim de todo um 

conjunto interno e externo ao indivíduo. 

Por outro lado, caso a pessoa não alcance sucesso diante dessas 

adversidades, não consiga encontrar estratégias capazes de lhe fazer escapar de 

determinadas situações de risco, elas não seriam consideradas pessoas 

resilientes? Esse é outro ponto importante a se considerar, tendo em vista que a 

resiliência não é algo inato do ser humano, muito menos um atributo 

estabelecido, mas outras áreas merecem atenção, tais como o ambiente familiar, 

as interações positivas entre a família e o indivíduo, indivíduo e sociedade, etc. 

De acordo com Poletti e Koller (2008, p. 408), “resiliência não é uma 

característica fixa, ou um produto; pode ser desencadeada e desaparecer em 

determinados momentos da vida, bem como estar presente em algumas áreas e 

ausente em outras”. Responsabilizar apenas o indivíduo pelo ato de ser ou não 

resiliente é um erro pois o meio em que ele vive exerce influência de maneira tal 

que o indivíduo pode ser como também pode não ser resiliente. Concorre para 

essa visão Angst (2009, p. 257), quando diz que:  

 

É de grande importância salientar que não se deve apenas focar em 
um indivíduo e denominá-lo resiliente ou não. Suas características 
resilientes ou não resilientes estão também relacionadas ao ambiente 
que o cerca, e rotular cada pessoa pode causar maiores preconceitos e 
limitações em intervenção a serem realizadas. 
 
 

Em pesquisas recentes, Benetti, Júnior e Wilhelm (2017) descrevem o 

indivíduo academicamente resiliente como aquele que alcança o sucesso, 

mesmo submerso em um contexto adverso como traumas, dificuldades 

financeiras, enfermidade, divórcio dos pais, luto pesado, e acrescentamos ainda 

dificuldades de aprendizagem. Portanto, o fator resiliência na vida acadêmica é 
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pertinente para alcançar o sucesso escolar, evitando assim a problemática da 

evasão, nos casos em que situações negativas foram expostas a estes indivíduos. 

As políticas de ações afirmativas para a permanência vêm sendo 

implantadas nas IES a fim de dar condições para o estudante persistir em seus 

cursos e de acordo com a literatura elas têm contribuído de forma significativa 

para uma parcela dos estudantes que conseguem diplomar-se, mesmo passando 

por privações de toda ordem. Nossa pretensão não é entrar no mérito do 

assunto, mas apenas reforçar a importância do auxílio social para fortalecer a 

continuidade dos estudos. Segundo Barreira e Nakanuma (2006, p. 78), “o apoio 

social pode ser considerado de suma importância para o enfrentamento das 

adversidades e embates da vida”. Nos estudos de Betzek (2015) sobre a 

influência do Pnaes para a permanência de alunos nos cursos da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná concluiu-se que o auxílio financeiro ofertado por 

este programa não deve ser tido como o único motivo para a permanência 

discente, uma vez que muitos outros fatores contribuem para este fato, mas 

quando nos reportamos a democratização da permanência o auxílio apresenta-

se como um motivo significativo, em particular para os alunos de baixa renda. 

Nesse sentido, a partir do momento que o indivíduo percebe que tem um 

suporte social capaz de tutelá-lo diante da desestabilidade econômica, as 

chances de ser resiliente se tornam elevadas. 

Destarte, sabemos que o indivíduo universitário se depara com 

mecanismos de risco de diversas ordens no seu percurso acadêmico, sejam elas 

pessoal, familiar, institucional ou social. Vara et. al (2016,  p.571 ) afirmam que 

“os jovens que ingressam no ensino superior deparam-se na maioria das vezes 

com a saída de casa dos pais, a distância das suas esferas de referência e uma 

série de novos desafios aos quais deverão adaptar-se. Esta experiência pode ser 

geradora de stress, ansiedade ou depressão[...]”  e muitos deles acabam por 

evadir de seus cursos pois não conseguem ultrapassar as barreiras impostas a 

eles. Neste sentido, compreendemos que as atitudes contrárias à evasão como a 

permanência de alunos expostos a situações de risco, até a diplomação, podem 

ser consideradas como atitudes resilientes. 
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Em síntese, ao se deparar com as ocorrências adversas da vida e conseguir 

superá-las e sair com mais força, o sujeito é resiliente. Como bem diz Laranjeira 

(2007) em sua metáfora da ostra: esta para se proteger dos grãos de areia que a 

machuca, envolve de nácar à volta do intruso e o arredonda, dando origem a 

uma joia preciosa. 
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CAPÍTULO 2 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Neste capítulo, discutiremos a formação de professores, tendo em vista 

que este estudo trata da evasão e da permanência em um curso de licenciatura. 

Neste sentido, faz-se necessário preconizar a história dos cursos de formação de 

professores no Brasil, no que se refere a situação desse campo como atividade 

profissional, bem como os modelos que permeiam esses cursos.  

Outro ponto a se considerar com relação à formação de professores é que 

há um alto índice de evasão nesses cursos, particularmente no campo das exatas 

e das ciências da natureza (GOMES, 2011). Nesse cenário, é necessário 

abordarmos a formação de professores na perspectiva crítica (já que estamos 

tratando do trabalho docente que sofre influências do campo social, político, 

econômico), a formação dos professores de Ciências (por se tratar do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas) e a universidade como lócus de formação 

desses futuros docentes. 

 
2.1.Formação de Professores na perspectiva crítica 

 

A discussão em torno da formação de professores tem sido o centro dos  

debates educacionais na atualidade, tendo em vista que, pela pluralidade de 

questões que envolvem essa temática, desperta o interesse de estudiosos em 

todo o mundo. De acordo com Chapani (2010, p. 52),  

 

[...] no que se refere à formação docente, os estudos científicos 
trouxeram à tona elementos que possibilitam configurá-la como algo 
complexo, que envolve muitas variáveis, exigindo de seus agentes 
grande destreza e amplo conhecimento de vários campos: da matéria 
a ser ensinada, de epistemologia, da psicologia, da sociologia etc. 

 

Sendo assim, o debate em torno desse campo tem gerado resultados que 

colaboram em explicar as concepções que definem a área da formação de 

professores. De acordo com Diniz-Pereira (2014) os modelos de racionalidade 
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técnica, racionalidade prática e racionalidade crítica, “orientam práticas e 

políticas de formação docente no Brasil e em vários outros países do mundo” 

(p. 34).  

Na racionalidade técnica, os problemas educacionais são considerados 

facilmente solucionados pela aplicação das recomendações pautadas na ciência, 

há uma dicotomia entre teoria e prática, entre as disciplinas de conteúdos 

específicos e disciplinas de conteúdos pedagógicos, sendo a prática mera 

aplicação da teoria e o professor assume um papel em conformidade com as 

recomendações dos teóricos e pesquisadores educacionais (DINIZ-PEREIRA, 

2014; CARR; KEMMIS, 1986).  

Na racionalidade prática, a educação é entendida como uma atividade que 

se faz e refaz por meio de decisões pautadas na prática, ou seja, a solução dos 

problemas em sala de aula se dá por meio da bagagem de experiências que os 

professores possuem (DINIZ-PEREIRA, 2014). No entanto, segundo este mesmo 

autor, “o conhecimento dos profissionais não pode ser visto como um conjunto 

de técnicas ou como um kit de ferramentas para a produção da aprendizagem” 

(p. 37). 

Carr e Kemmis (1986) enfatizam que a perspectiva crítica encontra-se na 

descrição da concepção de reflexão na prática para a reconstrução social, e 

censuram tanto a racionalidade técnica, a qual separa a teoria e a prática, 

quanto a perspectiva prática que dá maior ênfase à dimensão prática, 

subordinando a teoria ao praticismo, deixando de lado as circunstância sociais 

do alunado. Na perspectiva crítica, há uma relação dialética  entre teoria e 

prática, rejeitando “as noções positivistas de racionalidade, objetividade e 

verdade, propondo uma visão dialética da racionalidade” (CARR; KEMMIS, 

1986 p. 14).  

Nesse mesmo entendimento situa-se Giroux (1997), que evidencia o fato de 

que na racionalidade crítica a formação de professores deve propor a reflexão 

sobre a ação numa perspectiva emancipatória.  

Toda essa discussão acerca da formação de professores também envolve 

a formação de professores de Ciências, que falha na preparação de seus 
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professores para a sala de aula ao se aproximar da forte dicotomia existente 

entre a teoria e a prática, em consequência a separação entre ensino e pesquisa, 

bem como a desvinculação das disciplinas de conteúdo com as pedagógicas, 

além do distanciamento entre a formação acadêmica e a prática docente 

(DINIZ-PEREIRA, 2006). O autor evidencia também que a formação inicial 

docente precisa deixar claro para o professor a necessidade de se compreender 

o próprio processo de construção e produção do conhecimento escolar, 

conhecer as características da cultura escolar, saber a história da ciência e a 

história do ensino da ciência que trabalha (DINIZ-PEREIRA, 2006) 

De acordo com Saviani (2009), formação de professores no Brasil  

desenvolveu-se mediante dois modelos: o modelo centrado nos conteúdos 

culturais-cognitivos e o modelo voltado ao aspecto pedagógico-didático. O 

primeiro diz respeito ao domínio específico do conteúdo da área que irá 

lecionar, ou seja, a formação do professor é destinada ao treinamento de 

conteúdos específicos de sua área e o segundo, em contraste com o primeiro, 

refere-se ao preparo pedagógico-didático em que a formação perpassa pelo 

âmbito do desenvolvimento de práticas pedagógicas. Saviani (2009, p. 149), 

declara que 

O currículo formativo posto em posição dominante para os 

professores da escola secundária é aquele centrado nos conteúdos 
culturais-cognitivos, dispensada qualquer preocupação com o preparo 
pedagógico-didático. Isso se compreende quando se considera que, 
sob a hegemonia de uma elite de corte liberal-burguês, a escola 
secundária foi definida como o lugar da distinção de classe cujo papel 
é garantir aos membros da elite o domínio daqueles conteúdos que a 
distinguem do povo-massa. [...] Com efeito, o modelo pedagógico-
didático pressupõe, desde Comenius, que todo e qualquer conteúdo, 
quando considerado adequadamente à vista das condições do ser que 
aprende, é suscetível de ser ensinado a todos os membros da espécie 
humana. Tal modelo é, pois, antielitista por excelência. 

 

Nas décadas de 1940 e 1950, para se formar professor, os cursos de 

bacharelado realizavam complementações por meio de disciplinas de cunho 

pedagógico, ficando conhecido como o esquema 3+1, em que eram cursados 

três anos de disciplinas específicas mais um ano com a referida 
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complementação, configurando o modelo dos conteúdos culturais cognitivos, 

discutido anteriormente. Infelizmente, os currículos apoiados nesse modelo 

reforça a ideologia dominante e é aí que ela se reproduz. De acordo com Diniz-

Pereira (2014, p. 36), neste modelo “o professor é visto como um técnico, um 

especialista que rigorosamente põe em prática as regras científicas e/ou 

pedagógicas. Assim, para se preparar o profissional da educação, conteúdo 

científico e/ou pedagógico é necessário, o qual servirá de apoio para sua 

prática”. Corroborando com essa visão, Alonso e Silva (2005) salientam que 

esse modelo dominante nas licenciaturas provoca obstáculos na formação 

inicial de professores, tendo em vista que há uma preponderância do ensino 

transmissivo, concepção abstrata da teoria e da prática, descontextualização da 

formação e prevalência do individualismo. Ainda segundo esses autores “trata-

se de uma licenciatura inspirada em um curso de bacharelado, em que o ensino 

do conteúdo específico prevalece sobre o pedagógico e a formação prática 

assume, por sua vez, um papel secundário” (ALONSO; SILVA, 2005, p. 112).  

Portanto, evidenciamos que a perspectiva crítica é a que melhor atende às 

necessidades do tempo atual, tendo em  vista que nela todo o processo 

educativo volta-se para emancipação do sujeito. No entanto, os cursos de 

formação de professores e seus respectivos currículos tendem a privilegiar a 

racionalidade técnica como modelo formativo e a educação é vista como um 

treinamento de pessoas, sendo estas meras receptoras da cultura dominante 

(DINIZ-PEREIRA, 1999; 2014).  

Adorno (1995, p. 41) já enfatizava que a educação “produção de uma 

consciência verdadeira”, preparando os homens para se orientarem no mundo, 

emergindo a ideia de emancipação, que segundo ele, está relacionada ao 

aumento de conscientização.  Não obstante, “a própria organização do mundo 

em que vivemos e a ideologia dominante [...] exerce uma pressão tão imensa 

sobre as pessoas, que supera toda educação” (ADORNO, 1995, p.143 ). Ou seja, 

estamos tão presos pelas amarras da ideologia capitalista, que não estamos 

conseguindo caminhar em direção à emancipação. 

Nestes termos, a formação de professores vivencia um conformismo,  
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projetando visões limitadas da profissão, nas quais os “professores vivem sob 

cânones formados em uma cultura e uma sociedade” que privilegia o 

conformismo (curricular, organizacional, paradigmático, político, econômico, 

cultural etc.) (CARR; KEMMIS, 1986, p. 20), numa perspectiva de aceitação do 

que lhes é imposto.  

No entanto, nas palavras de Gadotti (2010, p. 47-48), o professor não se 

apresenta simplesmente como “um papel, uma função, um personagem, uma 

ruela residual da máquina educativa; e se assim o for é porque se demitiu como 

pessoa”. Pensar o educador apenas como um reprodutor das ideologias 

dominantes, acaba por transformar a formação de professores também em um 

instrumento do capital. Segundo Freitas (2007, p. 1204), a educação e a 

profissão docente vêm sofrendo historicamente condições perversas, em níveis 

bastante elevados [...] “a má qualidade da formação e a ausência de condições 

adequadas ao exercício do trabalho dos educadores se desenvolvem há décadas 

em nosso país [...] impactando na qualidade da educação pública”.  

Sendo assim, a Teoria Crítica traz contribuições para a discussão acerca da 

formação docente, tendo em vista sua renúncia ao Positivismo imposto como 

racionalidade educativa. Sabemos que a docência, por seu contexto histórico, 

tem sido idealizada sob o poder do capitalismo, onde o saber do professor é a 

moeda de troca deste sistema, fortalecendo o empobrecimento de seu trabalho. 

Sobre essa triste realidade, Silva (2011, p. 16) afirma que “o trabalhador docente 

que se concentrava nas condições de seu trabalho (no mínimo o saber escolar) 

passa por um processo de divisão deste em que domina uma mínima parcela 

do ato pedagógico, perdendo sua autonomia”. No entanto, “não educa para a 

mudança aquele que ignora o momento em que vive, aquele que pensa estar 

alheio ao conflito que o cerca” (GADOTTI, 2010, p. 86). A formação de 

professores deve proporcionar essa consciência de que o educador não deve 

permanecer neutro, pois ou ele reproduz os ideários das classes dominantes ou 

ele luta contra esses ideários (GADOTTI, 2010).  

Concordando com esta abordagem, Paulo Freire, propicia importantes 

contribuições para a discussão acerca da formação docente neste contexto. 
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Segundo ele, a prática docente exige: rigorosidade metódica, pesquisa, respeito 

aos saberes do educando, criticidade [...] reflexão crítica sobre a prática, 

reconhecimento e assunção da identidade cultural, ter consciência do 

inacabamento, reconhecer-se como um ser condicionado, respeitar a autonomia 

do educando (FREIRE, 1996), e para isso a sua formação precisa estar pautada 

nessas condições. 

Contudo, o que se visualiza nas concepções de formação de professores 

atualmente é denominada por Freire (1987) de educação bancária, ou seja, uma 

educação preocupada com a formação profissional para atender aos interesses 

da economia capitalista, aquela educação em que o aluno é visto como um ser 

passivo e o professor aquele que “deposita” os conteúdos, a fim de que eles 

possam memorizar uma grande quantidade de informações. Freire (1987) faz a 

analogia com os depósitos realizados no banco, a fim de acumular capital. “Na 

visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam 

sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 1987, p. 33). Diante desta 

concepção bancária da educação, o poder de criação do aluno se desfaz e o 

desejo de transformação social desaparece, atendendo os objetivos do opressor. 

Destarte, de acordo com Freire (1967, p. 41), “a posição normal do homem 

no mundo, visto como não está apenas nele, mas com ele, não se esgota em 

mera passividade”, e se assim o for, a formação de professores crítica tem o 

papel primordial de trazer o professor a este patamar, de não aceitar 

passivamente aos interesses da ideologia dominante, sendo capaz de utilizar 

sua força e capacidade de interferir no sistema, de não mais aceitar ser o 

educador bancário, mas de levar o educando ao nível crítico dele mesmo se 

perceber como um ser capaz de se libertar das amarras da opressão e mudar a 

sua realidade. Segundo Freire (19987, p. 36),  

 

No momento em que o educador “bancário” vivesse a superação da 
contradição já não seria “bancário”. Já não faria depósitos. Já não 
tentaria domesticar. Já não prescreveria. Saber com os educandos, 
enquanto estes soubessem com ele, seria sua tarefa. Já não estaria a 
serviço da desumanização. A serviço da opressão, mas a serviço da 
libertação. 
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No entanto, a realidade vivenciada atualmente é a de dominação pela 

qual o homem vem sofrendo, seja pela publicidade organizada ou pela 

ideologia, fazendo com que o mesmo perca sua capacidade de decisão, “as 

tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele 

apresentadas por uma “elite” que as interpreta e lhes entrega em forma de 

receita” (FREIRE, 1967, p. 43). Desse modo, é premente a necessidade perene da 

atitude crítica perante os fatos, de modo que seja o único meio pelo qual o 

homem superará o ajustamento ou acomodação na sociedade capitalista 

(FREIRE, 1967).  

E isto só será possível por meio da educação, tendo em vista que a mesma 

possui grande poder de influência para a mudança social almejada e é espaço 

privilegiado de reflexão acerca da sociedade. Portanto, sendo o professor aquele 

que se apresenta como provocador dessas discussões, Souza (2013, p. 124) nos 

faz refletir sobre o papel do educador quando nos diz que “mais que mero 

transmissor de conhecimentos e informações, o professor deve ser um 

educador”, e complementa caracterizando-o como, “sujeito situado no seu 

contexto histórico, com escolhas políticas e ideológicas conscientes, engajado na 

luta por uma educação crítica e libertadora”. Sob este prisma, dá-se importância 

à formação do professor-pesquisador, uma vez que possibilita o 

desenvolvimento de profissionais reflexivos atuando na educação básica, cada 

vez mais preocupados com a articulação entre teoria e prática, pesquisa e 

ensino. Nas palavras de Freire (1987, p. 38), “é práxis, que implica na ação e na 

reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. 

 

2.2.Formação de Professores de Ciências 

 

Por muitas décadas, apenas quem detinha o conhecimento científico eram 

os intelectuais de cada área e a ciência era tida como neutra, acrítica, objetiva e 

descontextualizada. Ninguém produzia conhecimento, exceto os especialistas 

na área, denotando a forte influência do Positivismo. Nestes termos, o trabalho 

científico era aquele feito no laboratório, onde o cientista experimentava e 
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observava, em busca da descoberta do novo, forçando assim uma visão 

empiro-indutivista da atividade científica (CACHAPUZ et. al. 2005). 

Contemporaneamente, ainda encontramos visões distorcidas como essas no 

meio acadêmico e a formação do professor para o Ensino de Ciências precisa 

romper com essas interpretações (AZEVEDO, 2008). 

De acordo com Souza (2013, p. 31), as pesquisas na área da formação de 

professores de Ciências demonstram em seus resultados que o Ensino de 

Ciências  têm como principais características “aprendizagem mecânica, ensino 

memorístico, descontextualização e formação docente inadequada”. Desse 

modo, percebemos fortemente as marcas de um ensino transmissivo pautado 

nos modelos da racionalidade técnica, distanciado de uma educação que 

privilegia a libertação do sujeito.  

Paulo Freire (1996) já preconizava que a educação é uma prática humana, 

e nestes termos é também social, política, cultural e histórica, não podendo ser 

neutra. Sendo assim, o ensino de Ciências pautado no modelo conteudista vem 

para atender a uma formação dirigida aos interesses da economia capitalista, 

em que o aluno é um mero receptor de conteúdos fragmentados e 

descontextualizados e o professor é aquele que despeja essa gama de 

conteúdos.  

Nas palavras adornianas, esse tipo de ensino distancia-se de uma 

educação para emancipação, atrelando o mesmo à razão instrumental, 

impossibilitando a desbarbarização, autonomia crítica e cultural e o pensar 

independente (ADORNO, 1995). Torna-se necessário que o ensino-

aprendizagem das ciências não se dê apenas sob a égide  da transmissão do 

professor e dos livros de ciências já elaborados para sua assimilação, mas que 

também seja contextualizado a partir das situações-problemas no qual os 

alunos possam ter a oportunidade de construir tentativas de soluções 

(CACHAPUZ et. al., 2005) por meio da dúvida, do questionamento e da 

curiosidade, distanciando-se da passividade pela qual mostra-se o ensino de 

ciências atualmente. Espera-se também que esse ensino proporcione a 

formação de indivíduos críticos em relação à utilização da ciência e da 
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tecnologia, sabendo analisar tanto os benefícios quanto os malefícios que 

poderão causar na sociedade sabendo posicionar-se enquanto cidadãos 

preocupados com o desenvolvimento da nação. 

Martins (2005) traça alguns desafios que são colocados atualmente à 

formação de professores de ciências e os divide em desafios de 1ª, 2ª e 3ª 

ordem. Os desafios de 1ª ordem referem-se às condições de trabalho do 

professor, a desvalorização social da profissão, ocasionando a baixa 

remuneração, o aumento da jornada de trabalho, precariedade do espaço 

escolar, falta de recursos para o desenvolvimento de suas aulas e 

consequentemente baixa da qualidade de sua atuação; questões distorcidas no 

que diz respeito às reais finalidades do ensino de Ciências (contribuir com a 

formação do cidadão, inserindo-o no mundo cientifico e tecnológico de forma 

crítica), resultando em um ensino transmissivo, previsto no livro didático e 

voltado para os exames vestibulares; essa conjuntura favorece também uma 

certa acomodação por parte dos docentes que acabam presos às práticas 

superadas, apoiadas em conformismos de que nada se pode fazer.  

Com relação aos desafios de 2ª ordem, Martins (2005) cita a qualificação 

profissional amparada pela formação inicial e a continuada. Segundo ele, não 

basta ao professor conhecer a matéria a ser ensinada, muito menos receitas 

prontas de como proceder em sala de aula diante das diversas situações 

pedagógicas que lhe são impostas, mas é premente que ambos aspectos sejam 

discutidos no âmbito de sua formação inicial, resultando assim em uma 

formação consistente, apoiada em referenciais teóricos que poderão sustentar 

suas práticas; também é previsto pelo autor a importância de aproximar os 

professores, nos cursos de formação, aos estudos da História e Filosofia da 

Ciência, bem como a perspectiva da relação entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), a fim de que os mesmos compreendam a importância dessas 

abordagens ao se ensinar ciência; e por fim o autor revela a importância da 

formação continuada (que se impõem também como um desafio), já que os 

cursos de licenciatura não se esgotam em formar bons profissionais, mas é 

necessário que haja um diálogo entre a universidade e a escola.  
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Como desafios de 3ª ordem, o autor apresenta a alfabetização científica, a 

qual é relevante em uma formação do professor de ciências, tendo em vista que 

vivemos em uma sociedade onde os temas científicos rodeiam o nosso dia-a-

dia e é necessário que o professor saiba dialogar com essas questões da 

atualidade por meio do domínio da linguagem e dos conceitos científicos 

(MARTINS, 2005). 

Apoiados em uma posição crítica com relação à formação dos professores 

de Ciências, trazemos para esta discussão o currículo dos cursos de formação, 

que mesmo sofrendo alguns avanços no decorrer dos anos, sua estrutura ainda 

apresenta pontos relevantes a serem superados, como a supervalorização dos 

conteúdos, dissociação entre teoria e prática, separação entre disciplinas de 

conteúdo específico e disciplinas pedagógicas, descontextualização entre 

formação acadêmica e realidade prática, contribuindo então para a 

fragmentação desses cursos (DINIZ-PEREIRA, 2007).  

Carr e Kemmis (1986) polemizam que a teoria curricular deve estar 

vinculada com a teoria social, ou seja, o currículo precisa ser orientado não 

apenas para o modo como as atividades educacionais devem ser exercidas, 

mas também precisa estar voltado sobre como “as pessoas envolvidas em tais 

eventos e organizações podem aprender e como devem trabalhar para mudá-

los tendo em conta o que foi aprendido” (p. 37), destacando a importância de 

se desenvolver um currículo voltado para a transformação social, tendo em 

vista que “a educação é uma atividade social, cujas consequências são sociais, e 

não apenas uma questão de desenvolvimento individual” (p. 55).  

Em suma, por seu caráter conflituoso e ao mesmo tempo, por ser capaz 

de carregar em si uma gama de possibilidades para o campo educacional, o 

currículo deve ser organizado vislumbrando três dimensões: a formação geral, 

a formação específica e a formação continuada (PAVÃO, 2000). Segundo a 

autora, a primeira está direcionada para o processo de construção e 

apropriação dos conteúdos e conceitos relacionados ao contexto histórico, 

social, político, cultural, econômico e educacional; a segunda formação diz 

respeito aos conteúdos próprios da sua área de atuação e a terceira formação 
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envolve o seu papel de agente transformador da história bem como um 

pesquisador de sua própria prática. 

Tendo em vista essas questões que permeiam o campo da formação de 

professores e da formação de professores de ciências, a literatura atual aponta 

para a existência de altos níveis de evasão nesses cursos (ARRUDA; 

CARVALHO; PASSOS; SILVEIRA, 2006), muitas vezes motivada pelas 

precárias condições de trabalho e da baixa remuneração e falta de valorização 

do profissional formado (GERBA, 2014).  

 

2.3. A universidade como espaço de formação de professores  

Iniciamos este tópico com o célebre Anísio Teixeira, quando dizia que a 

ideia de universidade no Brasil, historicamente, revela uma singular resistência 

do País a aceitá-la (TEIXEIRA, 1988). A princípio foi negada pela Coroa aos 

Jesuítas e algum tempo depois, no Império e na República Velha, muitos foram 

os projetos para a implantação desse sonho, no entanto, fracassados. “Portugal 

não só desincentivou como também proibiu que tais instituições fossem criadas 

no Brasil” (CUNHA, 2000, p. 2).  

No entanto, apesar de notável  postergação para o surgimento da 

universidade, temos inicialmente a Universidade de Manaus, criada em 1909, a 

Universidade de São Paulo, em 1911 e, em 1912, a do Paraná, todas com breves 

trajetórias. Mais adiante, em 1920, consolidada como a primeira universidade 

no Brasil, temos a Universidade do Rio de Janeiro que reuniu as três escolas 

tradicionais de Medicina, Direito e Escolas Politécnicas, assegurando-lhe a 

autonomia didática e administrativa. De lá para cá, inúmeras reformas 

ocorreram no âmbito da universidade, consagrando-a como hoje a conhecemos. 

A universidade se reconhece como o espaço que privilegia a transmissão 

do saber já consagrado e também como criadora de novos saberes, como local 

investigador, que incentiva a curiosidade, ousadia e iniciativa 

(VASCONCELOS, 1996). No entanto, conforme Severino (2002), atualmente o 

próprio sentido da universidade já não está tão nítido, uma vez que os setores 
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especializados têm tecido inúmeras críticas e uma grande quantidade de 

questionamentos se faz cada vez mais presente.  

O sentimento atual é de que a universidade necessita superar os entraves 

que se lançam à sua reinvenção, como as crises que se expressam das mais 

diversas formas, caracterizadas como conjuntural, política, estrutural, 

intelectual e ideológica.  

Toda essa crise que permeia a universidade baseia-se no advento do 

capitalismo e não apenas ela foi atingida por tal crise, mas do mesmo modo  a 

sociedade brasileira, que segundo  Severino (2002, p. 117), 

 

 a crise profunda que se abate sobre ela, de modo especial no que se 
refere à restrição de empregos e à perda de prestígio das carreiras 
profissionais de nível universitário, é certamente outro fator que pesa 
na desconsideração da relevância desse tipo de instituição.  

 

Isaías (2012, p. 36), no entanto, ressalta “que devemos considerar o 

momento de crise atual como uma oportunidade para que a universidade se 

reinvente e inove no desempenho de sua missão multissecular [...] O processo 

de reinvenção é uma exigência substantiva no momento” e segundo Severino 

(2002, p. 120 ), é preciso ter bem presente “que a atual situação tem também 

uma configuração histórica que, como tal, terá seus desdobramentos, cuja 

orientação dependerá em muito da própria ação e decisão dos homens”, ou seja, 

para que essa transformação ocorra, a participação e vontade dos atores 

envolvidos é essencial, tanto para o conservadorismo, como para a 

emancipação. 

Todavia, apesar das mazelas que assolam nossas instituições, é possível 

afirmar que a universidade ainda é o local mais favorável para a formação dos 

futuros profissionais que atuarão na sociedade, nas mais diversas áreas, uma 

vez que é neste ambiente que o indivíduo poderá desenvolver a capacidade de 

pensar, refletir, criticar, construir e produzir conhecimento. É nessa arena de 

disputas que é possível alcançar a formação humana, aquela para além das 

exigências do mercado, para além da prestação de serviços, para além do 
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técnico e instrumental, compreendendo de forma mais clara a importância de 

inferir criticamente na sociedade. 

Nesse contexto, nos direcionamos para a formação de professores, os quais 

irão atuar na educação básica e que precisam fomentar desde cedo em suas 

áreas de atuação esse compromisso com a prática social. Oliveira e Franco 

(2015, p. 163) admitem que,  

 

a universidade é o melhor lugar para a formação inicial e continuada 
do professor. É por meio da universidade que os futuros professores 
terão acesso a formação teórica consistente e à compreensão de que 
teoria e prática são indissociáveis. É na universidade que se aprende a 
ser crítico e consciente, que se aprende o gosto pela pesquisa e pelo 
estudo. É o melhor lugar para a construção dos saberes profissionais.  

 
 

Desse modo, pensar a universidade como lócus privilegiado para a 

formação do professor é também visualizar que este espaço necessita de 

mudanças no sentido de desviar-se do processo de submissão ao capitalismo. 

Entre os problemas decorrentes dessa dominação, expõe-se a visão de uma 

universidade organizada para atender  o desenvolvimento científico em função 

do capital, bem como a existência de um ensino transmissivo em que o 

professor é o centro e de igual modo as lacunas existentes no currículo das 

licenciaturas (OLIVEIRA; FRANCO, 2015). O cenário descrito urge por políticas 

governamentais de qualidade que sejam capazes de prover às licenciaturas a 

posição que lhes é de direito, ou seja, o lugar onde se articulam a formação 

pessoal e profissional, no âmbito da coletividade, dialogando com as escolas e 

com a sociedade, propiciando a busca pela emancipação do homem, tanto no 

âmbito individual como coletivo. 

Oliveira e Franco (2015, p. 163-165) também destacam alguns principais 

desafios que precisam ser superados no intuito de possibilitar aos professores 

uma formação de qualidade de fato: garantia de infraestrutura aos cursos de 

formação, incluindo laboratórios, acervo da biblioteca, acessibilidade; 

reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, as matrizes curriculares e a 

forma de pensar a própria universidade; superação da falta de 
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interdisciplinaridade, tendo em vista que o fazer pedagógico muitas vezes 

acontece de forma isolada resultando em conhecimentos fragmentados; 

discussão crítica acerca do currículo, bem como a suplantação da ideia de 

professor transmissor de conteúdos curriculares; distanciamento entre os 

conteúdos pedagógicos e os específicos; dar condições aos docentes 

universitários, em especial àqueles dos cursos de licenciatura, a oportunidade 

de formação continuada com garantia de licença para estudos; o 

desenvolvimento efetivo do tripé ensino, pesquisa e extensão; pouca 

valorização da pesquisa como prática investigativa, perdendo a oportunidade 

de se formar cidadãos pesquisadores; por fim, estabelecer uma política de 

valorização docente, dando visibilidade a importância social dessa profissão, no 

intuito de que se alcance remuneração digna e jornada de trabalho e planos de 

carreiras condizentes com o exercício da profissão. 

 

2.3.1. Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Estar na universidade significa muito mais do que adquirir conhecimentos 

e técnicas para atuar no mercado de trabalho. Embora esta visão ainda exista, a 

universidade tem o papel de proporcionar importante crescimento pessoal, 

profissional e acadêmico, bem como o desenvolvimento social,  por meio da 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

A formação universitária deve proporcionar ao indivíduo uma visão 

crítica do espaço em que irá atuar profissionalmente , além de corroborar com a 

formação para a cidadania, sendo capaz de interferir na sociedade em que vive. 

No caso da formação docente, esta deve ter mecanismos capazes de 

enfrentar as necessidades da sociedade contemporânea, a qual está cercada de 

desafios de diversas ordens (tais como políticos, econômicos, culturais, 

assistenciais). Segundo Assis e Bonifácio (2011), não podemos negar a 

importância da produção do conhecimento e sua relevância nos cursos de 

licenciatura, evidenciando a contribuição na formação do professor que atuará 
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nas salas de aula da Educação Básica e enfrentará diversidades e, diante disso, 

construir sua prática docente contextualizada, conforme a realidade encontrada. 

Severino (2002) enfatiza, no entanto, que a tradição cultural brasileira vê o 

ensino como a transmissão de conhecimentos, no entanto, é inaceitável conceber 

os processos de transmissão da ciência e da socialização de seus produtos, 

desassociado do seu processo de criação. Para este autor, “a indissociabilidade 

ensino, pesquisa e extensão tem como referência a pesquisa; aprende-se e 

ensina-se pesquisando; presta-se serviços à comunidade, quando tais serviços 

nascem e se nutrem da pesquisa” (SEVERINO, 2002, p. 117). Já para Libâneo 

(1994), o ensino, e não a pesquisa, é o principal meio da educação, apesar de não 

ser o único, e tem papel relevante na instrução e na educação. Este relaciona-se 

às ações, aos meios e as condições para a realização da instrução. Em qualquer o 

caso, a universidade precisa ser compreendida como o local privilegiado para o 

desenvolvimento do projeto formativo em que as três dimensões alicerces 

coexistam, propiciando ao aluno vivenciar uma formação profissional e 

desenvolver o pensamento crítico e a autonomia.  
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CAPITULO 3 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1.Abordagem metodológica 

 

A pesquisa científica depende de um conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam alcançados. Deste modo, é 

importante que o pesquisador tenha claro que caminho deve percorrer para 

alcançar esses objetivos e para isso é necessário delimitar a abordagem e o tipo 

da pesquisa, caracterizar o local e os participantes, bem como eleger os 

instrumentos de coleta de dados que dê condições ao pesquisador para realizar 

uma pesquisa consistente. Por fim, é fundamental também definir como os 

dados serão tratados na análise.  

A nossa pesquisa é caracterizada pela integração das abordagens 

quantitativa e qualitativa. De acordo com Triviños (1994), a pesquisa qualitativa 

não contesta a pesquisa quantitativa, podendo acontecer separadas ou até 

mesmo podem se complementar, a depender do caso. Para Fonseca (2002), a 

pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas 

de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. Já a pesquisa qualitativa, 

segundo Bogdan e Biklen (1994), o contato do pesquisador com seu objeto de 

estudo deve ser um contato direto, o caminho percorrido tem mais importância 

do que o resultado e é crucial que se revele as perspectivas dos colaboradores 

da pesquisa.  

Também sobre abordagem qualitativa, Godoy (1995) afirma que, para bem 

compreender um fenômeno em determinado contexto no qual ocorre e faz 

parte, necessita ser analisado numa perspectiva integrada, ocasião em que o 

pesquisador vai a campo no intuito de captar o fenômeno estudado a partir das 

perspectivas das pessoas envolvidas, levando em consideração todos os pontos 

de vista relevantes. Richardson (2010, p. 79), ainda sobre a abordagem 

qualitativa, nos diz que “é uma forma adequada para entender a natureza de 

um fenômeno social”.  



69 
 

Portanto, a convergência da pesquisa qualitativa com a pesquisa 

quantitativa permite-nos obter mais dados, o que não ocorreria se o estudo 

fosse realizado com apenas uma perspectiva. Os autores Gerhardte e Silveira 

(2009) evidenciam três formas de combinar os tipos de pesquisa qualitativa e 

quantitativa: 1. Utilizar a pesquisa qualitativa para entender uma temática 

singular com a pretensão de preparar um estudo quantitativo; 2. Iniciar um 

estudo quantitativo determinando a amostra e o campo de pesquisa para em 

seguida utilizar a pesquisa qualitativa por meio das amostras; 3. Utilizar a 

pesquisa qualitativa que dispõe de dados quantitativos para identificar 

resultados em âmbito amplo. No caso desta pesquisa, a mesma versara sobre o 

tópico dois, tendo em vista que os dados quantitativos servirão de base para o 

aprofundamento da pesquisa qualitativa. Alguns autores, como Gray (2012), 

afirmam que a utilização de métodos mistos está se tornando cada vez mais 

comum.  

Considera-se como uma pesquisa de campo, pois a coleta de dados é 

realizada junto às pessoas (FONSECA, 2008) e nessa perspectiva, será do tipo 

naturalística, pois caracteriza-se por ser uma pesquisa a qual o pesquisador 

manterá contato direto com o seu objeto e os problemas são estudados no 

ambiente onde eles ocorrem (BOGDAN;  BIKLEN, 1994) 

 

3.2. Local, participantes e instrumentos de coleta de dados 

 

3.2.1 Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-

Uesb, Campus de Jequié-BA. A Uesb é uma instituição multicampi, que abarca 

as cidades de Vitória da Conquista (sede), Jequié e Itapetinga. Seu surgimento 

ocorreu a partir da política de interiorização do Ensino Superior, em 1969, 

ocasião em que foi criado o Plano Integral de Educação do Governo do Estado, 

com a criação de faculdades isoladas. No entanto, o funcionamento efetivo 

dessas Faculdades só iniciou com o estabelecimento dos cursos de Letras, no 
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ano de 1971 em Vitória da Conquista, de Ciências e Letras na cidade de Jequié, 

em 1972 e as licenciaturas curtas, e seus reconhecimentos ocorreram em 1977 e 

1984, respectivamente (UESB, 2018). 

Em 1980, pelo Decreto nº 27.450, de 12/08/80 criou-se a Fundação 

Educacional do Sudoeste que tinha como objetivo “implantar e manter uma 

Universidade no Sudoeste, incorporando ao seu patrimônio os bens e direitos 

pertencentes às Faculdades existentes em Vitória da Conquista e Jequié” (UESB, 

2018). 

 Já no ano de 1980, esta Fundação foi extinta, dando origem à Autarquia 

Universidade do Sudoeste, que agregou as Escolas de Agronomia, Zootecnia e 

Enfermagem. Após esse episódio, com a criação da carta-consulta que 

objetivava a autorização do funcionamento da Uesb em sistema multicampi, foi 

concedido credenciamento para o funcionamento da Uesb como universidade. 

Do ponto de vista geoeconômico e cultural, a região onde está localizada a 

sede da Uesb  compreende um total de 156 municípios. Desses, Vitória da 

Conquista, Jequié e Itapetinga são os mais importantes, visto que agregam em 

seu entorno outros centros agrícolas, minerais, industriais e comerciais (UESB, 

2013) 

Com base no PDI do período de 2013-20172, no que diz respeito à 

pesquisa, ensino e extensão, estas convergem para a produção de 

conhecimento. O Ensino pauta-se em princípios éticos, dirigida para a produção 

e revitalização do conhecimento. Nestes termos houve um aumento do número 

de graduações, pós-graduação stricto sensu e lato sensu, nas mais diversas áreas 

do conhecimento. Com relação  à pesquisa, a instituição encontra-se em fase de 

amadurecimento e contam com diversos projetos, que contam com 

financiamento interno e externo.. De igual modo fazem parte deste eixo os 

centros de estudo, grupos e núcleos de pesquisas cadastrados no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico – CNPQ e fomentados por diversas 

agências, gerando assim o aumento de demandas por bolsas do Programa 

Institucional de Iniciação Científica – Pibic, projetos interdepartamentais e 

 
2 Ainda não foi disponibilizado o PDI referente ao ano de 2018 
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interinstitucionais, além dos grupos Programa de Educação Tutorial – PET, 

Programa Institucional de Iniciação à Docência - Pibid e as Ligas Acadêmicas 

do curso de Medicina. Já a extensão conta com um grande número de projetos 

de ação continuada, esporádica ou emergencial, por meio de cursos, programas 

de acompanhamento, feiras culturais, congressos, seminários, encontros, fóruns, 

debates, propiciando assim a socialização de conhecimentos e experiências 

(PDI, 2013-2017). 

 

3.2.2. O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UESB – Campus de 

Jequié 

 

A universidade aqui pesquisada faz parte do campus de Jequié, 

município que possui  uma  população  estimada  em 155.800 pessoas, fica 

situada a 360 km de Salvador pela BR 116, ligada ao Sul do Estado pela BR 

330 e BR 101, além de contar com o aeroporto Vicente Grilo, servindo para 

pouso e decolagem de aviões de pequeno e médio porte, também fazendo 

ligação de Jequié com a Capital do Estado (BRASIL, 2018). 

O município é banhado pelo Rio das Contas com 508 km de extensão, 

conta ainda, com quedas d’águas importantes  situadas nos seguintes rios: 

Pau-Brasil, Provisão, Calado e Rio Branco; destacando-se, sobremaneira, a 

Barragem da Pedra construída a aproximadamente 4 km do centro de Jequié 

(UESB, 2011). Na área educacional, Jequié conta com 129 estabelecimentos   

envolvendo e ensino fundamental,   ensino médio e profissionalizante. De 

acordo os  dados do INEP (2011), a matrículas na Educação Básica é de 

41.441 alunos envolvendo as redes públicas e privadas. 

No nível superior, destaca-se o campus da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, que oferece cursos em nível de graduação e pós-

graduação, o que vem contribuindo para a melhoria do nível 

socioeconômico e cultural de Jequié e microrregião. O município possui 

ainda faculdades da iniciativa privada. (UESB, 2011) 
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O Curso Ciências Biológicas (CB), do campus de Jequié “foi autorizado 

para funcionar em 1998 e implantado em 1999” (UESB, 2011, p. 120). Foi 

reconhecido pela primeira vez em 2005 com validade até 2011. Sofreu um 

processo de renovação do reconhecimento em 2014, com validade de 5 anos. O 

curso apresenta como objetivos curriculares:  

 

implantar uma estrutura mais flexível do curso que garanta uma 
sólida formação geral, permitindo que o aluno direcione sua formação 
de acordo com seus interesses e seu perfil; contemplar atividades de 
disciplinas que são importantes para que o aluno adquira o saber e as 
habilidades necessárias à sua formação, atendendo às Diretrizes 
Curriculares para o Curso de Ciências Biológicas (UESB, 2011, p. 120) 

 

O curso apresenta duas modalidades, sendo a Licenciatura e o 

Bacharelado (com ênfase em Genética e em Ecologia de Águas Continentais). A 

estrutura curricular da licenciatura constitui-se de disciplinas da formação 

básica, geral, profissional específica e as de complementação para integralização 

curricular. São ofertadas anualmente 50 vagas, dessas, 30 para a Licenciatura no 

turno noturno e 20 para o diurno. Possui regime acadêmico semestral e 

presencial e a matrícula é feita por disciplina, com duração semestral. Sua 

estrutura permite que o aluno integralize o curso em 4 anos no caso diurno e 4,5 

no noturno. A entrada de uma nova turma proveniente do vestibular acontece a 

cada primeiro semestre do ano. A carga horária das disciplinas é  distribuída 

em créditos teóricos, práticos e de estágio.  

Ainda de acordo com o Processo de Renovação de Reconhecimento do 

Curso de Ciências Biológicas (2011), o licenciado em CB terá a oportunidade de 

atuar na área de ensino, tanto da educação básica como na pesquisa 

educacional, e sua formação deverá garantir os conhecimentos biológicos 

necessários para este fim, como noções gerais de química, física e matemática, 

bem como os conhecimentos pedagógicos e das bases filosóficas sociais e 

históricas que respaldam a educação. O biólogo licenciado tem  um campo de 

trabalho  bastante amplo, o que o possibilita atuar tanto na pesquisa básica, 

como aplicada, e também, 

aplicando a metodologia científica para o planejamento e execução de 
processos e técnicas visando o desenvolvimento de projetos, perícias, 
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consultorias, emissão de laudos e pareceres em diferentes contextos, 
podendo trabalhar nas diversas instituições de ensino e pesquisa, 
indústrias, hospitais, laboratórios, jardins zoológicos e botânicos, 
museus, reservas ecológicas, instituições de consultoria para avaliação 
e de impactos ambientais. Atuando com qualidade e responsabilidade 
em função da conservação e manejo sustentável da biodiversidade e 
da melhoria da qualidade de vida (UESB, 2011). 

 
 

Desta forma, a Proposta de Renovação do Reconhecimento do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, apoiada no Projeto Político Pedagógico do 

Curso nos permite conhecer e entender a estrutura do curso, bem como nos dá 

subsídios para realizar uma discussão acerca do fenômeno evasão. 

 

3.3.Participantes da Pesquisa 

 

Segundo aponta Flick (2009), os sujeitos de pesquisa são os respondentes 

que, por meio de seus relatos, esclarecerão as dúvidas e indagações, 

possibilitando ao pesquisador construir os achados da pesquisa, utilizando-se 

de diversos pontos de vista. No nosso caso, esses foram alunos do último 

semestre, para entendermos os fatores que influenciaram a permanência, e ex-

alunos, para compreendermos os fatores que influenciaram na evasão.  

Com base em informações obtidas junto à Secretaria Setorial de Curso da 

UESB, fizemos o convite aos possíveis participantes, com a explicação que a 

participação não seria obrigatória e sim espontânea e buscamos entre os que 

confirmaram sua colaboração, o melhor dia, horário e local para a realização da 

coleta de dados que foi feita por meio de entrevista e questionários 

  A coleta de dados foi realizada  no segundo semestre de 2017 e 

contemplou 24 participantes. Para que suas identidades fossem  mantidas em 

anonimato,  optamos por denominá-los no texto de P1 a P12, se foram os alunos 

que permaneceram e de  E1 a E10, referindo-se aos evadidos. 

A coleta de dados junto aos que permaneceram no curso foi realizada com 

alunos dos turnos diurno e noturno, concluintes do curso, visando a 

identificação do motivo propulsor da permanência relacionados com outros 

fatores pertinentes ao processo. A busca pelos entrevistados se deu a partir de 
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um diálogo com as turmas dos semestres finais do curso e na ocasião foi 

perguntado quem poderia contribuir com a pesquisa. Dos 22 alunos entre os 8º 

e 9º períodos, 12 concordaram em conceder a entrevista. Portanto, marcamos o 

melhor dia para a realização das mesmas que ocorreram na UESB.  

Os evadidos foram contatados por e-mail ou telefone, obtidos junto à 

Secretaria Setorial de Cursos, que nos apresentou uma lista dos alunos evadidos 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no período compreendido 

entre 2009 a 2016 

Em qualquer caso, por ocasião da entrevista, foi feita a apresentação  dos 

objetivos da pesquisa, em seguida foi lido o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido bem como o Termo de Consentimento de Uso de Imagem e 

Depoimento e todos foram assinados pelos respectivos participantes. Cada 

entrevista teve uma duração que oscilou entre 15 a 25 minutos, com gravação 

de áudio mediante a autorização dos participantes e o roteiro das  perguntas 

versavam sobre a) motivo pelo qual escolheu o curso, b) descrever a trajetória 

na universidade, c) relatar os fatores que motivaram a permanência e d) 

comentários que gostaria que fossem acrescentados na entrevista. Quanto ao 

questionário, o mesmo foi elaborado baseados em nossa revisão de literatura 

(ARAÚJO; CHAPANI; SOUZA, 2017).e contou  com 13 questões semiabertas e 1 

aberta, que permitiram a caracterização desses estudantes e que continham 

perguntas direcionadas aos seus dados pessoais, ocupação atual, onde e com 

quem residia, se recebia algum auxílio financeiro para estudar, se participa de 

algum programa como Pibid, Pibic, monitoria, entre outros,. Todo o material 

coletado foi transcrito, acumulando um total de 57 páginas. 

 

3.3.1 Conhecendo nossos participantes 

 

Exporemos de forma sucinta o perfil individual dos nossos colaboradores, 

de modo que auxilie a análise das entrevistas. Serão apresentados nomes 

fictícios a fim de preservar a identidade dos mesmos.3 

 
3 P = Entrevistados que Permaneceram     E = Entrevistados que evadiram 
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Permanecentes 

 

P1: Homem, 23 anos, 9º semestre, turno noturno, solteiro, estudante, 

reside em Jequié-BA, estudou o ensino fundamental e médio parte em escola 

pública e parte em privada, mora com os pais, o meio de transporte utilizado 

para chegar à universidade é uma motocicleta, não tem filhos, não é o principal 

mantenedor da casa e recebia bolsas do Pibid. 

P2: Mulher, 30 anos, 8º semestre, turno noturno, casada, estudante, reside 

em Jequié-BA, estudou o ensino fundamental e médio em escola pública, mora 

com esposo e filho, não utiliza meio de transporte para chegar a universidade, 

tem um filho, renda média da família em salários mínimos é de um salário, não 

é a principal mantenedora da casa e recebe bolsa Pibid. 

P3: Mulher, 27 anos, 9º semestre, turno: diurno, solteira, professora, reside 

em Jequié-BA, estudou o ensino fundamental e médio em escola pública, mora 

com os pais, não utiliza meio de transporte para chegar a universidade, não tem 

filhos, renda média da família em salários mínimos são de dois salários, não é a 

principal mantenedora da casa e não recebe nenhum tipo de bolsa. 

P4: Homem, 22 anos , 8º semestre, turno diurno, solteiro, estudante, reside 

em Dário Meira, estudou o ensino fundamental e médio em escola pública, 

mora com pais e irmã, utiliza ônibus como meio de transporte para chegar a 

universidade, não tem filhos, renda média da família em salários mínimos são 

de dois salários, não é o principal mantenedor da casa e recebe bolsa Pibid. 

P5: Homem, 24 anos , 9º semestre, turno noturno, estado civil não 

informado, estudante, reside em Jequié-BA, estudou o ensino fundamental  

médio parte em escola pública e parte em privada, mora com os pais, tem 

transporte próprio para chegar a universidade, não tem filhos, renda média da 

família em salários mínimos são de três salários, não é o principal mantenedor 

da casa e recebe bolsa Pibid, Pibic e monitoria. 

P6: Mulher, 27 anos, 9º semestre, turno noturno,  solteira, funcionária 

pública, reside em Jequié-BA, estudou o ensino fundamental e médio parte em 

escola pública e parte em privada, mora com pais e irmãos, utiliza carro ou 
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ônibus para chegar a universidade, não tem filhos, a renda média da família em 

salários mínimos são de três a quatro salários, não é a principal mantenedora da 

casa e não recebe bolsa. 

P7: Homem, 22 anos, 9º semestre, turno noturno, solteiro, professor, reside 

em Jequié-BA, estudou o ensino fundamental e médio em escola pública, mora 

com mãe e irmã, utiliza moto para chegar a universidade, não tem filhos, renda 

média da família em salários mínimos são de dois salários, em partes auxilia na 

manutenção da casa e recebe bolsa Pibid. 

P8: Homem, 23 anos, 7º semestre, turno diurno, solteiro, estudante, reside 

em Jequié-BA, estudou o ensino fundamental e médio parte em escola pública, 

parte em particular, mora com amigos, não utiliza meio de transporte para 

chegar a universidade, não tem filhos, a renda média da família em salários 

mínimos são de oito salários, não é o principal mantenedor da casa e recebe 

bolsa Pibid. 

P9: Homem, 32 anos, 7º semestre, turno noturno, solteiro, estudante, 

reside em Maracás-BA, estudou o ensino fundamental e médio em escola 

pública, mora com os pais, o meio de transporte para chegar a universidade é o 

ônibus, não tem filhos, a renda média da família em salários mínimos são de 

dois salários, não é o principal mantenedor da casa e não recebe bolsa. 

P10: Mulher, 25 anos, 8º semestre, turno diurno, solteira, estudante, reside 

em Jequié-Ba, estudou o ensino fundamental e médio em escola pública, mora 

sozinha, não utiliza nenhum meio de transporte para chegar à universidade, 

não tem filhos, a renda média em salários mínimos da família é de dois salários, 

não é a principal mantenedora da casa e recebe bolsa Pibid. 

P11: Homem, 62 anos, 11º semestre, turno diurno, casado, estudante, 

reside em Jequié-BA, estudou o ensino fundamental e médio parte em pública e 

parte em privada, mora com esposa, filhos e sogra, utiliza carro próprio para 

chegar à universidade, tem 3 filhos, a renda média em salários mínimos de sua 

família é de seis salários, é o principal mantenedor da casa e não recebe bolsa. 

P12: homem, 30 anos, 9º semestre, turno noturno, trabalha na construção 

civil, reside em Jequié-BA, estudou o ensino fundamental e médio parte em 
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escola pública e parte em privada, mora com os pais, o meio de transporte 

utilizado para chegar a universidade é moto, não tem filhos, a renda média da 

família em salários mínimos é de um a dois salários, não e o principal 

mantenedor da casa e não recebe bolsa. 

 

Evadidos  

 

E1: Homem, 31 anos, desistiu no 4º semestre, turno diurno, tatuador, 

reside em Jequié, estudou o ensino fundamental e médio parte em pública e 

parte em privada, na época morava com familiares, o meio de transporte que 

utilizava para chegar à universidade era moto, tem um filho, a renda média em 

salários mínimos de sua família é de três salários, dividia as despesas da casa 

com familiares, exercia atividades profissionais enquanto fazia o curso, não 

recebia bolsas e após a saída do curso de CB da Uesb, não retornou para outro 

curso na instituição, mas fez Gestão Ambiental em outra instituição. 

E2: Mulher, 25 anos, desistiu no 7º semestre, turno diurno, solteira, 

estudante, reside em Jequié, estudou o ensino fundamental e médio em escola 

pública, na época que evadiu morava com os pais, utilizava moto-táxi para 

chegar à universidade, tem um filho, a renda média da família em salários 

mínimos é de quatro salários, não era a principal mantenedora da casa, não 

exercia atividades profissionais enquanto fazia o curso, não recebia bolsas e 

após a saída do curso de CB da Uesb, retornou para a instituição cursando 

Enfermagem. 

E3: Homem, 34 anos, desistiu no quinto semestre, turno noturno, estado 

civil não informado, reside em Ibirataia-BA, atualmente é militar, estudou o 

ensino fundamental e médio em escola pública, morava com os pais na época 

que evadiu e residia em Ibirataia-BA nesse mesmo período, utilizava ônibus 

para chegar à universidade, tem um filho, a renda média em salários mínimos 

de sua família é de quatro salários, era o principal mantenedora da casa, exercia 

atividades profissionais enquanto fazia o curso, não recebia bolsa e após a saída 

do curso de CB da Uesb, retornou para a instituição cursando Enfermagem. 
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E4: Mulher, 25 anos, desistiu no 8º semestre, turno noturno, casada, 

atualmente é auxiliar administrativo, reside em Jequié, estudou o ensino 

fundamental e médio em escola pública, na época em que evadiu morava 

sozinha, o transporte que utilizava para chegar à universidade era moto/carro, 

não tem filhos, a tenda média de sua família em salários mínimos é de um 

salário, era a principal mantenedora da casa, exercia atividades profissionais 

enquanto fazia o curso, não recebia bolsas pois não disponibilizava de tempo 

para participar de nenhum projeto e após a saída do curso de CB da Uesb, não 

retornou para nenhum curso nem na Uesb nem em outra instituição. 

E5: Mulher, 27 anos, desistiu no 1º seemstre, turno noturno, casada, 

atualmente é estudante, reside em Itagibá-BA, estudou o ensino fundamental e 

médio em escola pública, morava com o esposo na época em que evadiu e ainda 

mora, utilizava ônibus para chegar à universidade, não tem filhos, a renda 

média em salários mínimos de sua família é de um salário e meio, é coadjuvante 

nas despesas da família, não exercia atividades profissionais na época em que se 

matriculou no curso, após a saída do curso de CB da Uesb não retornou para 

outro curso na instituição, no entanto a mesma já havia concluído o curso de 

Administração à distância. A entrevistada não chegou a cursar, apenas se 

matriculou no curso e evadiu antes de iniciar as aulas. 

E6: Homem, 23 anos, desistiu no 1º semestre, solteiro, atualmente é 

professor, reside em Jequié, estudou o ensino fundamental e médio em escola 

pública, não informou com quem morava na época que evadiu do curso, o meio 

de transporte utilizado para chegar na universidade era moto, não tem filhos, a 

renda média da família em salários mínimos é de três salários, não era o 

principal mantenedor da casa, exercia atividades profissionais enquanto fazia o 

curso e após a saída do curso de CB da Uesb, não retornou para outro curso na 

instituição, no entanto fez o curso de História em outra IES. O entrevistado não 

chegou a cursar Biologia, apenas se matriculou e evadiu antes de iniciar as 

aulas pois foi chamado para cursar História em outra IES. 

E7: Homem, 28 anos, desistiu no 2º semestre, turno diurno, solteiro, 

atualmente é estudante, reside em Jequié, estudou o ensino fundamental e 
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médio em escola particular, morava com os pais na época em que evadiu, 

utilizava carro/ônibus para chegar à universidade, não tem filhos, a renda 

média em salários mínimos da família é de dois a três salários, não era o 

principal mantenedor da casa, não exercia atividades profissionais enquanto 

fazia o curso, recebia bolsa de monitoria e Pibic e após a saída do curso de CB 

da Uesb ele não retornou para outro curso na instituição pois o mesmo já havia 

concluído o curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Uesb e estava 

complementando sua formação com a licenciatura. Atualmente faz mestrado na 

Uesc. 

E8: Mulher, 23 anos, desistiu no 7º semestre, turno noturno, solteira, 

atualmente é bancária, reside em Jequié, estudou o ensino fundamental e médio 

em escola pública, morava com os pais na época em que evadiu do curso, 

utilizava ônibus para chegar à universidade, não tem filhos, a renda média em 

salários mínimos da família é de três salários, é coadjuvante nas despesas da 

família, exercia atividades profissionais enquanto fazia o curso, recebia bolsa de 

monitoria e após a saída do curso de CB da Uesb, não retornou para outro curso 

na instituição mas cursou Contábeis em outra IES na cidade de Salvador-BA, 

onde reside atualmente. 

E9: Mulher, 28 anos, desistiu no 8º semestre, turno noturno, solteira, 

atualmente é autônoma, reside em Jequié, estudou o ensino fundamental e 

médio em escola pública, na época que evadiu do curso morava sozinha, 

utilizava moto para chegar à universidade, não tem filhos, a renda média em 

salários mínimos da sua família é de dois salários e meios, não era a principal 

mantenedora da casa, exercia atividades profissionais enquanto fazia o curso, 

não recebia bolsa pois não tinha disponibilidade de tempo para participar dos 

projetos e após a saída do curso de CB da Uesb não retornou para outro curso 

na instituição. Mora atualmente em Salvador-BA. 

E10: Homem, 30 anos, desistiu no 6º semestre, turno noturno, solteiro, 

atualmente é funcionário público, reside em Aiquara-BA, estudou o ensino 

fundamental e médio em escola pública, na época em que evadiu morava com 

os pais, utilizava ônibus para chegar à universidade, não tem filhos, a renda 
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média da família em salários mínimos é de três salários e meio, não é o 

principal mantenedor da casa, exercia atividades profissionais enquanto fazia o 

curso, recebia bolsa do Pibid e do Gepeas e após a saída do curso de CB da 

Uesb, não retornou para outro curso na mesma instituição, mas cursa 

Enfermagem em outra IES. 

De posse dos questionários, traçamos uma caracterização dos nossos 

respondentes, os quais são demonstrados em forma de tabela. 

 

Tabela 1 – Perfil dos entrevistados 

 
 

PERMANECENTES EVADIDOS 

GENERO 
Homem – 8  (66,6%) 

Mulher – 4  (33,33%) 

Homem – 3  (60%) 

Mulher – 2  (40%) 

IDADE 

22-25 – 6  (50%) 

26-32 – 5  (41,66%) 

62 – 1  (8,33%) 

22-25 – 2  (40%) 

26-34 – 3  (60%) 

ESTADO CIVIL E 

FILHOS 

Solteiro – 10 

Casado – 2 

Filhos: Sim – 2 

             Não – 10  

Solteiro – 2 

Casado – 2 

Não informou: 1  

Filhos: Sim – 3 

             Não - 2 

HISTÓRICO 

ESCOLAR 

Toda em particular – 0 

Toda em pública – 6 (50%) 

Parte em pública e parte em 

particular – 6 (50%) 

Toda em particular – 1 

(20%) 

Toda em pública – 3 

(40%) 

Parte em pública e parte 

em particular – 1 (20%) 

MUNICÍPIO ONDE 

RESIDE 

Jequié – 10 (83,33%) 

Outro – 2 (16,66%) 

Jequié – 4 (80%) 

Outro – 1 (20%)  

RECEBE BOLSA 

Pibid – 7 (58,33%) 

Pibic – 0 

Monitoria – 1 (8,33%) 

Não recebe bolsa – 4 (33,33%) 

 

Fonte: Questionário respondido pelos alunos concluintes e evadidos. 

 

 

 



81 
 

3.4  Instrumentos de Coleta de Dados 

 

As perspectivas dos evadidos, bem como daqueles que permaneceram no 

curso foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas e questionários, 

já que a utilização dos dois instrumentos foi capaz de nos oferecer subsídios 

para efetivar a transversalidade entre o perfil do indivíduo e suas percepções e 

sentimentos com relação ao fenômeno em questão.  

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam à investigação (GIL, 2008). Para Gray (2012, 

p. 299), “O uso de entrevistas semiestruturadas também permite ao pesquisador 

aprofundar em busca de respostas mais detalhadas em que o respondente deva 

esclarecer o que disse”. Neste caso, a entrevista tem fundamental importância 

na presente pesquisa já que o objetivo da mesma é obter as opiniões, 

sentimentos, compreensões e percepções dos participantes com relação ao 

objeto em estudo.  

Já o  questionário seguiu o padrão com perguntas referentes a dados 

pessoais, que serviu para a caracterização do colaborador da pesquisa. De 

acordo com Triviños (1987), o questionário tem a facilidade de oferecer  

oportunidade de coletar dados capazes de captar os grupos em seus traços 

gerais, sondando também opiniões e concepções sobre determinados conceitos.  

Sendo assim, tanto o questionário quanto o roteiro de  entrevista foram 

elaborados e validados com antecedência no Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Formação e Atuação de Professores de Ciências – Faci, o qual a pesquisadora 

faz parte, tendo em vista que os tópicos a serem investigados devem ser 

pensados com cautela e condizer com os objetivos da pesquisa.  

No que diz respeito à entrevista, a pesquisadora utilizou um roteiro que 

facilitou a condução da entrevista sendo possível obter dos entrevistados 

proposições de interesse para o trabalho. O registro do conteúdo das entrevistas 

foi feito por gravação de áudio pois, segundo Gray (2012, p. 311), o uso do 

gravador é de fundamental importância para realizar entrevistas, tendo em 
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vista que “não apenas ele grava os dados essenciais, mas permite que o 

entrevistador se concentre no processo de escutar, interpretar e redirecionar a 

entrevista”. Em seguida procedeu-se com a transcrição desses dados, momento 

pelo qual a pesquisadora teve a oportunidade de reviver os momentos da 

entrevista, bem como ter um contato maior com seu corpus.  

Além da entrevista e questionário, foi utilizada também a análise 

documental, que segundo Ludke e André (1986, p. 38): 

 

[...]pode-se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados 
qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras 
técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. 
São considerados como documentos [...] desde leis e regulamentos, 
normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, auto-
biografias, jornais, discursos, roteiros de programas de rádio e 
televisão, até livros, estatísticas e arquivos escolares. 

 

 

Esta coleta realizou-se por meio de registros internos, a fim de fazer o 

levantamento de informações estudantis institucionais básicas, a saber, número 

de matriculados, concluintes, ingressantes e transferidos, no intuito de calcular, 

na medida do possível, os índices de evasão. Em consonância com esses 

materiais, também foram analisados o Plano de Desenvolvimento Institucional 

– PDI e o Projeto Político Pedagógico do Curso. 

Desse modo, o estudo foi feito por meio da Triangulação de Métodos,  que 

de acordo com Trivinos (1987, p. 138) “tem por objetivo básico abranger a 

máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em estudo”. 

Essa técnica consiste em utilizar vários métodos de coleta de dados e no caso 

desta pesquisa foram a entrevista semiestruturada, o questionário e a análise 

documental. Essa triangulação constitui-se relevante já que é  possível ter uma 

melhor compreensão da realidade por meio de um número maior de 

instrumentos. 
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3.5 Procedimentos para a análise dos dados 

 

A análise de dados consiste em, após a coleta, debruçar-se sobre o que foi 

apreendido da realidade estudada a fim de obter conhecimento novo acerca do 

fenômeno em foco. Deste modo, as palavras de Pedro Demo (2000, p. 15) são 

precisas ao descrever etimologicamente o que é analisar: “analisar significa 

decompor um todo nas partes, desfiando uma a uma, em particular as tidas por 

mais importantes”. É se apropriar do todo e a partir de um compromisso com o 

rigor da pesquisa, desconstruí-lo para então construí-lo novamente com um 

novo olhar. 

 

Trata-se de atividade desconstrutiva que admite ser o todo apenas o 
ajuntamento das partes, tanto assim que, desfazendo parte por parte, 
nada resta do todo, a não ser suas partes. Fazendo o caminho de volta, 
ao ajuntar as partes, obtemos de novo o todo, de maneira reversível. 
(DEMO, 2000, P. 15) 

 

 
 

Portanto, a definição de Bogdan e Biklen (1994) a respeito da análise de 

dados faz-se pertinente ao afirmarem que é o processo em que o pesquisador 

obtém os dados, sendo eles transcrições de entrevista, de notas de campo e dos 

diversos materiais acumulados, organizando-os sistematicamente no intuito de 

compreender esses elementos, apresentando-os a outrem o que encontrou. 

 

3.5.1 Métodos da análise dos dados 

 

Com relação aos dados numéricos e estatísticos desta pesquisa, foram 

utilizadas planilhas do Pacote Microsoft Office – Excel e os resultados 

encontrados foram apresentados por meio de tabelas e gráficos.  Já o  

tratamento dos demais dados coletados foi submetido à análise textual 

discursiva que é descrita por Moraes e Galiazzi (2011, p. 12) como um "processo 

auto-organizado de construção de compreensão em que novos entendimentos 

emergem”, partindo inicialmente da desconstrução, no qual o “corpus” é 
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desintegrado e colocado fora de ordem, em seguida ocorre o processo intuitivo 

de reorganização desse “corpus”, surgindo daí novas percepções tomando cada 

vez um formato de produções escritas mais compreensíveis. 

Por meio da Análise Textual Discursiva, os dados coletados seguiram a 

seguinte sequência: a) desmontagem dos textos, que implica na unitarização, 

examinando os escritos em seus detalhes e dividindo-os em proposições 

condizentes com o fenômeno estudado, caracterizada também por uma ou mais 

leituras; b) estabelecimento de relações: é a categorização que consiste em 

reunir os elementos unitários no intuito de formar conjuntos que reúnem 

elementos contíguos, formando os sistemas de categorias; c) captando o novo 

emergente: após os passos acima, o pesquisador impregnará os matérias de 

análise, resultando assim uma compreensão renovada do todo; d) Um processo 

auto-organizado: apesar dos elementos que compõem a análise serem 

racionalizados e em certa medida planejados, ele pode ser entendido como um 

processo auto-organizado que resultada em novas compreensões e 

posteriormente comunicada e validada (MORAES; GALIAZZI, 2011). Ainda 

segundo os autores,  

 

A validade e confiabilidade dos resultados de uma análise são 
construídas ao longo do processo. O rigor com que cada etapa da 
análise é conduzida é uma garantia delas. Assim, a unitarização e 
categorização rigorosas encaminham metatextos válidos e 
representativos dos fenômenos investigados.(MORAES; GALIAZZI, 
2011, p. 39) 
 

 

Este tipo de análise torna-se pertinente à pesquisa em questão, pois pela 

complexidade do fenômeno evasão, fazem-se necessárias análises que atendam 

a esta peculiaridade do objeto de estudo. E é neste sentido que a análise textual 

discursiva surge como uma imersão em processos discursivos, a fim de atingir 

compreensões reorganizadas dos enunciados, levando a uma emissão do 

assimilado, de tal forma que o pesquisado assume o papel de sujeito histórico, 

sendo capaz de construir novos discursos (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

Nossa análise foi dividida em dois momentos: no primeiro tratamos da 

evasão de forma mais genérica, descrevendo como a mesma ocorre na Uesb, 
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por meio de análise documental; no segundo discutimos a evasão de forma 

mais específica, focando de que maneira ela ocorre no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Uesb (aqui abordamos tanto a evasão, quanto a 

permanência), por meio dos relatórios obtidos pela Secretaria Setorial e dos 

questionários e entrevistas.  

Desse modo, o “corpus” encontrado nos materiais originados de nossa 

coleta de dados foi organizado em categorias e estas por sua vez se articularam 

com a discussão teórica desenvolvida na introdução, nos capítulos 1 e 2 e na 

profunda análise das transcrições das entrevistas, dos questionários e dos 

documentos analisados, transformando-se assim no metatexto em que 

anunciam os sentidos encontrados nos textos os quais se construíram por meio 

das categorias procedentes do referencial teórico. 

De acordo com Moraes e Galiazzi (2011, p. 15), as teorias se fazem 

presentes em qualquer leitura, bem como nas diferentes etapas da analise, ainda 

que implícitas ou explicitas. “O conhecimento das teorias que fundamentam 

uma pesquisa pode facilitar o processo da análise textual”. No caso de nossa 

pesquisa, as categorias foram construídas a partir do referencial teórico, 

processo denominado por Moraes e Galiazzi (2011) de categorias a priori, em 

que nessa perspectiva, “teorizar é tornar mais complexas as categorias 

existentes e suas relações, significando nesse sentido uma ampliação e uma 

complementação de teorias já existentes” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 38) 

Sob essa perspectiva, inicialmente passamos pelo processo de 

unitarização, momento pelo qual as transcrições dos questionários e das 

entrevistas, bem como os documentos utilizados para análise foram submetidos 

a um processo de leitura crítica e comprometida, partindo daí para a 

desconstrução desse corpus resultando nas unidades de análise. 

Em seguida, foi possível reconstruir novos significado com os textos 

originados da desconstrução do material, no qual pudemos classificar essas 

unidades de análise resultando na definição de nossas categorias que foram 

assentadas  em nosso pressuposto teórico. A partir daí, foi feita a interpretação 

de nossos achados resultando na produção de metatextos, sendo possível 
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exprimir novos modos de compreender o fenômeno aqui estudado, ou seja, a 

evasão. Conforme Moraes e Galiazzi (2011), quando o pesquisador opta  pelas 

categorias a priori, isto significa dizer que as teorias são escolhidas e 

explicitadas desde o inicio da pesquisa, as quais servirão de base para todas as 

etapas da investigação, em especial para a interpretação dos dados. “As teorias 

a priori correspondem a olhares teóricos trazidos “de fora” para examinar e 

interpretar os fenômenos focalizados em uma pesquisa” (MORAES; GALIAZZI, 

2011, p. 158). 
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CAPÍTULO 4  

O CONTEXTO DA PESQUISA: A UESB E A QUESTÃO DA 

EVASÃO 

 
 

4.1.  A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 

A Universidade Estadual da Bahia – Uesb foi instituída pela Lei Delegada 

n.º 12, de 30 de dezembro de 1980, autorizada pelo Decreto Federal n.º 94.250, 

de 22 de abril de 1987, reestruturada pela Lei 7.176, de 10 de setembro de 1997, e 

credenciada através do Decreto Estadual n.º 7.344, de 27 de maio de 1998. É 

uma Entidade Autárquica, dotada de personalidade de Direito Público e 

Regime Especial de Ensino, Pesquisa e Extensão, de caráter multicampi, com 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial. Integram a Uesb os campi de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga. 

No entanto sua história data de 12 anos antes, época em que foi criada a 

Faculdade de Formação de Professores de Vitória da Conquista, com sede na 

Escola Estadual Adélia Teixeira. No ano seguinte, em 1970, foi criada a 

Faculdade de Formação de Professores de Jequié com os cursos de Licenciatura 

Curta em Letras e Estudos Sociais, que foram os primeiros cursos a serem 

implantados nas duas faculdades. Os acontecimentos históricos e os 

documentos de implantação das primeiras faculdades de Jequié nos mostram 

que essa implantação foi direcionada por uma ordem nacional que se 

arquitetou no Brasil após o Golpe de 64. Entretanto, ao serem inauguradas em 

1977, enquanto instituição isolada, estavam respaldadas na Lei nº 4.024/61, 

artigo 67, que confirmava a possibilidade do ensino superior também se 

organizar em estabelecimentos isolados (BISPO, 2000). 

No ano de 1980, se tornou a Fundação Educacional do Sudoeste da Bahia 

sendo que neste mesmo ano, a Fundação passa a ser a Autarquia Educacional, 

oportunidade em que foi criado o campus de Itapetinga. Seis anos após o 

funcionamento como Autarquia Universidade do Sudoeste, a instituição foi 
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credenciada pelo MEC e passou, então, a ser identificada, juridicamente, como 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e a atuar em sistema multicampi, 

vinculada à Secretaria da Educação e Cultura, conforme Decreto nº 94.250 de 

22/04/87. Nessa ocasião, foram extintas as Faculdades de Formação de 

Professores e de Agronomia de Vitória da Conquista, as Faculdades de 

Formação de Professores e de Enfermagem de Jequié e a Faculdade de 

Zootecnia de Itapetinga e surgiram os campi universitários de Itapetinga, Jequié 

e Vitória da Conquista. A sede atual da Uesb é a cidade de Vitória da 

Conquista. 

De acordo com seu Estatuto, tem por finalidade promover e desenvolver o 

conhecimento científico, tecnológico e cultural, ministrar o ensino para a 

formação de pessoas destinadas ao exercício das profissões liberais, técnico-

científicas, técnico-artísticas, de magistério,  promover e estimular a pesquisa 

científica e tecnológica e o pensamento original, estudar os problemas 

socioeconômicos e culturais da região na intenção de encontrar soluções para 

tais, estender à sociedade serviços indissociáveis das atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e promover o desenvolvimento nesta comunidade 

universitária de uma consciência ética. 

Sua missão é realizar, com efetividade e qualidade, os três pilares que são 

o ensino, a pesquisa e a extensão, produzindo, sistematizando e socializando 

conhecimentos para a formação de profissionais-cidadãos. (UESB, 2013). 

Para a Uesb, o ensino pauta-se em princípios éticos, de modo a consolidar 

sua vocação interna e destaca-se nesse processo o aumento do número de 

cursos de graduação, pós-graduação stricto sensu e lato sensu nas mais diversas 

áreas do conhecimento. Já as atividades de pesquisa, a instituição encontra-se 

em fase de amadurecimento. Alguns projetos vêm sendo desenvolvidos como 

pesquisa de campo, pesquisa experimental, pesquisa participante, com 

financiamentos interno e externo. Fazem parte desse pilar os centros de estudo, 

grupos e núcleos de pesquisas cadastradas no CNPQ, Fapesb e Capes, gerando 

aumento da demanda por bolsas de Pibic, projetos interdepartamentais e 

institucionais, além dos grupos PET, Pibid e as Ligas Acadêmicas do curso de 
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Medicina. Com relação à extensão universitária, a Uesb demonstra uma vasta 

experiência em virtude do grande número de projetos apresentados à 

comunidade (UESB, 2013). 

Para o acesso aos cursos de graduação, os alunos são submetidos aos 

processos seletivos vestibular e Sisu, atendendo ao princípio classificatório e de 

acordo ao número de vagas oferecido. A Uesb conta com 47 cursos regulares, e 

também oferece 16 cursos presenciais especiais com quatro turmas fora da sede, 

em diferentes turnos, com habilitação em licenciaturas e bacharelados (UESB, 

2013). 

 

Tabela 2 – Quantidade de cursos de graduação oferecidos pela UESB-Campus 

de 2003 a 2012 

 

Nota-se nesta tabela o aumento no número de cursos a partir de 2004, nos 

três campi da Uesb, uma vez que esta instituição tem como preocupação atender 

às demandas das regiões de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, 

implantando cursos que oferecem à comunidade e ao mercado de trabalho 

profissionais das mais diversas áreas. 

Com relação ao número de alunos matriculados, este tem sofrido 

acréscimo a partir de maio de 2012 com o ingresso de alunos nas 1.459 vagas no 

primeiro semestre via vestibular – Sisu (UESB, 2013). As 2.406 vagas oferecidas 

por meio dos concursos vestibulares e do Sisu, em 2012, representaram um 

acréscimo de 41,11 % em relação a 2007. O destaque ocorreu em 2012, com um 

incremento de 11,60 % no quantitativo de vagas (UESB, 2013, p. 13). 

 

 



90 
 

Tabela 3 – Quantitativo de alunos matriculados em cursos de oferta contínua 

por campus 

 

 
 

A partir dos números apresentados na tabela acima, verifica-se um 

aumento gradativo de ingressos nos cursos de graduação da Uesb, em sua 

totalidade. No entanto, ao observarmos por campus, notamos que esses números 

oscilam, ora aumentam, ora diminuem, como por exemplo, no campus de 

Vitória da Conquista que em 2010 tiveram 4.354 ingresso de alunos e em 2011 

esse número cai para 4.331. Em Jequié também se percebe essa queda no 

período correspondente entre 2011 e 2012,  em que em 2011 a Uesb contou com 

2.534 ingressos e em 2012, mesmo com a implantação do Sisu, esse número cai 

para 2.482. 

Apesar disso, percebemos que o número de ingressantes do ano de 2003 

até o ano de 2012 sofreu grande aumento, ou seja, as portas têm sido alargadas 

para o acesso ao ensino superior. No entanto, essa ampliação de oferta de vagas 

não tem sido garantia de que esses alunos concluam seus cursos. Muitos deles 

ficam pelo caminho, seja por meio de trancamento de matrícula, seja pela 

evasão de curso. Um dos objetivos e ações do eixo Ensino de Graduação é a 

realização de estudos para identificar possíveis irregularidades no fluxo 

contínuo de formação, verificar as causas de evasão e os índices de reprovação 

por disciplinas e cursos etc. (UESB, 2013). 

Portanto, a evasão na Uesb tem sido estudada desde o ano de 1980, uma 

vez que já nesse período percebeu-se que o número de alunos concluintes era 

inferior ao número de ingresso. Em 1987 foi feito um levantamento da evasão 

na Uesb, resultando em um relatório que teve o intuito de apontar em números 
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a evasão e identificar as causas dessa evasão na referida instituição, no período 

de 1982 a 1986 (1º semestre). Foi considerada como evasão a “cessação de 

vínculo com o curso por deliberação própria do aluno” e também foi 

considerada as formas de evasão como sendo: “abandono de curso (quando o 

aluno deixa de matricular-se por mais de um semestre), desistência do curso 

(quando o aluno assina o documento de desistência do curso, transferência 

externa e transferência interna” (UESB, 1987). Neste caso, identificamos que o 

presente relatório está de acordo com o MEC quando trata as formas de evasão 

de curso. No entanto, o trabalho não cita a evasão de instituição e a evasão de 

sistema que também são formas de evasão definidas pelo MEC. 

Os cursos pesquisados foram Letras, Estudos Sociais, Administração, 

Ciências, História, Geografia, Agronomia, Zootecnia e Enfermagem dos 3 campi 

que compreendem a Uesb e após exaustiva busca das fichas individuais dos 

alunos que evadiram e dos que trancaram os cursos, foram enviados, via 

correios,  414 (quatrocentos e quatorze) questionário para os evadidos e 271 

(duzentos e setenta e um) para os alunos que se encontravam com matrícula 

abandonada ou trancada  no período estudado. Desse total, apenas 80 (oitenta) 

questionário de alunos evadidos foram devolvidos e 67 (sessenta e sete) dos 

alunos que trancaram a matrícula e ainda 32 envelopes contendo os 

questionários fora devolvidos pelo correio por motivos como endereço 

incompleto ou desconhecido, mudança de endereço, etc., no entanto, em uma 

nova busca nas fichas individuais verificou-se que lá constavam os motivos 

declarados pelos alunos no ato da desistência e no ato do trancamento (noventa 

para evasão e oitenta e dois para trancamento) (UESB, 1987). 

O presente relatório indica o quantitativo de alunos evadidos e os motivos 

declarados pelos mesmos para a ocorrência de tal fenômeno. 
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Tabela 4– Quantitativo de evadidos por curso, no período compreendido 

entre 1º semestre de 1982 ao 1º semestre de 1986 

 

CURSOS INGRESSARAM EVADIDOS/PORCENTAGEM 

Letras (Vitória da Conquista) 206 30 14,56% 

Estudos Sociais 157 61 38,85% 

Administração 197 44 22,33% 

Ciências (Vitória da Conquista) 199 41 20,60% 

História 79 03 4,28% 

Geografia 80 04 5% 

Agronomia 192 35 18,22% 

Zootecnia 173 47 27,16% 

Ciências (Jequié) 189 54 28,57% 

Letras (Jequié) 143 45 31,46% 

Enfermagem 217 50 23,04% 

Fonte: Dados coletados do Relatório intitulado “O fenômeno da evasão nos cursos da Uesb no período do 

1º semestre de 1982 ao 1º semestre de 1986”. 

 

De acordo com a análise do relatório, o curso que apresentava maior taxa 

de evasão era  o de Estudos Sociais (já extinto) e um dos motivos mais citados 

pelos alunos no momento da desistência foi o fato de terem sido aprovados no 

Vestibular de História ou Geografia, que foram implantados após o curso de 

Estudos Sociais  (UESB, 1987). Com relação ao curso de Licenciatura Curta em 

Letras, que aparece com a segunda maior taxa de evasão (31,46%), os motivos 

apontados pelos alunos referem-se às dificuldades financeiras e a falta de 

perspectiva profissional do curso. Quem ocupou o terceiro lugar na maior taxa 

de evasão foi o curso de Licenciatura em Ciências com habilitação em Química 

e Biologia do campus de Jequié (28, 57%) e os alunos alegavam a falta de 

recursos financeiros e por residirem em outros municípios, vinculadas às 

dificuldades de locomoção. Outros agravantes nos reportam ao fato do curso 

não ser reconhecido e não atender às expectativas dos alunos (UESB, 1987). Os 

cursos de Licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática e Física de 

Vitória da Conquista apareceram em sétimo lugar e o de Letras de Vitória da 

Conquista apareceu em último lugar, ou seja, o curso com menor índice de 

evasão, uma vez que os cursos de Licenciatura Plena em História e Geografia 
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começaram a funcionar no 2º semestre de 1985 e, portanto referem-se a apenas 

duas turmas (UESB, 1987). 

O curso de Zootecnia do campus de Itapetinga aparecia em quarto lugar no 

ranking  (27,16%), tendo como fatores de evasão apontados pelos alunos:  

incompatibilidade entre os horários de aula e o horário de trabalho; 

dificuldades financeiras para manter-se na cidade; transferências internas e 

externas; deficiências nas instalações físicas (ausência de áreas experimentais, 

aparelhos de laboratório) e insuficiência de aulas práticas. O curso de 

Enfermagem do campus de Jequié, que funcionava em dois turnos, aponta um 

índice de 23,04% de evasão. A causa apresentada para este índice foi a 

incompatibilidade entre o horário do curso e do trabalho.  

O relatório ressalta que além de não existir um restaurante universitário,  

os alunos também não tinham apoio em termos de alojamento,  causando assim 

grande empecilho para aqueles que não tinham condições de se manterem na 

cidade. 

Uma vez que os cursos de História e Geografia só começaram a funcionar 

no 2º semestre de 1985 e comparando o tempo de funcionamento, quando essa 

pesquisa foi realizada, fica claro que os cursos de menor evasão, são na 

realidade os cursos de Letras e  Agronomia, ambos do campus de Vitória da 

Conquista. 

Apresentamos agora, por meio da Tabela 5, os principais motivos que 

levaram os alunos a evadirem dos cursos da Uesb, no período do 1º semestre de 

1982 ao 1º semestre de 1986. 
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Tabela 5 – Motivos que levaram os alunos a evadir dos cursos da Uesb, no 

período do 1º semestre de 1982 ao 1º semestre de 1986 

 

MOTIVOS NÚMERO DE 

ALUNOS/PORCENTAGEM 

Incompatibilidade entre horário de trabalho e das aulas 

da faculdade 

79 46,47% 

Problema de saúde 18 10,58% 

Mudança de domicílio para outra cidade 18 10,58% 

Não gosta do curso 12 7,05% 

Faz outro curso na Uesb 12 7,05% 

Mora em outra cidade e precisa trabalhar para 

sobreviver 

12 7,05% 

Falta de compreensão e incentivo por parte da escola e 

dos professores 

08 4,70% 

Transferência externa (para outra universidade)  07 4,11% 

O curso não oferece condições de trabalho e 

remuneração decentes 

06 3,52% 

Problemas familiares (não tem com quem deixar os 

filhos, falta de empregada 

06 3,52% 

Dificuldades financeiras 05 2,94% 

Dificuldade de transporte de casa para faculdade 05 2,94% 

Faz outro curso em outra universidade 05 2,94% 

Muitas greves 04 2,35% 

Péssimas condições de ensino 03 1,76% 

Falecimento 03 1,76% 

Transferência interna (para outro curso da Uesb) 02 1,17% 

Outros 04 2,35% 

Fonte: Dados coletados do Relatório intitulado “O fenômeno da evasão nos cursos da Uesb no período do 

1º semestre de 1982 ao 1º semestre de 1986”. 

 

 

De acordo com o relatório, o índice de alunos que deixaram o curso por 

não conseguirem conciliar trabalho e estudo ou por residirem em outra cidade e 

precisarem trabalhar, gira em torno de 53,52% e são claramente motivos sociais. 

Outro motivo que também tem esse caráter é o fato de o abandono ter sido 

causado pela dificuldade de transporte entre casa e faculdade, em especial para 

os alunos que não residem na cidade que fazem o curso. Já os motivos 

individuais, 34,07% relatam problemas de saúde, falta de motivação para o 

curso escolhido e problemas familiares de diversas ordens. Os fatores 
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relacionados à Instituição, 19,38% alegam a falta de incentivo e compreensão 

por parte da faculdade e professores, transferência para outra universidade, 

muitas greves, o curso não oferece condições de trabalho e boas remunerações e 

as péssimas condições de ensino (UESB, 1987). 

Importante ressaltar que o relatório apresenta em seus resultados a 

avaliação dos cursos pelos alunos evadidos, indicando a distribuição de 

disciplinas oferecidas, do conteúdo trabalhado e da metodologia dos 

professores e os aspectos negativos mais citados por eles foram: o insuficiente 

acervo bibliográfico; a falta de campo para as aulas práticas e material 

adequado para sua aplicação;  professores pouco qualificados (UESB, 1987).  

As alternativas apontadas por estes alunos para a solução dos problemas 

citados foram: reciclagem dos professores; aulas práticas e dinâmicas; 

sensibilização do poder público para os inúmeros problemas do curso; 

professores mais compreensivos e interessados; avaliação centrada no 

desempenho dos alunos na sala de aula e nos trabalhos práticos e não em 

trabalhos extra-classe; oferecimento de disciplinas pré-requisitos todos os 

semestres; criação de escolas modelo; creche; laboratório melhor equipado e 

ampliação do acervo bibliográfico (UESB, 1987) 

Foi realizado recentemente, pela Prograd, outro levantamento do índice 

de evasão nos cursos da Uesb, no período de 2011.1 a 2016.2, lembrando que o 

presente relatório estabeleceu o ano de 2011 como “marco zero” e o ano de 2016 

como o ano limite para esta primeira etapa de coleta (UESB, 2017). Nas tabelas a 

seguir são apresentados em porcentagem os números da evasão nos cursos da 

Uesb, nos três campi.  
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Tabela 6 - Quantitativo de evadidos por curso, no período compreendido 

entre 1º semestre de 2011 ao 2º semestre de 2016 – Vitória da Conquista 

 

CURSO INGRESSARAM EVADIDOS % 

Ciências da Computação 246 136 55,28% 

Física 199 104 52,26% 

Ciências Biológicas Bacharelado 179 83 46,36% 

Engenharia Florestal 246 111 45,12% 

Letras Modernas 137 61 44,52% 

Filosofia 192 76 39,58% 

Ciências Sociais 150 56 37,33% 

Matemática 210 77 36,66% 

Ciências Biológicas Licenciatura 201 71 35,32% 

Geografia 442 139 31,44% 

Cinema 220 68 30,90% 

Letras Vernáculas 149 44 29,53% 

Administração 481 136 28,27% 

Comunicação Social 252 67 26,58% 

Pedagogia 429 114 26,57% 

Agronomia 524 135 25,76% 

Contábeis 251 63 25,09% 

História 399 92 23,05% 

Direito 585 97 16,58% 

Psicologia (período de 2013.2 a 

2016.2) 

156 22 14,10% 

Medicina 233 17 7,29% 

Fonte: Dados coletados do relatório da Prograd 
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Tabela 7 - Quantitativo de evadidos por curso, no período compreendido 

entre 1º semestre de 2011 ao 2º semestre de 2016 – Jequié 

 

CURSO INGRESSARAM EVADIDOS/% 

Química Licenciatura 212 83 39,15% 

Sistema de Informação 186 71 38,17% 

Matemática 213 75 35,21% 

Teatro 67 21 31,34% 

Ciências Biológicas Bacharelado 124 36 29,03% 

Química Bacharelado 101 29 28,71% 

Ciências Biológicas Licenciatura 300 83 27,66% 

Letras 405 110 27,16% 

Farmácia 229 56 24,45% 

Educação Física 221 53 23,98% 

Pedagogia 451 102 22,61% 

Dança 49 11 22,44% 

Medicina 167 36 21,55% 

Enfermagem 324 64 19,75% 

Fisioterapia 315 50 15,87% 

Odontologia 264 39 14,77% 

Fonte: Dados coletados do relatório da Prograd 

 

Tabela 8 - Quantitativo de evadidos por curso, no período compreendido 

entre 1º semestre de 2011 ao 2º semestre de 2016 – Itapetinga 

 

CURSO INGRESSARAM EVADIDOS/% 

Licenciatura em Física 93 48 51,61% 

Engenharia de Alimentos Bacharelado 224 102 45,53% 

Licenciatura em Química 94 40 42,55% 

Química Bacharelado 116 48 41,37% 

Zootecnia Bacharelado 318 111 34,90% 

Engenharia Ambiental Bacharelado 168 55 32,73% 

Ciências Biológicas Bacharelado 115 33 28,69% 

Licenciatura em Ciências Biológicas 100 23 23% 

Licenciatura em Pedagogia 340 77 22,64% 

Fonte: Dados coletados do relatório da Prograd 

 

Notamos nestes dados algumas questões relevantes que merecem 

destaque, como por exemplo, o alto índice de evasão no curso de Ciências da 

Computação no campus de Vitória da Conquista (55,28%), que vai de encontro 

com a literatura que trata dos cursos de maior prestígio social, uma vez que 
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supostamente o referido curso desfruta de uma alta valorização na sociedade 

por questões de retorno de empregabilidade e financeiro, rentabilidade social e 

econômica e de interesse científico, entre outros (VARGAS, 2010). Similarmente 

verificam-se nos cursos de Sistema de Informação (38,17%) e Medicina (21,55%), 

ambos do campus de Jequié. 

O mesmo ocorre com o curso de Ciências Biológicas, em que, apesar de 

haver alto índice de evasão em ambas as modalidades, e embora as duas 

estejam situadas no mesmo campus, usufruindo da mesma estrutura burocrática 

e física, com boa parte do mesmo corpo docente e compartilham de boa parte 

das disciplinas, o bacharelado aponta maior evasão. 

 As discussões atualmente giram em torno de que a evasão é maior nos 

cursos de licenciatura, já que os motivos declarados são pelo seu desprestígio 

social, baixa remuneração, precárias condições de trabalho, entre outros 

(GATTI, 2009; DINIZ-PEREIRA, 2006; FREITAS, 2007) e o bacharelado sempre 

teve seu papel de destaque uma vez que os alunos discorrem ter maior interesse 

pela pesquisa, mas nesse caso específico, a evasão ocorre com maior frequência 

no bacharelado. Da mesma forma visualizamos nos campi de Jequié e 

Itapetinga, em que o Bacharelado desponta na frente da licenciatura no índice 

da evasão.  Os motivos não são apresentados no presente estudo, e novas 

pesquisas são necessárias para que seja desmistificada a imagem negativa que 

se tem das licenciaturas.  

Portanto, a evasão precisa ser estudada em sua complexidade, uma vez 

que os fatores são particulares de cada curso, em que existem outras questões 

influenciando esses cursos, as quais não são possíveis sabermos por meio desta 

investigação, mas que indicam que as categorias apontadas em nosso 

referencial teórico não podem ser consideradas como absolutas e nem vistas de 

forma isolada, posto que essas categorias se influenciam mutuamente. Logo, 

apesar de determinados cursos gozarem de status social, a evasão ocorre de 

forma significativa nestes cursos, vislumbrando que outras razões se escondem 

por trás da evasão e não apenas as já citadas na literatura as quais apontam os 
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cursos de menor hierarquia social como aqueles em que os alunos mais tendem 

a abandonar. 

A partir dos dados apresentados nas Tabelas 6, 7 e 8, podemos afirmar que 

os números apresentados indicam percentuais significativos, em que a evasão, 

no contexto do ensino superior precisa ser vista como um problema a ser 

analisado, debatido e por conseguinte, combatido. Uma vez que o presente 

estudo trata-se de um trabalho acadêmico, nossa pretensão aproxima-se em 

provocar discussões neste âmbito na instituição pesquisada bem como em 

outras que vivenciam o mesmo problema. 

Para tanto, é necessário que mais pesquisas direcionadas para este 

fenômeno sejam realizadas, a fim de que as universidades tenham subsídios 

para enfrentarem o problema. Na Uesb, além dos levantamentos realizados dos 

índices de evasão, encontramos um artigo que trata da evasão no curso de 

Matemática da Uesb do campus de Vitória da Conquista, no período 

compreendido entre os anos 1999 e 2005 (PEROVANO; REIS, 2013). 

Neste trabalho os autores buscaram quantificar a diplomação, a retenção e 

a evasão, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, no campus de Vitória da Conquista – BA, no período 

compreendido entre os anos 1999 e 2005, utilizando a metodologia de fluxo, ou 

acompanhamento de estudantes, replicando a metodologia utilizada em um 

estudo feito pelo MEC intitulado: “Diplomação, retenção e evasão nos cursos de 

graduação em instituições de Ensino Superior públicas”, publicado em outubro 

de 1996 (PEROVANO; REIS, 2013). Ou seja, baseados no estudo no MEC sobre a 

evasão, realizado em 1996, os autores fizeram uma réplica deste estudo voltado 

apenas para o curso de Licenciatura em Matemática, no intuito de verificar 

como que o referido curso tem apresentado os níveis de diplomação, retenção e 

evasão. 

Os resultados desta pesquisa são quantitativos e revelam que o curso de 

Licenciatura em Matemática da Uesb de Vitória da Conquista tem uma taxa 

média de 35,89% de evasão, 59,23% de diplomação e 4,88% de retenção de 

alunos no período compreendido entre 1999 a 2005. De acordo com os autores, 
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“a evasão não deveria ser considerada como uma escala de fracasso ou de 

sucesso de uma universidade, mas que devemos analisá-la com rigor e em 

conjunto com os índices de diplomação e de retenção” (PEROVANO; REIS, 

2013, p. 100). 

Salientamos a importância do referente estudo para a instituição e sugere-

se que novas pesquisas sejam feitas a fim de obter os fatores que incitam a 

evasão no curso mencionado, pois a partir dos índices observados nesta 

pesquisa, interessa saber também o que causou o 35,89% de evasão.  

 

4.2 Ações de combate à evasão na UESB 

 

A partir da notoriedade da existência da evasão na instituição, e tendo em 

vista as vozes dos alunos que evadiram do curso, o relatório de 1987, aqui 

discutido anteriormente, trouxe como sugestão para a instituição algumas ações 

que poderiam auxilia-la no combate à evasão, naquele contexto, e diga-se de 

passagem, ao analisarmos tais ações, indicamos para o contexto atual também. 

Algumas já foram implantadas pela Uesb e outras precisam ser revistas para o 

cenário atual.  

 

1. Discussão ampla pela comunidade acadêmica do levantamento e 
análise dos dados deste trabalho; 
2.  Realização de seminário sobre Metodologia do Ensino Superior, no 
intuito de estabelecer trocas de experiências entre as diversas 
unidades de ensino e campi; 
3. Incremento, por parte da administração da Universidade, de 
medidas que objetivem a ampliação da estrutura física da Uesb, 
acervo bibliográfico, equipamento e material dos laboratórios; 
4. Criação de alojamentos e restaurante universitário nos três campi 
da Uesb, visando oferecer residência aos alunos carentes e buscando 
evitar a duplicação de cursos, a exemplo do que acontece com a 
Licenciatura em Ciências, curso existente nos três campi, na forma de 
licenciatura curta e plena com diversidade de habilitações entre o 
campus de Vitória da Conquista (Física e Matemática) e o de Jequié 
(Biologia e química) e coincidência de habilitações entre Itapetinga 
(Biologia e Química) e Jequié; 
5. Criação de bolsa de trabalho para alunos carentes e desempregados 
em atividades de extensão e pesquisa; 
6. Alteração do horário e funcionamento de alguns cursos para o 
turno noturno, sem prejuízo da qualidade de ensino e oferecimento de 
disciplinas em mais de um turno, respeitando a especificidade dos 
cursos; 
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7. Realização de estudo com alunos egressos, visando verificar seu 
aproveitamento real no curso realizado; 
8. Realização de estudo com alunos egressos e alunos ativos 
objetivando reestruturação curricular, com vista ao atendimento das 
reais necessidades de cada curso e a melhoria do ensino de graduação 
da Uesb; 
9. Execução de estudo para desativação das licenciaturas curtas na  
Uesb, podendo o seu oferecimento ser em outra modalidade, por 
exemplo, modular em período de férias; 
10. Discussão sobre o curso de Letras de Jequié, no sentido de se ver 
as possibilidades de sua plenificação após a vigência do Decreto 
Federal nº 93.594 de 19 de novembro de 1986; 
11. Construção de creche; 
12. Discussão sobre a viabilidade de implantar licenciaturas plenas em 
Ciências Biológicas e Química no campus de Jequié e Matemática e 
Física no campus de Vitória da Conquista, sem a obrigatoriedade da 
licenciatura curta, como tronco comum, conforme está em vigor. 

(UESB, 1987, p. 29-30) 

 

Nota-se, portanto, que a preocupação da instituição com a evasão data de 

32 anos da existência da Uesb, uma vez que este levantamento foi feito no ano 

de 1987  e neste período até os dias atuais, muitas das ações sugeridas pelo 

relatório foram instituídas na Uesb para que a evasão deixasse de existir. Com 

relação ao campus de Jequié, podemos citar algumas delas: 

• O tópico 3, que indica o incremento, por parte da administração da 

Universidade, de medidas que objetivem a ampliação da estrutura física da Uesb, 

acervo bibliográfico, equipamento e material dos laboratórios já foi realizada ao 

serem reformadas as instalações físicas da Uesb, incluindo aí novos 

laboratórios como: 1. Departamento de Ciências Biológicas (DCB) – conta 

com 14 laboratórios, entre eles o Laboratório de Anatomia Humana, 

Laboratório de Biologia, Laboratório de Botânica,  Laboratório de 

Citogenética,  entre outros. 2. Departamento de Ciências Humanas e 

Letras (DCHL) – Laboratório de Educação. 3. Departamento de Ciências 

e Tecnologias (DCT) – são 17 laboratórios, como o Laboratório de 

Análises Instrumental, Laboratório De Bioquímica, Laboratório de 

Cromatografia; Laboratório de Educação Matemática, entre outros;  4. 

Departamento de Saúde 1 (DS1) – Laboratório de Educação Permanente. 

5. Departamento de Saúde 2 (DS2) – Laboratório de Enfermagem em 

Saúde Coletiva e Laboratório de Enfermagem Professora Maria José dos 
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Santos. Aumento do acervo da biblioteca e a chegada de novos materiais 

e equipamentos para os mais diversos setores; 

• O tópico 4, que sugere a criação de alojamentos e restaurante universitário nos 

três campi da Uesb e buscar evitar a duplicação de cursos, podemos verificar 

que no contexto atual houve a criação de residências universitária, por 

meio da Resolução Consu nº 06/2008, que é um apoio concedido aos 

discentes cuja residência, assim como a de seus pais e/ou responsáveis, 

esteja situada a uma distância superior a 100km do campus onde estuda. 

A Residência Universitária tem capacidade para 18 vagas, sendo 02 

(duas) vagas para portadores de necessidades educativas especiais. 

Atualmente este auxílio é concedido apenas no campus de Vitória da 

Conquista. É preciso que haja também a implantação nos campi de Jequié 

e Itapetinga, uma vez que há grande contingencia de estudantes que 

residem fora de seus respectivos municípios e na maioria das vezes não 

tem onde se alojarem para cumprir o período normal do curso. Já com 

relação ao restaurante universitário, o mesmo foi implantado nos três 

campi e concede desconto a alunos declarados em vulnerabilidade social. 

No que diz respeito à duplicação de cursos, no campus de Jequié, temos 

hoje o curso de Ciências Biológicas e o curso de Química, ambos nas 

modalidades de Bacharelado e Licenciatura, sendo que no período da 

construção do relatório, existia o curso de Ciências que abarcava Biologia 

e Química, na forma de licenciatura curta e plena; 

• O tópico 5, que diz respeito à criação de bolsa de trabalho para alunos 

carentes e desempregados em atividades de extensão e pesquisa também já é 

uma realidade na Uesb, uma vez que são concedidas bolsa  permanência 

por meio do Prae e além disso a universidade também conta com sistema 

de bolsas de monitoria e projetos de pesquisa e extensão, a exemplo do 

Pibic e do Pibid; 

• O tópico 6, que sugere a alteração do horário e funcionamento de alguns 

cursos para o turno noturno, sem prejuízo da qualidade de ensino e oferecimento 

de disciplinas em mais de um turno, respeitando a especificidade dos cursos, a 
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exemplo do curso de Licenciatura em Pedagogia que em sua criação, foi 

autorizado a funcionar apenas no turno matutino e atualmente funciona 

nos turnos matutino e noturno; 

• O tópico 10 faz alusão ao curso de Letras de Jequié, no sentido de se ver as 

possibilidades de sua plenificação após a vigência do Decreto Federal nº 93.594 

de 19 de novembro de 1986. Ao analisarmos o projeto do curso, o mesmo 

demonstra a preocupação nas dificuldades que um currículo diferente 

entre os campi pode causar em caso de transferência de alunos de um 

curso para o outro, bem como dificultaria o trabalho da administração 

central, já que teria que trabalhar com dois currículos para um mesmo 

curso, com a mesma habilitação, em uma mesma universidade e diante 

desses motivos, foi encaminhado ao CCE/BA uma proposta de 

Plenificação do curso de Letras  do campus de Jequié, baseada no 

currículo vigente do campus de Vitória da Conquista. Desse modo, foi 

autorizado pela Portaria Ministerial nº 29, de 08/01/1992, publicada em 

09/01/1992, o funcionamento do curso de Letras Licenciatura Plena do 

Campus de Jequié; 

•  O tópico 11, que sugere a Construção de Creche, também pode ser 

vislumbrado com a instauração das creches Bem Querer, no campus de 

Vitória da Conquista e da Creche Casinha do Sol, no campus de Jequié. 

De acordo com Araújo, Pires e Ribas (2018), “a implementação das 

creches na UESB pautou-se primeiramente na assistência à necessidade 

da mulher, ligada ao trabalho extradomiciliar, uma demanda recorrente 

do mundo capitalista”. Tornou-se portanto, o lugar seguro para que as 

mães trabalhadoras a Uesb deixassem seus filhos enquanto exerciam 

suas funções.  

• Por fim, o tópico 12 que propõe a discussão sobre a viabilidade de implantar 

licenciaturas plenas em Ciências Biológicas e Química no campus de Jequié e 

Matemática e Física no campus de Vitória da Conquista, sem a obrigatoriedade 

da licenciatura curta, como tronco comum, conforme está em vigor. Sobre essa 

questão, como já dito anteriormente, o curso de Ciências de Jequié que 
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abrangia os cursos de Biologia e Química, foi convertido em dois cursos 

independentes, sendo o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e o 

curso de Licenciatura em Química. No caso de Vitória da Conquista, 

ocorreu o mesmo procedimento com os cursos de Matemática e Física. 

 

Algumas dessas ações foram concretizadas por meio da atuação da 

Gerência de Assistencia e Assuntos Estudantis (GAE), que foi constituída em 

2010 e está vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

(Proex), com a missão de desenvolver e apoiar ações voltadas a promover a 

integração e assistência social aos discentes das graduações da Uesb (UESB, 

2018). 

Para o melhor desenvolvimento de suas atividades, a GAE atua em duas 

áreas distintas: a Permanência e a Assistência Estudantil. Está consolidada nos 

três campi da Universidade, com a seguinte distribuição: no campus de Vitória 

da Conquista está sediada a gerência (GAE), sendo apoiada pela Subgerência de 

Assuntos Estudantis (SAE) e pela Coordenação de Assistência e Residência 

Estudantil (CAR) que tratam dos assuntos estudantis e da assistência estudantil, 

respectivamente; nos campi de Jequié e Itapetinga, estão as Subgerências 

setoriais de Assuntos e Assistência Estudantil (SAAE) (UESB, 2018). 

 Essas ações voltadas para a Permanência Estudantil tiveram início a partir 

da Resolução Consepe nº 36/2008, que regulamentou o Programa de Ações 

Afirmativas da Uesb, definindo os princípios e objetivos. Para tanto, a 

Resolução Consu nº 011/2018 foi regulamentada na Uesb, estabelecendo o 

Programa de Assistência Estudantil (UESB, 2018). Vale ressaltar que o Pnaest é 

o responsável pela destinação de verbas para a maioria das ações aqui 

apresentadas. Também em 2017 foi implementado pelo Governo do Estado da 

Bahia o Programa Mais Futuro, que tem o intuito de garantir a permanência dos 

estudantes que se encontram em condições de vulnerabilidade socioeconômica, 

nas universidades públicas estaduais (Uneb, Uefs, Uesb e Uesc). 

A seguir relacionamos as ações que existem atualmente na área da 

Permanência na Uesb: 
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a) Bolsas Auxílio - Moradia, Alimentação, Permanência, Transporte 

Urbano, Transporte Intermunicipal e Emergencial; 

b) Residência Universitária (campus de Vitória da Conquista); e, no ano de 

2017 foram concedidas Bolsas Auxílios Moradias Adicionais aos campi de 

Itapetinga e Jequié (20 bolsas por campus); 

c) Subsídio no Restaurante Universitário (os discentes habilitados pagam 

R$ 1,00 no Restaurante – campus de Vitória da Conquista e Itapetinga – e o 

valor restante é complementado pela Universidade); 

d) Acompanhamento Pedagógico, Psicológico e do Serviço Social; 

e) Bolsas Auxílio do Programa Mais Futuro do Governo do Estado da 

Bahia – Perfil Básico e Permanência; 

f) Cessão de Uso de Equipamentos – Netbooks/Notebooks para os 

discentes habilitados à Assistência Estudantil (ação para os três campi); 

g) Cessão de Uso de Equipamentos – Bicicletas para os discentes 

habilitados à Assistência Estudantil (ação específica para o campus de 

Itapetinga); 

h) Cessão de Equipamentos – Kits Odontológicos para os discentes, do 

curso de Odontologia, habilitados à Assistência Estudantil (ação específica para 

Jequié). (UESB, 2018) 

A partir da figura 1, podemos observar o quantitativo de discentes que 

passaram a ser habilitados às ações do setor, a partir de 2014 até o ano de 2018 e 

“Nota-se que a cada ano o número de discentes que se tornam habilitados é 

crescente, visto que as ações para atendimento aos estudantes tem-se 

estruturado a cada ano de modo a ampliar o número de benefícios à disposição 

dos discentes” (UESB, 2018, p. 2). 
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Figura 1 – Evolução do número de Habilitados às Ações da Assistência 

Estudantil 

 

No entanto a Uesb tem enfrentado alguns desafios no que tange aos 

recursos disponíveis para a manutenção das ações de permanência desses 

estudantes uma vez que  desde o ano de 2015 o MEC não tem disponibilizado 

para as Universidades Estaduais da Bahia - Uebas o edital para o lançamento de 

propostas, encontrando-se já há 4 (quatro) anos sem Plano de Trabalho para a 

continuação das Ações de Assistência. Importante salientar que para o ano de 

2018, atualmente se encontra ativo apenas os planos de trabalhos do Pnaest 

2013 (quase finalizado) e o Pnaest 2014 (UESB, 2018). 

 

4.3 Evasão de matrícula pelos sistemas Sisu e Vestibular de 2012 a 2016 

 

Na figura 2, podemos visualizar a evasão ocorrida entre alunos 

provenientes do Sisu e alunos provenientes do vestibular, e podemos identificar 

que há uma maior evasão por parte dos alunos que ingressaram via Sisu, nos 

três campi da Uesb, lembrando que os cálculos das evasões do período 2016.2 

estão em curso.  
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Figura 2 – Evasão de matrícula pelos sistemas Sisu e Vestibular de 2012/0 a 

2016/2 

Fonte: Relatório emitido pela instituição 

 

Uma vez que o Sisu foi criado no intuito de proporcionar a 

democratização no acesso ao ensino superior, denotando “igualdade de 

condições de escolha, acesso e permanência em cursos e instituições de 

educação superior, de forma que o segmento estudantil represente a 

diversidade social existente na composição da população em geral” (LIMA; 

BIANCHINI, 2016, p. 497), nota-se também que a facilidade no acesso tem feito 

com que muitos jovens escolha um curso que não seja aquele o qual ele almeja, 

mas na tentativa de ter um diploma de nível superior, ele decide por entrar por 

essa porta, saindo de forma mais rápida. Outro fator a ser levado em 

consideração quando se trata do Sisu é o fato de que o aluno que obtém nota 

favorável para a escolha de seu curso tem a opção de, no mesmo processo 

seletivo, escolher várias instituições no país, o que acaba ocorrendo a evasão 

quando ele é convocado em uma instituição próxima de sua residência ou em 

um curso que lhe traga mais retorno. Nas palavras de Lima e Bianchini (2016, p. 

498), observa-se que, com o ingresso por meio do Sisu tem-se notado que há 

uma “frequência ociosa e contrariando os princípios da democratização do 

ingresso, permanência e sucesso na educação superior”.  

É o caso da pesquisa realizada por Barbosa et. al (2017), em que verifica-se 

que as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências 
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Exatas e da Terra e Ciências da Saúde apresentam aumento significativo de 

alunos evadidos após o Sisu. Segundo os autores, antes da criação do Sisu, a 

evasão na UFU foi de 6.056 (40,14%) e com a adesão deste sistema pela 

universidade, esta somatória sobre para a casa dos 9.032 (59,86%) (BARBOSA 

et. al. 2017). 

Analisando o quadro 1, que demonstra as formas de entrada no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Uesb, campus de Jequié, no período 

compreendido entre 2012.1 a 2017.2, notamos que há uma maior entrada de 

alunos por meio do Sisu do que pelo vestibular.  

 

Quadro 1 – Formas de entrada no curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas da Uesb – campus de Jequié 
 

FORMAS DE ENTRADA DE 2012.1 A 2017.1 

 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 TOTAL 

VESTIBULAR 25 0 21 0 27 0 25 0 23 0 0  121 

SISU 28 0 25 0 23 0 25 0 24 0 0  125 

TRANSF. INTERNA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0  5 

TRANSF. EXTERNA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0  3 

EX-OFFICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

SUB-JUDÍCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

RETORNO AO 

CURSO 1 3 4 0 0 4 3 0 8 0 0  23 

MUDANÇA DE 

TURNO 3 1 5 1 0 0 1 12 0 0 0  23 

MUDANÇA DE 

CAMPUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

            TOTAL 300 

ENTRADA POR QUOTAS VESTIBULAR 

 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 TOTAL 

SOCIAL 4  4  6  3  6  0  23 

ÉTNICO-RACIAL 8  6  6  8  4  0  32 

PNE 2  0  1  1  0  0  4 

QUILOMBOLA 2  1  1  0  0  0  4 

INDÍGENA 0  0  0  0  0  0  0 

            TOTAL 63 

ENTRADA POR QUOTAS SISU 

 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 TOTAL 

SOCIAL 4  4  3  4  4  0  19 

ÉTNICO-RACIAL 9  7  8  8  7  0  39 

PNE 0  0  0  0  0  0  0 

QUILOMBOLA 0  0  0  0  0  0  0 

INDÍGENA 0  0  0  0  0  0  0 

            TOTAL 58 

Fonte: registro cedido pela Secretaria Setorial de Cursos 
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Conforme o quadro demonstra, com o surgimento do Sisu, houve um 

número significativo de entradas de alunos do curso de CB por essa via, sendo 

que no total, levando em consideração o período de 2012 a 2017, 62,5% 

ingressaram por meio do Sisu e 40,3% ingressaram via vestibular. Esse 

percentual indica que a consolidação do Sistema de Seleção Unificada tem 

contribuído para o aumento na distribuição de vagas no ensino superior 

público de nosso país, coadjuvando com o ingresso de mais jovens nesse nível 

de ensino. 

No entanto, de acordo com Lima e Bianchini (2016), as observações 

realizadas acerca deste sistema indicam alta mobilidade interna ou não 

permanência nos cursos de graduação, ocasionando as vagas ociosas e 

contrariando a finalidade para qual foi criado o Sisu que é a de preenchimento 

de vagas nas universidades. Observa-se que na Uesb não é diferente, uma vez 

que os números indicam que a evasão ocorre em maior escala com os alunos 

que ingressaram via Sisu, inclusive no curso de Licenciatura em C.B, como 

podemos visualizar na figura 3. 

 

Figura 3 – Evasão de matrícula pelos sistemas Sisu e Vestibular de 2012 a 2016 

- Jequié 

Fonte: registro cedido pela Secretaria Setorial de Cursos 

 

De acordo com a figura 3, o curso de Licenciatura em CB da Uesb, campus 

de Jequié apresenta um número significativo de evasão de alunos oriundos do 
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Sisu, com 46%, em comparação aos oriundos do vestibular, com 27%. É possível 

questionar, através das evidências dos dados, o Sisu como instrumento de 

democratização da educação superior, uma vez que por incitar o ingresso nos 

cursos por meio das notas do Enem, contraria muitas vezes as aspirações 

pessoais e familiares, marcadas muitas vezes por questões de prestígio (LIMA; 

BIANCHINI, 2016). 

 

4.4. Cenário da evasão no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Uesb de Jequié 

 

Na tabela 9, demonstramos em porcentagem a ocorrência da evasão no 

curso de Licenciatura em CB da Uesb – Campus de Jequié, nos turnos diurno e 

noturno. 

   
      

Tabela 9 - Índice de matrículas, formatura e evasão no curso de Licenciatura 

em CB da UESB – Jequié / Diurno 

 

TURMA ENTRADA FORMATURA EVASÃO/ 

PORCENTAGEM 

RETIDOS NO CURSO 

QUE COLARAM GRAU 

POSTERIORMENTE 

1999.1 20 14 6 30% 0 

2000.1 20 13 6 30% 1 

2001.1 20 19 1 5% 0 

2002.1 22 14 8 36% 0 

2003.1 20 15 5 25%  

2014.1 21 15 5 24% 1 

2005.1 25 17 6 24% 2 

2006.1 20 15 4 20% 1 

2007.1 24 16 5 21% 3 

2008.1 20 9 10 50% 1 

2009.1 18 11 6 33% 1 

2010.1 22 10 10 45% 2 

2011.1 18 7 6 33% 5 

2012.1 21 14 3 14% 4 

2013.1 20  5 25% 15  

2014.1 19  9 47% 10 

2015.1 16  6 38% 10 

2016.1 17  4 24% 13 
Fonte: Tabela elaborada a partir das informações coletadas na secretaria geral da IES/ 2017. 
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Figura 4 - Gráfico da entrada, conclusão e evasão (diurno) 

 

Fonte: Informações coletadas na secretaria geral da IES/ 2017. 

 

Tabela 10 - Índice de matrículas, formatura e evasão no curso de Licenciatura 

em CB da UESB – Jequié / Noturno 

 

TURMA ENTRADA FORMATURA EVASÃO/ 

PORCENTAGEM 

RETIDOS NO CURSO QUE 

COLARAM GRAU 

POSTERIORMENTE 

1999.1 30 23 7 23%  

2000.1 32 25 6 19% 1 

2001.1 29 22 7 24%  

2002.1 30 22 8 27%  

2003.1 32 21 11 34%  

2014.1 34 23 7 21% 4 

2005.1 31 17 13 42% 1 

2006.1 31 23 8 26%  

2007.1 31 21 7 23% 3 

2008.1 33 22 10 30% 1 

2009.1 33 18 8 24% 7 

2010.1 33 11 16 48% 6 

2011.1 32 8 12 38% 12 

2012.1 32 8 11 34% 13 

2013.1 32  17 53% 15 

2014.1 31  12 39% 19 

2015.1 34  11 32% 23 

2016.1 30  5 17% 25 
Fonte: Tabela elaborada a partir das informações coletadas na secretaria geral da IES/ 2017. 
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Figura 5 - Gráfico da entrada, conclusão e evasão (noturno) 

 

Fonte: Informações coletadas na secretaria geral da IES/ 2017. 

 

Os dados acima foram coletados a partir dos relatórios emitidos pela 

Secretaria Setorial de Cursos, do campus de Jequié, no ano de 2017 e por meio 

deles foi possível identificar numericamente a quantidade de alunos que 

entraram no curso, a quantidade dos que formaram e dos que evadiram de cada 

turma. 

Analisando os números acima, nota-se que no turno diurno a evasão tem 

oscilado ano a ano, tendo seu ápice no período de 2008.1 com 50% de evadidos 

e em 2001.1 apenas 5%. Já no turno noturno, a maior evasão ocorre no período 

de 2013.1 e tem sua baixa em 2016.1 (lembrando que esse número pode 

aumentar pois não temos ainda o percentual total de colação de grau, uma vez 

que esses alunos ainda estão cursando). 

 Os números levantam algumas questões: por que no ano de 2008, a 

evasão foi maior no turno diurno? E por qual motivo ela cresceu em 2013 no 

turno noturno? As entrevistas realizadas não nos permitiram concluir o motivo 

dessas desistências, uma vez que não foi possível encontrar todos os evadidos 

desse período, o que nos faz propor que novas investigações sejam realizadas 

nesse âmbito. Outro elemento importante que foi verificado é que a evasão 

ocorre de forma inconstante tanto no turno diurno quanto no noturno, 

contrariando a ideia de que os alunos do noturno evadem mais, tendo em vista 
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a dificuldade de se manterem na universidade por serem alunos-trabalhadores 

(VARGAS; PAULA, 2013). 

 Tanto na  tabela 9, quanto na tabela 10, os índices nos revelam que a 

evasão tem sido alta desde a criação do curso até os dias atuais, totalizando um 

número de 344 evadidos de 933 ingressos em 18 anos. Apesar da existência das 

ações de ampliação de vagas no ensino superior e de ações afirmativas para a 

permanência, como o Pnaest, ainda notamos que a evasão tem sido a saída 

encontrada pelos alunos aqui estudados. 

   Comparando com dados de outras pesquisas, Santos e Milhomem 

(2016), detectaram na Universidade do Estado do Mato Grosso Campus de Nova 

Xavantina, que o número de acadêmicos que interromperam definitivamente o 

curso de Licenciatura em CB, num período de seis anos (2011.1 a 2016.2) foi de 

373, representando mais de 60 desistentes por ano, ou seja, números alarmantes 

de evasão comparados com o curso aqui investigado. Já nas pesquisas de 

Muxfeldt e Justina (2014), em uma universidade pública brasileira, 

considerando o período de 2002 a 2012 (11 anos investigados) o número total de 

evadidos foi de 126 alunos num total de 440 ingressantes, ficando abaixo da 

média deste trabalho e do trabalho de Santos e Milhomem (2016). Portanto, 

nota-se que a evasão é um fenômeno presente no curso de CB, e que precisa 

ganhar visibilidade tanto no meio acadêmico, quanto na sociedade. 

Por outro lado, ao tratarmos da permanência no curso aqui investigado, 

nota-se que apesar do grande número de evadidos por ano, o índice de alunos 

que conseguem atingir a diplomação é expressivo. Num total de 933 ingressos, 

589 alunos persistiram e ainda persistem, pois deste total, alguns ainda não 

concluíram até o dia da coleta desses dados. 

No capítulo seguinte levantaremos uma discussão dos principais motivos 

declarados pelos alunos, por meio das entrevistas semiestruturadas, tanto para 

sua permanência, quanto para sua evasão. 
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CAPÍTULO 5 

PERMANÊNCIA E EVASÃO DE ALUNOS NO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UESB  DE 
JEQUIÉ 

A evasão  no ensino superior é algo preocupante, pois traz prejuízos em 

vários âmbitos da sociedade. Uma vez detectado esse problema nas IES, faz-se 

necessário conhecer os fatores que levam os estudantes a desistirem de seus 

cursos e o que contribui para sua permanência e  para isso, nada melhor do que 

ouvir o próprio aluno. Sendo assim, optamos por captar, através de entrevistas 

semiestruturadas, as vozes de alunos que permaneceram no curso bem como 

daqueles que evadiram. 

Apresentamos neste capítulo a análise dos dados, partindo da literatura 

sobre o assunto e dos nossos referenciais teóricos. Foram analisados os dados 

obtidos por meio do questionário para caracterização do perfil dos 

entrevistados, os relatos conseguidos nas entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os permanecentes e com os evadidos e o Projeto Pedagógico do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.  

 

5.1 Dados das entrevistas: fatores motivacionais para a evasão e 

permanência de alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da UESB Jequié 

 

Uma vez detectado a ocorrência da evasão no curso aqui investigado, 

nosso objetivo desloca-se em investigar e analisar as causas da permanência e 

da evasão dos alunos do referido curso.  Na entrevista semiestruturada 

realizada com os permanecentes e com os evadidos, os motivos elencados por 

eles para a continuidade dos estudos e para a evasão podem ser visualizados na 

tabela 11. 
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Tabela 11 – Fatores de permanência e de evasão 

 

Fatores de permanência Identificação com o curso / 

Gosto pelos estudos 

40% 

Família / Realização Pessoal 23% 

Atividades extracurriculares 

(laboratório) 

15% 

Mercado de trabalho 11% 

Atratividade pela carreira 

docente 

11% 

Fatores de evasão Não identificação com a 

carreira docente 

50% 

Trabalho x estudo 20% 

Distância entre universidade e 

residência 

10% 

Migração para curso 

almejado 

10% 

Mudança de perspectiva 10% 
Fonte: Dados obtidos nas entrevistas 

 

De acordo com o referencial teórico anteposto para esta pesquisa, foram 

estabelecidas cinco categorias, construídas a partir de Tinto (1975; 1993; 1997; 

2014), que são as seguintes: 1) background familiar (que traz a perspectiva 

familiar como influenciadora no que diz respeito tanto aos fatores de 

permanência quanto de evasão); 2) rendimento acadêmico anterior (que levanta 

questões acerca da vida acadêmica anterior à universidade e que pode 

influenciar a evasão/permanência); 3) características individuais (que denota as 

perspectivas individuais dos entrevistados sobre a vida e que gera influência na 

decisão em permanecer ou evadir); 4) compromisso com a meta de graduação (nessa 

categoria elencamos como o nível de compromisso com o futuro provocou nos 

entrevistados o ato de continuar no curso ou desistir do mesmo) e por fim 5) a 

integração no ambiente universitário (que traz a perspectiva de que maneira o 

envolvimento ou não, a criação de vínculos ou não com a universidade pode 

influenciar na evasão ou permanência).  

Nesse sentido, a teoria aqui selecionada para fundamentar este trabalho 

faz uma tentativa de explicar a evasão e a permanência de alunos no Ensino 

Superior.No entanto, consideramos que ela seja insuficiente para abarcar a 
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variedade de fatores sociais que abrangem o entorno do ensino superior no 

Brasil e as características peculiares dos estudantes de licenciatura Por isso, 

consideramos pertinente complementar o referencial teórico com estudiosos 

que apresentam uma perspectiva mais sociológica para o tema, como Gisi 

(2004, 2006) e Vargas (2010). 

 

 

5.1.1 Background da família 

 

A família tem o efeito de atuar como coadjuvante na determinação em 

permanecer no curso, seja como incentivadores na continuidade do curso, seja 

como referência de vida ou até mesmo como àqueles a quem se pretende dar 

melhores condições, o que foi percebido em muitos relatos. Nos sujeitos 

depoentes da pesquisa, como podemos visualizar na Tabela 11, a família revela-

se apresentando fatores motivacionais, particularmente para a permanência, 

uma vez que os alunos em sua maioria declaram que o apoio familiar, bem 

como o desejo da família em vê-los completando o ensino superior são fortes 

motivadores para a continuidade dos estudos. É o caso do P1, P2, P4, P6 e P9, 

que declaram em suas falas a motivação familiar em vê-los completar o ensino 

superior. 

 

A motivação familiar era que eu concluísse a faculdade, independente do que fosse, 
mas não com a ênfase de ser professor, de ser isso ou ser outra coisa. Poderia ser 
qualquer área que a motivação seria a mesma, só que a família valoriza muito a 
educação no nível superior. (P1) 

Minha mãe e meu filho também né, como futuramente dar estabilidade tanto para 
ela quanto para ele.(P2) 

Realização familiar e minha mãe que foi e sempre foi e continuará sendo a minha 
mãe, o meu maior incentivo.(P4) 

Motivações para continuar no curso: minha mãe, meus pais e minha irmã, minha 
família. Principalmente minha mãe que é... minha mãe é o tipo de pessoa assim 
que é meu braço direito... tudo é com ela, minha dificuldade, meu lamento, meu 
choro, minhas alegrias, minhas tristezas, então ela é uma pessoa (pausa) é meu 
braço direito, em tudo se falando. (P6) 
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Eu tenho uma irmã formada em biologia... ela é minha referência familiar... (P6) 

Não, eu tenho que estudar, não tem outra solução, se você quiser alguma coisa 
melhor... quem sabe amanhã ou depois poder dar uma melhor vida para o meu pai 
e para minha mãe... (P9) 

Sim meu pai, minha mãe.... por exemplo.... eu sempre trabalhei, sempre paguei as 
coisas em casa mas se eu não trabalhasse eles me dariam tudo, entendeu? Quando 
não vou para faculdade ela pergunta logo porque que não foi para faculdade? 
Então meu pai e minha mãe sempre me motiva. (P9) 

 

Nota-se nos depoimentos que a maioria das famílias dos respondentes têm 

em comum a razão de colocarem os estudos em primeiro lugar para seus filhos, 

o que os leva a pensarem em um futuro melhor, tanto para suas famílias como 

para si mesmo.   

Outro ponto relevante é a importância do papel que a mãe exerce no 

acompanhamento dos estudos dos seus filhos, apesar dessa relevância ser mais 

esperada na educação básica que no ensino superior, no entanto ela acaba por 

influenciar na permanência.  Sobre o aspecto familiar, Tinto (1993, p. 59) o 

caracteriza como sendo uma influência externa positiva e diz que “o apoio 

externo (família) pode ser útil para os indivíduos resistirem às dificuldades que 

comumente enfrentam no processo de adaptação às exigências acadêmicas e 

sociais da vida universitária”. Desse modo, o apoio parental e o encorajamento 

são fundamentos importantes para a persistência. 

Alguns respondentes, do mesmo modo, discorrem que a família teve 

influência na permanência, mas não em forma de apoio, e sim na condição de 

exigência para se ter um diploma de nível superior. 

 

Eu nem digo que foi uma motivação, mas há uma cobrança lá na minha família em 
si. Bom, minha mãe ela é professora e ela tem duas graduações, pós e tudo mais, 
meu pai não é tanto assim, mas ele deixa a gente bem livre pra estudar, só para 
estudar... trabalhar só se quisesse, mas há uma cobrança pra gente se formar o mais 
rápido possível né (P5) 
 

Nesse caso, percebe-se que a família exerceu certa pressão para a conclusão 

do curso, tendo em vista a vida acadêmica da mãe que vislumbra similarmente 

para seu filho esse futuro. Neste caso também, seus pais deram condições para 
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ele apenas estudar, motivo pelo qual o aluno permaneceu no curso, dedicando 

seu tempo para a terminalidade do mesmo. Portanto, a opção dos pais em 

manter seu filho dedicando-se exclusivamente ao curso, ao que tudo indica 

seria uma estratégia para a garantia de uma melhor qualidade na formação 

acadêmica, tendo em vista o desejo de um investimento no futuro profissional 

desse individuo. 

De acordo a classificação de Romanelli (2007), existem três tipos de 

estudantes: o estudante em tempo integral que é aquele que pode dedicar-se 

exclusivamente aos estudos pois é mantido completamente pela família; o 

estudante-trabalhador que trabalha e estuda, mas é parcialmente mantido pela 

família; e o trabalhador-estudante, este por sua vez precisa trabalhar para 

sustentar-se, uma vez que sua família não dispõem de condições financeiras 

para os mantê-los.  

O caso de P5, que é mantido integralmente pela família, percebemos em sua 

fala que essa situação exige dele “submissão a um sistema de compromissos e 

pressões familiares que se constitui em fonte de ambiguidades [...] Como ser 

estudante e independente, se não é possível deixar de ser jovem e dependente?” 

(ROMANELLI, 2007, p. 454). 

No entanto, não é o que acontece com a maioria dos estudantes de 

licenciatura, que podemos denominá-los de estudante-trabalhador e 

trabalhador-estudante, tendo em vista que boa parte deles, apesar de 

trabalharem, ainda consegue apoio material dispensado pela família, e outros 

não tem esse privilégio e acabam tendo que deixar de investir em seus estudos 

para investir no sustento de sua família.  

Gisi (2006), em uma de suas pesquisas aponta que há mais ingressantes 

pobres na graduação do que concluintes, evidenciando que 24,4% dos alunos 

que não conseguem concluir o ensino superior vem de famílias que ganham até 

três salários mínimos e complementa que “são inquestionáveis a influência 

familiar e o peso das condições sociais, econômicas e culturais sobre a definição 

de uma dada situação escolar” (GISI, 2006, p. 9). 
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Em contrapartida, alguns depoentes declaram que a família não se mostra 

como motivadora para a persistência, como declaram P3 e P7, 

 

A questão familiar no curso nem tanto assim, agora quando eu tive um problema de 
saúde e quis parar, meus pais também me incentivaram a ficar mas eles são mais assim: 
faça o que você tiver vontade, que você se sinta bem, que você fique tranquila pra depois 
ter que forçar e acabar piorando a situação entendeu? Então eles foram bem dinâmicos 
quanto a isso (P3) 
 
Em termos de família nunca teve um incentivo muito grande assim para estar no ensino 
superior...era uma coisa assim... ah, tanto faz, passou ou não passou...lógico que eles 
ficaram felizes quando eu passei, mas não era uma coisa assim que eles... “ah, você tem 
que entrar e tal, vai lá”... entendeu? Então a família nem tanto, apesar de que depois 
eles ficam felizes quando te veem bem né.... mas a família...em termos de família isso não 
foi motivação não... (P7) 

 
Portanto, apesar da família aparecer como forte motivadora na 

permanência no ensino superior, não é o que afirma esses dois entrevistados. 

No entanto, mesmo não sendo motivação suficiente para a continuidade dos 

estudos, os dois citam a família como aqueles a quem se apoiaram nos 

momentos de dificuldade (P3), o que aponta para a questão da resiliência, uma 

vez que ao encontrar aporte (neste caso, familiar) para superação das 

adversidades, a probabilidade em permanecer no curso aumenta. 

Em se tratando da evasão, um dos depoentes declara em sua fala que a 

desistência do curso se deu pelo fato dele ter que trabalhar, ficando 

impossibilitado de conciliar o trabalho e o estudo.  

 

Então, é mais a questão de que eu precisava trabalhar também entendeu..e aí eu 

peguei e passei num concurso e ai fui trabalhar na área de saúde.. e aí, 

infelizmente não deu pra conciliar (E1) 

Para esse entrevistado, que é o principal mantenedor de sua casa, a 

desistência do curso foi a solução mais viável na garantia de sustentabilidade 

de sua família, e isso explica-se parcialmente tendo em vista que, não só este 

depoente, mas muitos indivíduos da nossa sociedade veem-se obrigados a 

associar estudos com trabalho para aumentar a renda familiar e nem todos 

conseguem se manter neste ritmo, optando pela evasão do curso.  
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Em suma, tratando-se das questões relacionadas à categoria familiar, na 

perspectiva dos permanecentes a família revela-se como um fator externo 

fomentador para a continuidade dos estudos em forma de apoio e incentivo, 

enquanto que na ótica do evadido, a família influencia no momento em que o 

mesmo precisa trabalhar para o suprimento de sua casa, impedindo muitas 

vezes a conciliação entre trabalho e estudo. Nessa perspectiva, Tinto (1993, p.59, 

tradução nossa) diz que: 

 

Comunidades externas (famílias, vizinhos, grupos de pares e 
ambientes de trabalho), como aqueles internos à universidade, têm 
sua própria estrutura social, regulamentos e padrões de interação que 
levam à evasão. Para qualquer um, a participação em comunidades 
externas pode envolver a aceitação de uma série de compromissos 
externos que pode contrariar em vez de apoiar a participação em 
comunidades universitárias. Isso não só porque as exigências do 
primeiro podem reduzir o tempo de participação no segundo, mas 
também porque os requisitos de participação em um deles podem ser 
contrários aos requisitos de adesão no outro. 

 

 

5.1.2  Rendimento acadêmico anterior 

 

No que tange ao rendimento acadêmico anterior, que está relacionado 

diretamente com a Educação Básica e o Ensino Médio, alguns depoentes não-

evadidos relatam suas dificuldades de aprendizagem nestes níveis de ensino, 

tanto no que diz respeito à disciplina de Biologia, quanto às matérias de exatas 

que são retomadas no curso superior de Biologia, como por exemplo 

matemática, física e química. A matriz curricular do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Uesb, antes da Resolução Consepe nº 56/2016, 

agregavam no primeiro semestre as disciplinas Física para Biologia, Bases 

Químicas para Biologia e Matemática para Biologia, deixando muitos alunos 

retidos logo no início do curso, uma vez que mesmo a nomenclatura sendo 

voltada para a Biologia, os conteúdos eram vinculados àqueles estudados no 

Ensino Médio. 

 



121 
 

Eu peguei, na época do ensino médio... tive muitas greves. Eu deixei de ver muitos 

conteúdos e muitos não foram dados... eu tive muita dificuldade aqui por conta disso, 

então, aí eu fiz [ o vestibular] para testar se teria que fazer um cursinho antes para 

passar e aí foi a surpresa eu fiz, passei, aí resolvi cursar e estou até hoje (P3) 

O que não atendeu as minhas expectativas foi o fato de eu chegar, assim, muito sem ter o 

conteúdo entendeu? Muito crua... eu tive que me esforçar bastante para aprender muita 

coisa. (P3) 

 

O aluno chega de escola pública, você sabe que escola pública não tem aquela base toda, 

por mais que professor... que alguns professores se esforçam, mas não consegue atender 

as dificuldades dos alunos. A gente chega meio que um bebê na faculdade. (P10) 

 

Os respondentes declararam, dentre outras dificuldades encontradas ao 

chegar ao ensino superior, o fato de não ter estudado alguns assuntos 

importantes, tanto na educação básica quanto no ensino médio, que serviriam 

de base para um melhor desempenho no curso de Biologia. Guedes (2015) 

observa que, dentre os fatores externos à instituição que contribui para a evasão 

no ensino superior está a precária formação escolar de muitos universitários na 

educação básica, que pode levar o aluno a sucessivas reprovações, causando 

assim o desestímulo e consequentemente o abandono do curso. Lobo (2012) 

contribui ao apontar como umas das causas mais comuns da evasão do ensino 

superior a baixa qualidade na educação básica brasileira e a baixa eficiência e o 

diploma do ensino médio, que não assegura as competências necessárias para o 

ensino superior, criando assim problemas de acompanhamento do curso. 

No caso de P3, o mesmo culpabiliza a greve realizada pelos profissionais 

da época.  No entanto, sabemos que a greve é um direito de qualquer 

trabalhador e essas práticas reivindicatórias em busca de melhores condições de 

trabalho, valorização do magistério e remuneração justa, são consequências da 

precariedade do sistema educacional brasileiro. Gatti (2012, p. 88) aponta que, 

“[...] ainda estamos distantes de ter obtido uma qualidade educacional razoável, 

sobretudo no que se refere às redes públicas de ensino, que atendem à maioria 

das crianças e jovens brasileiros”.  Ainda sobre a problemática de uma trajetória 

acadêmica precária anterior à universidade, Adachi (2009, p. 31) diz que “a falta 
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de base do aluno pode levar a reprovações sucessivas em determinadas 

disciplinas e, muitas vezes, ao abandono do curso”.  

Neste panorama, nossos dados demonstram como uma má formação 

anterior a universidade dificulta o processo ensino aprendizagem, evoluindo 

em algumas situações para a desistência de determinado curso. Sendo assim, 

supostamente um dos obstáculos proveniente da ampliação do ensino superior 

são a precária formação dos estudantes do ensino médio, a grande evasão e a 

limitação dos programas de financiamento e de bolsas destinadas aos 

estudantes (afetando tanto o setor privado, quanto o público). Nesse sentido, 

alargar as portas do ensino superior não é garantia de avanço em termos de 

educação em um País, pois há graves consequências neste processo, como o 

próprio Lobo declara: 

 

Pensar que é possível ter um ensino superior de primeiro mundo com 
um ensino básico de terceiro é a mesma coisa do que começar treinar 
pessoas somente a partir dos 20 anos para que elas se tornem atletas 
olímpicos de sucesso. Sem uma formação ampla e de base nenhum 
país terá sucesso nas Olimpíadas. O mesmo se dá com a educação. 
(LOBO, 2012, p. 2) 

 

Tinto (1989, p. 38) alega que essa mudança do nível médio para o ensino 

superior apresenta alguns problemas, tanto de ordem acadêmica como de 

adaptação ao novo ambiente. Segundo ele, é nesse período que os alunos mais 

necessitam de medidas institucionais, seja através de sessões de 

aconselhamento, orientação precoce, “formação de grupos de estudos e 

estabelecer tutores acadêmicos para grupos de novos alunos”.  

Acrescentamos ainda a estas medidas sinalizadas por Tinto, a 

acessibilidade desses alunos aos programas destinados à permanência 

estudantil nas universidades públicas, como é o caso do Programa de 

Assistência Estudantil – Prae da Uesb que, entre seus objetivos está:  

 

I. contribuir para a garantia de permanência e conclusão de curso dos 
estudantes da graduação da UESB, que comprovem carência 
econômica e social segundo critérios adotados pela Instituição, na 
perspectiva de inclusão social; formação integral; produção e difusão 
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de conhecimento; e melhoria do desempenho acadêmico, qualidade 
de vida e bem- estar social (UESB, 2008, p. ). 
 
 

O presente programa foi implementado na Uesb no ano de 2008, no 

intuito de oferecer ao alunado, condições econômicas, social e educacional, a 

fim de garantir a permanência destes até a conclusão de seus cursos. Em 2010, 

foi firmado um convênio entre o MEC e a Uesb para a destinação de recursos 

do Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições de 

Educação Superior Públicas Estaduais -  Pnaest para a Uesb, em prol do 

atendimento a estudantes devidamente matriculados, reafirmando e 

contribuindo com as propostas do Prae e entre esses recursos estão os 

financeiros, material, educacional, estrutural, médico, entre outros.  

Este tipo de auxílio permanência tem contribuído de forma significativa 

para que alunos de baixa renda se beneficiem financeiramente para 

sobreviverem na universidade (GOMES, 1998; MACEDO, 2014), e assim, 

presumivelmente, estudantes com dificuldades de aprendizagem podem 

encontrar subsídio a partir dos cursos livres que o Prae disponibiliza, 

melhorando substancialmente o desempenho acadêmico dos mesmos. No 

entanto, há de se reconhecer que a evasão continua ocorrendo, apesar da 

existência de um programa voltado para o combate da mesma, levando-nos a 

questionar e a pensar em futuras pesquisas sobre o porquê de, embora existam 

na Uesb políticas de ações afirmativas para a permanência, a evasão está tão 

presente. Nas palavras de Araújo e Chapani (2017, p. 6),  

 

[...] apenas expandir o número de universidades e vagas nas IES, sem 
garantias para as políticas e programas de permanência aos 
estudantes com instabilidade socioeconômica não é o bastante. É 
necessária uma tomada de decisão entre o poder público e os atores 
envolvidos com a educação superior de qualidade, a fim de criar 
programas/ações voltadas para a realidade da sua clientela, visando 
facilitar sua diplomação 

 

Aqui buscamos analisar também o fato do rendimento acadêmico anterior 

estar relacionado de igual modo ao gosto pela biologia, oportunidade em que os 

alunos, ao se identificarem com a matéria, demonstraram bons aproveitamentos 
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na mesma enquanto estudantes da educação básica e optaram pelo curso ao 

escolherem suas futuras carreiras. É o caso dos relatos de P3, P6, P7, P9, P10, E1,  

E2 e E6: 

 

Desde a época do colégio de Ensino Médio eu já gostava e me dava bem. (P3) 

A única matéria, eu confesso que a única matéria que me chamava a atenção no 

Ensino Médio, no Ensino Fundamental, era a biologia...eu me encantava com 

ela... a única matéria assim que prendia minha atenção era... “poxa, hoje tem aula 

de biologia, que massa, entendeu.?”(P6) 

E aí a biologia era um assunto que me agradava muito no Ensino Médio e eu tive 

professores que foram bem legais no Ensino Médio e eu gostava de biologia...então 

foi por isso que eu acabei escolhendo. (P7) 

Então, essas experiências tanto do ensino médio quanto no cursinho foi o que fez 

com que eu me apaixonasse mais ainda (pela biologia), mesmo antes de passar no 

vestibular. (P9) 

Eu sempre gostei de biologia...era a matéria que eu mais me identificava no Ensino 

Médio. (P10) 

Sim, sim..eu escolhi.. eu achava muito interessante na questão de ensino médio 

NE, essa matéria de biologia e ai me identificava bem NE...e aí eu optei por 

ela.(E01) 

Rapaz, como eu estudava ensino médio NE, eu achava interessante, tinha os 

assuntos tratados ali e ai eu vou fazer Biologia. (E2) 

Eu sempre tive afinidade com a matéria, na época do Ensino Médio. (E6) 

 

Os dados ratificam a investigação de Neto e Romano (2016), ao 

constatarem que 46,7% dos alunos do curso de Biologia de  uma universidade 

no interior do estado de Goiás, que participaram da pesquisa declararam se 

identificarem com a Biologia desde o ensino médio, sinalizando como escolha 

de cunho emocional e motivação afetiva para a escolha do curso. 

Sobre essa perspectiva, o gosto pela biologia origina-se das experiências 

anteriores e do contato precedente com a matéria e assim aparece a figura dos 

professores motivadores, ou seja, aqueles que deram um olhar diferente à 
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biologia, tornando-a atrativa para esses alunos. Desse modo, cinco depoentes 

dão ênfase ao desempenho desses professores de Ciências ou Biologia na 

decisão de suas escolhas profissionais, através do incentivo ou dos exemplos a 

serem seguidos.  

 

Eu tive um professor... professor João4, que ele fez bacharelado em biologia e ele 

sempre me falava que gostava bastante dessa linha de pesquisa... eu tinha muita 

vontade, eu me identificava muito (com a Biologia). (P1) 

 

Desde o ensino médio devido às aulas que eu tinha com um professor muito bom, 

eu sempre pensei em fazer a Biologia. (P8) 

 

Eu era ‘invocado’ com o professor de biologia, que o cara era muito... muito fera, 

muito inteligente. Era do ensino médio. (P9) 

 

Eu fazia cursinho e através de uma professora que dava aula de Biologia eu me 

interessei [...] ela apresentava a Biologia assim de uma maneira tão espetacular 

que eu acabei gostando. (E4) 

 
Os achados indicam que, ao optarem por Biologia, os depoentes 

demonstram a presença de alguém como motivação principal.  Esse dado nos 

remete ao que Verona, Mori e Arruda (2008) identificou em seus estudos ao 

perguntarem aos alunos do curso de Licenciatura em CB o motivo da escolha 

do curso e quatro entrevistados são ênfase ao papel desempenhado pelos 

professores de Ciências ou Biologia na determinação de sua escolha 

profissional, com incentivos diretos e como exemplos a serem seguidos e os 

demais entrevistados destacam a importância do contato direto com biólogos 

ou estudantes de Biologia na família ou em grupo de amigos que os levaram a 

se identificar com o estilo de vida e com as atividades profissionais que 

caracterizam a referida profissão.  

Tal evento faz alusão ao que Tinto chama de envolvimento acadêmico, em 

que os alunos se envolvem de tal modo à determinado curso por identificação e 

gosto pessoal que acabam permanecendo, como ele mesmo diz: “quanto mais 

 
4 Nome fictício 
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estudantes são academicamente e socialmente envolvidos, é mais provável que 

persistam e se graduem” (TINTO, 2009, p. 3). 

Por outro lado, as experiências anteriores evidenciadas de forma negativa, 

através dos pontos já mencionados anteriormente, podem ser determinantes 

para a evasão, como é o caso do E1, que em seu depoimento alega que um dos 

principais motivos para evasão foi o fato de sempre fugir das disciplinas de 

exatas no ensino médio, uma vez que apresentava bastante dificuldade em se 

relacionar com elas e ao chegar no ensino superior, se depara com as mesmas 

disciplinas, desenvolvendo um sentimento de frustração. Assim diz o depoente: 

Eu fiquei um pouco frustrado por questão do curso...porque assim, eu achei que a 

gente iria estudar biologia... chega lá, a realidade é outra né...tem o quê? A grade 

tem química, física, matemática, do início ao fim...então isso aí complica né, a 

gente entra...porque eu optei por biologia porque eu me identifico muito com a 

área de biologia... se eu quisesse estudar matemática, eu faria matemática, física ou 

química ou qualquer outra coisa...entendeu? E é muito voltado isso aí...tem 

química, física e  matemática na grade toda...aí complica.(E1) 

É, porque assim...a gente se identifica com algumas matérias, né...desde o ensino 

médio que eu tenho já problemas com essas matérias né (física, química e 

matemática)... e ai chega na universidade pô, chegava lá na aula de matemática, 

tinha horas que não tinha número  mais não, só letra... eu vou entender.. que 

‘po’... que é isso aí mesmo? É...só tinha letra, eu vou fazer o quê?... (risos)... eu 

falei, rapaz, eu olhava assim... é, aí ‘meu irmão’...da pra mim não. (E1) 

Nesta assertiva retornamos à discussão que gira em torno das deficiências 

existentes na educação básica as quais não são capazes de fazer com que esses 

alunos superem as dificuldades nessas disciplinas e deem continuidade aos 

seus estudos. Afinal de contas, as disciplinas de Física, Química e Matemática 

estão no currículo da Licenciatura em Ciências Biológicas por razões estruturais 

e lógicas, como aponta o PPC, quando diz que na elaboração do currículo foi 

preciso “contemplar atividades de disciplinas que são importantes para que o 

estudante adquira o saber e as habilidades necessárias a sua formação, 

atendendo as Diretrizes Curriculares para o Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas” (UESB, 2011, p. 22). 
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Outra declaração relevante é da entrevistada E9 sobre as disciplinas de 

exatas se concentrarem todas em um único semestre: 

 

O fato de você colocar três disciplinas exatas no primeiro semestre, isso confunde 

tanto a cabeça da pessoa, porque tem tanta coisa pra pensar, você não sabe quais os 

horários, você fica com aquela questão da aceitação da turma, de conhecer pessoas 

[...] aí você tem que se preocupar com Bases Químicas, com Física, com 

Matemática [...]e Bases Químicas realmente é uma grade que você precisa 

aprender em Biologia, agora você coloca Matemática e Física (tudo em um único 

semestre) é você querer deixar a estrada pesadíssima no primeiro semestre. (E9) 

 

Duas análises podem ser feitas a partir das declarações acima: a primeira 

diz respeito ao fato de constar na matriz curricular do curso de Licenciatura em 

CB  disciplinas da área de exatas, como exemplo Física, Química e Matemática e 

suas cadeias de pré-requisitos, todas iniciadas já no primeiro semestre, o que 

gera obstáculos na aprendizagem dos alunos que não se identificam ou 

apresentam dificuldades com essas disciplinas, causando também as retenções. 

No entanto, observa-se no Projeto do Curso de Biologia da Uesb por meio da 

Resolução Consepe nº 56/2016  que houve recentemente um ajuste curricular e 

essas disciplinas (Química, Física e Matemática) foram distribuídas ao longo 

dos semestres, diminuindo o peso delas apenas em um, ficando da seguinte 

forma: Bases Químicas da Biologia – I semestre; Matemática para Biologia – II 

semestre; e Física para Biologia – III semestre. 

A segunda está relacionada ao desconhecimento do curso por grande 

parte dos alunos da CB, ao declararem que desistiram do curso pelo fato do 

mesmo, logo na entrada, apresentar disciplinas da área de exatas, levantando 

críticas às quais precisam ser revistas pelos alunos e pela instituição. É preciso 

também que o Projeto do Curso seja apresentado aos discentes já nos primeiros 

dias de aula para que haja um melhor entendimento da estrutura do curso 

como um todo.  O Projeto do Curso enfatiza que essas disciplinas (Conteúdo 

Básico) são essenciais à formação do Biólogo: 
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Conteúdo básico (Currículo Mínimo - CM): constituído das 
disciplinas que envolvem conhecimentos biológicos e das áreas das 
ciências exatas, da terra e humanas e têm caráter obrigatório tanto 
para a Licenciatura quanto para o Bacharelado. São conteúdos 
imprescindíveis à formação básica do Biólogo, propostos pelas 
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Ciências Biológicas (UESB, 
2011, P. 172) 

 

Reconhecendo a importância e imprescindibilidade dessas disciplinas no 

desenvolvimento do curso, não podemos perder de vista que é preciso um 

olhar mais aguçado na posição que as mesmas ocupam na matriz, para que o 

percurso desses alunos ganhe leveza, particularmente no ingresso, uma vez que 

é neste período que ocorrem o maior número de evasão (COULLON, 2017; 

TINTO, 1975) 

Importante frisar que essa passagem do Ensino Médio para o Ensino 

Superior tende a gerar instabilidades nos novos universitários, trazendo 

contratempos que poderiam ser superados com reformulações curriculares, 

momentos de tocas de informações e experiências entre 

universidade/calouros/veteranos, sessões de apoio, entre outros. De acordo 

com Araújo e Chapani (2018, p. 3), “iniciar os estudos na universidade vai 

muito além de entrar em determinado curso, estudá-lo e depois diplomar-se. A 

entrada na universidade proporciona ao novo aluno uma série de sensações e 

sentimentos nunca antes vividos”. Coulon (2008; 2017) também observa que a 

mudança mais espetacular que se produz com o ingresso na universidade é a 

relação dos novos estudantes com as regras e os saberes, uma verdadeira 

aprendizagem prática que deve ser desenvolvida.  

 

5.1.3 Características individuais 

 

De acordo com Tinto (1989), os propósitos do individuo com relação ao 

ensino superior, sua satisfação no ambiente universitário e com o curso, suas 

expectativas para seu futuro profissional e a motivação acadêmica estão 

diretamente relacionados com a sua subjetividade. Portanto, os objetivos 

individuais refletem na determinação da evasão ou da permanência. Muitos de 
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nós temos o pensamento errôneo de que, ao evadir, o indivíduo é um 

fracassado pois não conseguiu concluir com êxito a sua graduação. Contudo, 

Tinto (1989) revela que o simples ato de sair da universidade pode ter inúmeros 

significados e que, enquanto as pessoas que estão de fora do processo definam 

o abandono como uma falha para completar o curso, os evadidos podem 

interpretar de outra forma, como algo positivo em direção da realização de um 

objetivo. É o caso de E2 e E6 que tinham o desejo em cursar enfermagem e na 

primeira oportunidade, eles desistiram do curso de Biologia e foram cursar o 

que sempre desejaram: 

Aí eu sempre tive aquela vontade de trabalhar na área da saúde, falei ‘eu vou 

tentar’...eu tentei duas vezes, a primeira vez eu não passei e ai na segunda eu 

passei (enfermagem)...eu falei, ah eu vou fazer o que eu quero...pq vc trabalhar sem 

gostar da profissão vc vai fazer um trabalho mal feito NE? Então eu preferi sair 

mesmo. (E2) 

Minha preferência sempre foi História [...] aí eu passei em Biologia pelo Sisu e em 

História pelo Prouni, mas o resultado do Sisu saiu primeiro e eu me matriculei na 

Biologia, mas quando saiu o resultado do Prouni e eu fui aprovado, cancelei a 

Biologia e fui fazer História [...]consegui passar no curso que realmente era meu 

sonho, que era História. (E6) 

O caso do depoente E6, que tinha como preferência o curso de História e 

desistiu da Biologia para cursar o que ele realmente gostava nos conduz ao que 

a literatura fala sobre a entrada pelo Sisu, em que ocasionalmente a evasão se 

dá, não apenas pelos fatores já citados anteriormente na Tabela 11, mas também 

pela alta frequência de mobilidade entre os cursos uma vez que nem sempre o 

aluno que ingressa pelo Sisu, consegue acesso ao curso que ele almeja, já que a 

escolha é feita com base nos resultados do Enem. Segundo Lima e Biachini 

(2016), a seleção do Sisu influencia a entrada no ensino superior por meio da 

pontuação do Enem e pode incitar escolhas equivocadas de cursos, provocando 

consequentemente a evasão do estudante. 

Ainda com relação ao aspecto subjetivo da evasão, deparamo-nos com 

alunos que perceberam que suas perspectivas não condiziam com o que era 
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apresentado no curso e optaram por ouvir a voz de suas emoções. A primeira 

delas é a depoente E8: 

Sabe, eu fazia aquilo ali, mas... eu sempre fui responsável, sempre cumpri com 
minhas obrigações, nunca tive problemas, nunca repeti semestre, mas não era 
aquela coisa que não me deixava feliz. Então eu fui continuando mais pela indução 
“você não pode parar de estudar”, “termina logo, você ta novinha” [...] aí eu 
ficava assim, fazendo aquilo ali, infeliz, sem vontade [...]mas aí eu desisti e não me 
arrependo de nada do que fiz. Me chamaram de doida, porque eu tinha largado um 
curso no sétimo semestre, que era um absurdo [...]mas eu ia estar com um diploma 
na mão pra quê? Pra dizer que eu tenho um diploma, eu prefiro não ter. (E8) 

Sendo assim, apesar da evasão ser um problema que atinge de forma 

direta a sociedade, ocasionando prejuízos financeiros e que acarreta imensa 

perda para as pessoas e instituições envolvidas (ARAÚJO; CHAPANI, 2017), a 

evasão também pode ser tomada, do ponto de vista individual, como algo que o 

conduz ao seu bem estar. Ou seja, a evasão nem sempre é uma coisa ruim para 

o indivíduo e ao que parece, a estrada para alcançar sua satisfação pessoal 

concretiza-se pela decisão em trilhar outros caminhos, que não os do curso 

superior. 

Já a depoente E9 conta que estava no curso, semelhante à entrevistada E8, 

infeliz, alimentando uma expectativa da sociedade e sem atrativos no curso 

para continuar. 

 
Não achava interessante o suficiente me aprofundar na Biologia, porque, porque 
eu gostava da parte lúdica. Então eu gostava do estudo de pesquisas, sempre gostei 
muito dessa questão da filosofia, do homem com a natureza, eu fui entregue a isso. 
Quando eu cheguei e peguei Química, Física e Matemática e alguns métodos de 
ensino, que não é só da universidade, mas da nossa própria educação, de “senta e 
escuta o professor”, eu achava monótono. (E9) 
 

Essa declaração também nos remete aos métodos de ensino utilizados nos 

cursos de formação de professores já tão criticados por diversos autores, 

quando fazem alusão à racionalidade técnica como um dos principais modelos 

que definem as licenciaturas (DINIZ-PEREIRA, 2014; GARCIA, 1999; CARR; 

KEMMIS, 1986). Neste cenário, os cursos tem o formato de treinamento, em que 

o professor é o centro do processo e o aluno um simples receptor. Tinto (2009) 

faz uma referência a este aspecto quando se refere ao primeiro ano do aluno na 
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universidade em que ele faz o papel de espectador no qual a fala do professor 

domina e onde pouco eles participam ativamente.  

Freire (1987) nos remete à educação bancária, em que o conhecimento é 

doado pelos que se julgam sábios aos que supõem-se nada conhecer. “Doação 

que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – 

a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da 

ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro” (FREIRE, 1987, p. 

32). 

Neste sentido, a formação de professores enfrenta um grande desafio que 

é o reencantamento dos valores da educação e para que isto ocorra, Freitas 

(2017, p. 748) sugere: 

promover o respeito por meio da realização de práticas respeitosas, 
promovendo o acesso de todos ao conhecimento, por meio de um 
ensino que reconhece a trajetória de cada professor em formação e 
possibilita condições de superação. Isso vai exigir que a formação 
considere o processo de constituição da subjetividade do 
aluno/professor em formação. Considerar a subjetividade pressupõe 
afirmar a necessidade do professor, na formação, ter condições de 
encontrar na profissionalização o espaço que o constitui como sujeito 
e possibilite a ele compreender o papel do outro na construção de sua 
profissionalidade. 

 

Ainda se tratando da subjetividade do aluno estar intrinsecamente ligada 

ao ato de evadir ou permanecer, a depoente E9 descreve de forma objetiva o 

sentimento que teve ao decidir por evadir, relatando suas habilidades, emoções, 

vontades e percepção de vida. 

Eu não vi na Biologia as minhas habilidades pessoais se encaixando, eu sou muito 
boa em comunicação, ótima para relacionamento, para conversar com pessoas, 
para esmiuçar as situações, só que eu não consegui encaixar isso, que é natural de 
mim. [...] Eu percebi na raiz que eu não tinha porque eu estar ali e o problema não 
estava no curso (mas em mim) [...]Então você fica ali, querendo se encaixar em 
uma coisa que não... então peraí, para de brigar, não faz sentido, então eu voltei a 
estaca zero e desisti. (E9) 
 

Sobre esse aspecto, Tinto (1975) alerta que os indivíduos entram nas IES 

com uma variedade de habilidades, interesses, motivações e níveis de 

compromisso com o objetivo de concluir a faculdade e o simples fato de 
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notarem que o ensino superior é inadequado no sentido de não suprir as suas 

necessidades mais particulares como desejos e interesses pessoais, esse aluno 

tende a evadir. 

A depoente E2 descreve a não identificação com a docência, uma vez que 

ao entrar no curso de Biologia, a mesma não tinha ideia de que iria lecionar. No 

decorrer do processo, ela engravida sendo esse fato o causador principal para a 

desistência do curso, envolvendo outros fatores como o desestímulo e atraso em 

algumas disciplinas. 

 

No período que eu engravidei tava tendo aulas práticas (estágio supervisionado) 

em uma escola [...] e aí eu falei, aí não [...] vocação mesmo que eu não tinha, até na 

apresentação na época do curso eu odiava seminário.. aí eu falei, não me vejo nisso 

não. (E2) 

 

Nessa mesma direção, os depoentes E3, E5, E8 e E10 indicam o fato da não 

identificação com a docência, apontando a ausência de habilidades específicas 

para a profissão. Podemos visualizar nas seguintes declarações: 

 

Eu tinha o interesse em cursar biologia, gostei da grade, mas quando chegou na 
época que iria entrar as matérias pedagógicas, eu acabei que esfriando porque não 
era minha intenção, acho que não desenvolvi a habilidade para poder lecionar. (E3) 

Biologia é uma área que eu gosto só que eu não me identifico tanto com a 
licenciatura. (E5) 

Pelo fato de ter que ensinar, até se eu fosse professora de faculdade, ou de qualquer 
outra coisa, eu teria que ensinar [...] e isso não é uma coisa que eu quero pra 
minha vida, eu não queria ensinar, eu gosto de ensinar, mas eu não quero ensinar, 
eu não quero isso pra mim sabe? Eu não me identifico. (E8) 

Quando eu chego no sexto período que eu vi o curso pendendo mais para essa 
especialidade (licenciatura), aí eu desencantei [...] falei assim “não é isso que eu 
quero”. (E10) 

 

Segundo Tinto (1989, p. 34), os objetivos dos alunos que ingressam nesse 

nível de ensino “podem não estar perfeitamente claros e mude durante a 

trajetória acadêmica”, ocasionando assim a evasão de um curso e a entrada em 

outro em que haja a identificação. O que ocorre na maioria das vezes é que no 
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momento da escolha, os alunos ainda não tem o conhecimento sobre 

determinado curso e acaba por fazer escolhas equivocadas que não condizem 

com o que eles realmente esperam para seu futuro profissional. Sobre esse 

ponto, Tinto (1989) afirma que um número surpreendentemente grande de 

alunos que entram na universidade, sua ideia do que quer ser futuramente 

ainda não está clara e definida e acabam não ponderando seriamente sobre suas 

escolhas.  

A profissão professor é vista por muitos como um sacerdócio em que só a 

exerce quem tem habilidades específicas para tal, como bem afirma Gatti (2009) 

ao apontar que a imagem de professor construída socialmente é que a docência 

não é uma profissão, mas sim um sacerdócio, uma missão em resposta a uma 

vocação. Em um trabalho realizado por Lima e Machado (2014), em Belo 

Horizonte sobre a evasão discente nos cursos de licenciatura da Universidade 

de Minas Gerais apontam que os acadêmicos desistem pelo fato de não se 

identificarem com a licenciatura e pela falta de interesse em lecionar. 

Ainda sobre a docência, um fato importante a ser frisado aqui é a 

declaração da entrevistada E8, sobre a valorização do profissional da educação. 

Diferente do que muitos trabalhos apontam sobre o descaso com a carreira do 

magistério e muitos desistem por esse motivo, ela declara que a valorização 

deve partir do indivíduo. 

 

Não pela desvalorização (não querer a licenciatura), porque eu penso assim, em 
tudo o que a gente faz, quando a gente tem um foco, quando a gente tem uma 
meta, a gente consegue sempre tá se superando. Então assim, independente da 
valorização ou não do professor, tem tantos professores que ganham bem e por quê 
eles ganham bem? Porque eles não são diferentes mas eles buscam. Então se eu 
fosse uma docente eu iria buscar, para chegar nesse patamar. Então a questão da 
valorização não contribuiu, foi mesmo o fato de eu não me sentir realizada fazendo 
aquilo. (E8) 
 

Não obstante, alguns respondentes (não evadidos) declaram a sua 

satisfação com o curso de licenciatura em CB, como principal motivação para a 

permanência até a diplomação. Alguns deles assinalam que iniciaram o curso 

de CB por não terem opção de cursar outra graduação e no decorrer do 
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processo acabaram se identificando com a carreira docente, reconhecendo 

também as lacunas existentes na profissão, fato diretamente relacionado com os 

objetivos individuais. 

 

No início não tinha tanta afinidade com a questão da educação, então no decorrer 

das disciplinas de educação isso foi me despertando mais o interesse pela 

licenciatura... hoje se eu fosse fazer o vestibular eu já iria convicta de que seria a 

licenciatura. (P2) 

 

Eu sempre fui muito de falar, eu nunca fui aquela pessoa tímida para conversar, 

então eu sempre...sempre, desde a Educação Básica, eu sempre fui de tá assumindo 

a frente das apresentações das palestras, seminários  e sempre gostei muito...então 

quando cheguei aqui pegue a parte de monitoria e gostava bastante de dar aula 

para o pessoal, aí eu resolvi tentar, eu acho bem mais interessante fazer isso, eu 

gosto muito mais e me sinto muito mais realizado fazendo isso (docência). (P1) 

 

Assim, eu sempre me via muito como professora sim de inclusão de alunos 

especiais mesmo...mais voltado para crianças autistas para trabalhar essa parte da 

biologia com eles, ma agora com a minha experiência... experiências que tive nos 

colégios, a regência no estágio do ensino médio, acabou aumentando assim a 

motivação de realmente estar em sala de aula [...] mas logo no inicio era mais fazer 

o curso para passar no concurso. Essa motivação veio agora no final do curso, não 

era o curso que eu queria [...] mas no decorrer da situação toda eu acabei gostando 

de estar em sala de aula (P3) 

 

O que eu gosto mesmo é da área de saúde, minha primeira opção foi a fisioterapia, 

como não passei [...] na segunda chamada para biologia eu fui chamada... ei eu vim 

e fiz o noturno e estou aqui até hoje [...]no decorrer do curso eu fui gostando, me 

identificando[...]no estágio foi meio que um baque [...] mas mesmo assim foi 

tranquilo e fui me identificando, gostei até do estágio, mesmo com esse choque de 

realidade que a gente acaba tendo... (P10) 

 

Eu permaneci por vários fatores, sempre gostei da licenciatura, da sala de aula, do 

curso de biologia. (P9) 

 

Porque eu quero ser docente, então inicialmente eu acho que em colégio e depois na 

faculdade. (P8) 
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Eu tenho consciência de que a licenciatura é para formar professor... e eu to aqui 

pra isso...eu tenho essa consciência hoje, mas eu já cogitava dar aula antes de 

saber. (P7) 

 

(Ser professor) é uma motivação sim, eu pretendo exercer a profissão, agora uma 

coisa é verdade né e acho que isso ninguém vai negar, que a área da educação as 

vezes é uma área ingrata, porque você ta ali, você prepara todo o material, muitas 

vezes você passa o final de semana, prepara um material legal, você chega e tem 

um stress muito grande durante as aulas, você não consegue desenvolver o 

conteúdo, você tem problemas com aluno, então é realmente uma área as vezes 

muito ingrata [...]mas as vezes você tem momentos que você olha assim e “poxa, o 

trabalho ficou legal, o trabalho valeu a pena”, eu acho que são esses momentos que 

vão te fortalecendo né... (P7) 

 

 

Em alguns momentos, o objetivo individual de ser professor demonstra-se 

pelo fato da licenciatura servir como uma via para outras oportunidades, para o 

mercado de trabalho e para ascensão social através do diploma. Nessa 

perspectiva, Tinto (1989) ressalta que muitos alunos, com metas educacionais 

restritas, ao escolherem determinados cursos de graduação tem o intuito apenas 

de acumular certa quantidade de créditos necessários para habilitá-lo para fins 

profissionais ou promoções de trabalho. Podemos notar visões acerca dessa 

assertiva do autor por meio das declarações dos depoentes P5, P6, P8 e E7: 

 

Então eu vejo mais como um trampolim, que você pode fazer licenciatura ou não, 

então você tem uma gama maior de possibilidades diferentemente do bacharelado. 

(P5) 

 

Para dar aula no Ensino Médio eu tenho desmotivação porque sei que o salário 

não é tão bom e eu passei agora pelo estágio e vi que não quero isso [...] eu quero 

ser professor de universidade. (P8) 

 

Ser professor eu nunca quis não... eu nunca quis... na verdade eu preciso de um 

nível superior, então pronto.. só em último caso ir para sala de aula [...] hoje é 

primordial você ter uma graduação... condições de melhoria né, condição 

financeira melhor. (P6) 
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Tava um pouco preocupado com essa questão de oferta de emprego e como tinha a 

questão do licenciando, ele tem a possibilidade de participar de concurso paa 

professor do estado, etc... aí eu achei que seria interessante complementar minha 

formação de bacharel, fazendo a licenciatura [...] minha preferência pela 

licenciatura era oportunidade de trabalho. (E7) 

 

Portanto, ao que parece, a atividade docente e escolha pelo curso 

apresenta alguma possibilidade de ter melhores condições de vida pelo fato de 

ter uma graduação e poder fazer a diferença no mercado de trabalho, seja na 

sua área de atuação ou em outra que muitas vezes não tem similaridade alguma 

com sua formação inicial. Apoiados nessas concepções, outros respondentes 

concretizam na licenciatura a oportunidade e possibilidade de, através do 

curso, terem a acessibilidade ao mercado de trabalho como uma preparação a 

mais.  

 

Eu preferi a licenciatura por questão também de emprego porque se eu atuasse na 

área do bacharelado seria mais difícil [...] então a licenciatura iria me propor 

também ter esse conhecimento. (P2) 

 

Melhores condições de trabalho, pra melhorar no trabalho, porque assim na 

verdade, eu falo bem assim ‘na verdade eu vou passar na graduação, estudar a 

noite e vou trabalhar durante o dia’. (P6) 

 

O curso especificamente de Biologia (licenciatura) ele te dá margem para trabalhar 

em pesquisa, mesmo sendo uma licenciatura, claro que você não sai um bacharel, 

mas você sai com bastante áreas que você pode trabalhar né... [...] você tem a 

oportunidade também de dar aula né, claro que o mercado de trabalho ta aí e a 

gente não pode desfazer do mercado de trabalho [...] e a licenciatura te abre um 

leque maior de oportunidade. (P5) 

 

Eu sei que uma hora ou outra o mercado exige de você a graduação que no caso 

pra mim seria a biologia... com a graduação em biologia vou ter mais facilidade de 

trabalho, mas vou ter algo a mais para poder conseguir trabalhar e concorrer no 

mercado de trabalho. (P9) 

 

Nesse sentido, há uma grande preocupação por parte dos entrevistados 

com sua inserção no mercado de trabalho, uma vez que o perfil dos alunos que 

buscam a licenciatura demonstra uma realidade bastante desigual em nossa 
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sociedade. São indivíduos provenientes de famílias de baixa renda, em sua 

maioria, e que necessitam buscar no nível superior o tão sonhado emprego ou a 

tão almejada garantia de salário para seu sustento. Com isso, esses depoentes 

optam pela licenciatura em CB como alternativa de ingresso no mundo do 

trabalho, às vezes como uma atividade transitória e não como uma carreira a 

seguir. Como bem pontua Kussuda (2017, p. 39), “Entre os 

socioeconomicamente desfavorecidos, a longa permanência no curso parece 

tornar o mercado de trabalho mais atrativo, quando comparado aos ganhos que 

a conclusão possibilitará”. 

 

5.1.4  Compromisso com a meta de graduação 

 

Na perspectiva do compromisso, que está intimamente ligada à tipologia 

“características individuais”, observa-se, de acordo com Tinto (1993), que 

quanto maior o comprometimento com a graduação, maiores são as chances do 

aluno permanecer. Dentro desse comprometimento, a família e o futuro 

profissional cumprem papéis importantes no engajamento com a conclusão do 

curso. 

Entre nossos depoentes, alguns se destacam pelo fato de terem chegado 

tão longe no curso e não aceitarem ter que desistir, já que houve a demanda de 

tempo, sacrifícios com viagens, gasto material e também o intuito de ter uma 

graduação ou perseguir uma meta. É o caso dos respondentes P1, P2, P5, P6, P7, 

P8 e P10: 

 

Então, desistir não, eu me senti desmotivado em diversos momentos, mas desistir 

não porque eu cheguei tão longe e aí eu pensei... não, eu cheguei até aqui e gosto de 

ser professor (P1) 

 

Muitos colegas pensaram em desistir por conta da disciplina de química né, logo 

no primeiro semestre, mas o que nos motiva é nosso objetivo né, e pra gente 

conseguir tem que ir até o fim. (P2) 

 

Quando você se interessa, tem um foco, você estuda, você vê um resultado, acho 

que isso aí vai te motivando mais nas coisas. (P5) 
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É uma realização pessoal, porque eu tenho que ter o nível superior né [...] então eu 

fui escolher, escolhi biologia e aí quando eu entrei aqui dentro eu fui escolhendo 

né, de acordo com as portas que se abrem e eu estou caminhando e estou aqui. (P6) 

 

É muito bom saber que você vai sair e que você vai ter uma profissão, então 

realmente, você sabe que você é um profissional agora, e que o mercado para 

professor, apesar de que tem muita gente licenciada formada, tem muita gente que 

não quer trabalhar na área ou por questões de habilidades, ou por questões de não 

gostar mesmo ou então...eu acho que isso é uma motivação sim e eu pretendo NE, 

exercer a profissão (P7) 

 

Eu comecei a gostar do curso, achei bacana e cada vez mais gostando, mais 

estudando, mais sabendo, tendo mais interesse e aí é a vontade de se formar para 

poder fazer uma pós-graduação na área que eu quero que é micro (P8) 

 

Porque você tá no final e não vai largar tudo (P10) 

 

Tinto (1993), argumenta que tem sido cada vez mais evidente que o 

compromisso do aluno na vida universitária e acadêmica é um mecanismo 

importante para gerar aprendizagem e consequentemente a permanência. Isso 

porque o autor acredita que se o estudante se dedica ao seu curso, consegue 

aprender, gosta do que está fazendo, em consequência ele terá mais satisfação 

em concluí-lo. “Portanto, quanto mais possibilidades eles têm de se 

comprometer com a própria aprendizagem, e de investir tempo e energia na 

aprendizagem, aumenta sua chance de conclusão” (TINTO, 1993, p. 60). No 

entanto, precisamos deixar claro aqui que mesmo tendo o comprometimento 

com seus estudos e sua aprendizagem, podem ocorrer situações das quais a 

única alternativa que este aluno teve foi a evasão, seja por fatores de cunho 

pessoal ou socioeconômico. 

Um ponto importante levantado por um dos depoentes diz respeito ao 

fato de que o desejo em concluir a graduação ultrapassa as palavras de 

desestímulo por parte de membros importantes da universidade, como o 

professor. De acordo com P4: 
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[...] alguns professores que passaram até hoje, tiveram uns que eu disse assim... nossa eu 

poderia desistir, eu não quero, mas eu permaneci porque não era alguma palavra 

desestimulante desses professores que iriam mudar minha vida, nada na minha vida, 

pelo contrário seria incentivo para permanecer no curso e na vida acadêmica. (E4). 

 

Esse depoimento relaciona-se com o que Raimundo e Leão (2014, p. 80) 

declaram, ao relacionar atitudes como essa a pessoas resilientes, uma vez que “a 

resiliência também é vista como a capacidade que seres humanos têm de 

superar os efeitos de uma adversidade pela qual são submetidos, saindo 

inclusive fortalecidos da situação”. 

Também em reconhecimento ao papel social do professor, as metas de P3 

e de P4 em graduar-se aumentaram: 

 

Eu  vi que o professor tem o poder de transformação social, então a partir do 

momento que eu consegui reconhecer isso, esse papel, a importância do professor... 

eu disse é isso que eu quero. (P4) 

 

Então o trabalho da biologia com os alunos da APAE, isso... isso foi algo que me 

fez permanecer no curso de certa forma sim porque apesar do custo ser um curso 

bom, mas ainda não estava me identificando. Eu realmente me identifiquei quando 

eu fui para a APAE que aí eu vi que eu queria trabalhar de forma que poderia me 

doar mais para fazer algumas atividades da biologia voltado para essas crianças 

[...]então foi o que mais me incentivou. (P3) 

 

 A função social inquestionável do professor nos permite dizer que este 

papel social é sobretudo político, e que “educadores e educadoras precisam 

engajar-se social e politicamente, percebendo as possibilidades da ação social e 

cultural  na luta pela transformação das estruturas opressivas da sociedade 

classista” (RUIZ, 2003, p. 56). No momento em que o licenciando percebe o 

poder que tem nas mãos, podemos considerar que esse curso conseguiu 

alcançar uma das principais atribuições dos cursos de formação de professores 

que é despertar o constante questionamento sobre seu fazer, bem como engajar-

se com seus pares na luta pela promoção de mudanças sociais. 

No entanto, mesmo com todo o compromisso acadêmico dos alunos e este 

fator ser um forte preditor de sucesso, ainda assim existem estudantes que 
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chegam no final do curso e o abandonam. Foi o caso de E2, que no sétimo 

semestre, após ter cursado quase todas as disciplinas da matriz curricular, 

decide por evadir, tendo em vista que suas metas de vida futura não condiziam 

com o curso a qual estava matriculada.  

 

Foi assim, quando eu tava chegando pro final que era essa parte de lecionar mesmo, 

que era o estágio, eu falei ahhh eu não quero ser professora não...entendeu? Aí é que 

caiu a ficha...eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero trabalhar na área de 

saúde, do cuidar do próximo, aí eu fui e resolvi desistir [...] (desisti) mais da 

metade...já no final, beirando o final já.(E2) 

O mesmo ocorre com E10, que mesmo desejando ter um nível superior, o 

curso de CB não conseguiu despertar nele a vontade em concluir já que sua 

paixão não era a área da licenciatura e sim da saúde. 

 

Eu vi no curso de Ciências Biológicas uma oportunidade de me aproximar um pouco 
daquilo que eu queria que era um curso voltado para a área da saúde, só que no 
decorrer do curso eu fui percebendo que não era bem assim como eu pensava.... se eu 
quisesse atuar na área de saúde dentro do curso de CB eu teria que fazer uma 
especialização [...] especificamente uma Bioquimica para atuar em laboratório, mas 
não era bem isso que eu queria. (E10) 
 

 

Nesse sentido Tinto (1993) adverte que mesmo tendo altos níveis de 

compromisso institucional ou individual, uma reavaliação de suas expectativas 

educacionais pode fazer com que a pessoa desista voluntariamente do curso. 

Esse compromisso refere-se também à expectativa pessoal de estudar em uma 

IES, particularmente na pública, já que a mesma é vista como aquela que tem 

mais valor socialmente, uma vez que a maioria das universidades privadas 

oferecem cursos aligeirados e de baixa formação profissional. Assim diz E10: 

 

Acho que todo mundo, todo aluno que sonha fazer faculdade, principalmente a 
gente da nossa região aqui, que mora próximo à Jequié, tem o sonho de fazer Uesb, 
não importa qual curso, mas só pelo fato de ser Uesb, não importa [...] fiquei 
encantado com pela faculdade, tive professores excelentes, aulas maravilhosas de 
laboratório, viagens[...] universidade grande, você frequenta bibliotecas, conhece 
alunos de uma diversidade de turmas e de curso [...] mas não era o curso que eu 
queria. (E10) 
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No entanto, apesar do entrevistado ter ingressado em uma universidade 

que ele tanto agrega valores, esse fato não foi suficientemente forte para mantê-

lo no curso, pois seus interesses profissionais eram outros e ele acaba desistindo 

e ingressando em uma universidade privada. Portanto, o compromisso com a 

instituição e com a meta em graduar-se, tipologias importantes da teoria de 

Tinto, não se mostra tão viável para a conclusão do curso, mas sim o 

compromisso pessoal com o curso, que diz respeito tanto ao sentimento de 

segurança em relação à escolha quanto ao sentimento de segurança profissional 

(que se refere à oportunidade de ingressar em um bom mercado de trabalho) 

(CASTRO; TEIXEIRA, 2013). 

Apesar do compromisso com a meta em graduar-se estar diretamente 

relacionado com a permanência no ensino superior, a decisão pessoal para a 

persistência também é influenciada pela integração do indivíduo dentro do 

sistema social da faculdade, relacionada com a interação desse aluno com o 

meio social no âmbito acadêmico e institucional da faculdade (ADACHI, 2009), 

como veremos na categoria a seguir. 

 

5.1.5 Integração no ambiente universitário 

 

Esta categoria traz em si o que podemos chamar de envolvimento 

individual e institucional, em que estudantes, engajados ou não na vida 

acadêmica, permanecem ou evadem. Muitos dos depoentes trazem em seus 

relatos o fato do apoio institucional, docente e de colegas terem sido fatores 

eminentemente fortes para que eles conseguissem chegar até o final do curso. 

Outros alegam que, mesmo tendo esses incentivos, fatores externos à instituição 

o motivaram a evadir. Percebe-se aí um conflito pelo qual não podemos 

determinar que o envolvimento ativo dos estudantes em seus respectivos cursos 

é necessariamente um fator preponderante para a permanência ou vice-versa. 

Uma das interações citadas como fator motivacional para persistir no 

curso foi a relação entre professor e aluno. Segundo Tinto (1993, p. 57), “quanto 
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mais interação houver entre professores e alunos para formar laços pessoais de 

afiliação [...] há mais possibilidade de que os alunos continuem até a sua 

conclusão, desde que outros fatores permaneçam estáveis”. Do mesmo modo, 

“alunos que estabelecem tais redes, especialmente durante o primeiro ano, são 

mais propensos a permanecer na universidade do que aqueles que são 

incapazes de estabelecer essas conexões” (TINTO, 2014, p. 11).  Essa assertiva 

coaduna com as falas dos respondentes P1, P2, P4, P8 e P10: 

 

Então alguns professores assim (estabelece relação muito boa com os alunos) 

realmente motiva a gente a continuar. (P1) 

Tem professores aqui que compreende o aluno, que tem aquele olhar sensível para 

o aluno... já tem outros que não estão nem aí, não se importam com o aluno 

entendeu? Então muitas vezes o aluno tem problema... é que na verdade... e isso 

não é problema do professor em si, mas quando o professor tem aquele olhar mais 

sensível para o aluno ele pode fazer com que aquele aluno consiga terminar a 

graduação e muitas vezes não tem não... tenho visto dessa forma . (P2) 

Muitos tem o respeito, mas existem aqueles professores que a gente quer distância, 

antipatia e no decorrer do semestre existem professores que a gente diz: não, 

aquele ali é um exemplo com profissional, como pessoa... ele tem aquela noção de 

que passou pela graduação, ele não sai já dominando tudo [...]e existe aqueles que 

são pessoas profissionais que acho que é palavra não sei se é frustrado, mas existe 

profissionais dentro da área do sistema educacional que são pessoas frustradas, 

desmotivadoras literalmente. (P4) 

 

Tive alguns problemas com uma professora e é uma motivação para desistir SM, 

com certeza [...] mas no meu caso não deu vontade de sair do curso por causa disso 

não, porque eu não sou assim, só se a pessoa for muito fraca por perder em uma 

matéria e sair do cursos, mas possa ser que em outro caso, em ouyta circunstância 

outra pessoa pode ter esse problema de sair do curso. (P8) 

 

Também assim, a forma que o professor está em sala de aula... ele não precisa ser 

super amigo do aluno, mas também não precisa ser aquele professor que na sala de 

aula acabou a aula saiu ...precisa ter uma relação de professor-aluno mesmo, não 

com tanta intimidade, mas uma coisa assim menos formal [...]então isso acaba 

motivando também a gente quando a gente se identifica com a disciplina, a gente 

se identifica com o jeito do professor levar a disciplina e isso ajuda bastante (P10) 
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Compreendendo o papel ímpar que o docente universitário exerce na vida 

dos estudantes, fica claro nas respostas acima o quão é importante a relação 

professor-aluno dentro na universidade, enquanto motivador do aluno em sua 

caminhada. Nas observações de Morbeck (2016), as interações entre professor e 

aluno foi um fator positivo diferencial para a permanência mais presente no 

grupo de cursistas do que evadidos. No entanto, como esclarece o autor, o 

envolvimento acadêmico-institucional não se limita apenas à relação professor-

aluno, mas estão presentes também as relações que ocorrem entre todos os 

atores que a compõem, entre elas a equipe técnica da IES, no geral (MORBECK, 

2016).   

Tinto (1993), diz que se as instituições quiserem aumentar a persistência 

dos alunos nos cursos de graduação é necessário que os responsáveis pela 

instrução, particularmente o professor, reconheçam seu papel fundamental 

nesse processo, a partir do desenvolvimento de boas relações, aumento de 

expectativas e confiança nos estudantes, favorecer a motivação dos alunos e 

atraí-los para o processo educativo de forma que eles se sintam estimulados na 

continuidade de seus estudos. 

Outra forma importante de envolvimento na vida acadêmica, levantada 

pelos entrevistados permanecentes diz respeito às amizades que são geradas 

por meio do convívio acadêmico. Muitos deles afirmam que se não houvesse 

essa ligação, possivelmente a permanência estaria comprometida. 

 

Hoje a gente pode dizer que um motiva o outro, porque assim a gente já se conhece 

mais, a gente já se abre mais... mas no início não [...]mas a gente sempre teve 

aquela interação boa assim, entendeu? Mas só que tem colegas que muitas vezes se 

prende no início, não se abria e tal e sofria várias dificuldades e tal, mas acredito 

que no decorrer do tempo o que motivou são os colegas aqui mesmo, que quando a 

gente falava ‘Poxa velho, não tô suportando’ ele falava... ‘não vai em frente, é 

assim mesmo’... então sempre tá ali.  De alguma forma motivando... aí passei por 

isso também... então os colegas motivam bastante. (P2) 

 

No curso existem amizades ou coleguismo que vão ser para levar para toda a vida. 

Então naqueles momentos de pensar em desistir, de desânimo, essas pessoas 

contribuíram com a palavra de conforto, uma ajuda no momento de desespero, que 
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perdeu na disciplina... Ah eu não vou conseguir e tinha pessoas ali para dizer: não, 

você vai conseguir... vocês tem que estudar e eu tô aqui para te ajudar... então essa 

relação com os colegas contribui sim, não só na minha opinião, mas em algumas 

outras situações de outras pessoas também que até hoje eu conheço que 

contribuíram para continuar no curso. (P4) 

 

Você tem por exemplo um lugar, que você não se sente bem, você as vezes não quer 

ir, e tal, você quer jogar tudo pro ar, torna tudo mais difícil, mas quando você tem 

uma relação boa com as pessoas... às vezes é um ambiente agradável que você quer 

tá frequentando, quer tá presente, então eu acho que talvez tenha ajudado sim, 

porque se não gostasse seria mais difícil a convivência e talvez eu ate desis... talvez 

não desistir, mas tornasse tudo mais difícil, mais desmotivado, poxa, tem que ir lá, 

aquele povo que eu não gosto, então boa relação acho que é importante sim. (P7) 

Tipo assim,  não sou de Jequié, e tipo assim, não tinha aqueles trabalho em 

equipe?A galera falava: ‘vamos se reunir amanhã para fazer o trabalho’. Aí eu não 

podia vim, aí eles falavam... não, pode ficar tranquilo... tipo, igual Pascoal5 

mesmo... [...] eu pegava disciplina de manhã, aí por exemplo, saía de noite dez e 

meia, chegava lá em casa meia-noite e de manhã cedo no outro dia tinha que voltar 

6 horas da manhã para Jequié,  e aí Orlando6 dizia, olha negão pode dormir lá em 

casa, tipo assim tudo isso foi motivo para eu estar aqui entendeu? (P9) 

 

Era tipo assim: vamos a gente consegue,  a gente estuda junto... não, não desiste 

não. (P10) 

 

Sobre essa perspectiva, Tinto (2005) observa que em nenhum lugar o 

envolvimento é mais importante que na sala de aula do campus, especialmente 

durante os primeiros anos de faculdade, primeiro porque a sala de aula pode 

ser o único lugar onde os estudantes se encontram e também o corpo docente, 

pois alguns dos estudantes são de outras cidades ou trabalham no turno oposto 

ao do seu curso, então para eles e para muitos outros, a sala de aula é muitas 

vezes o único lugar onde eles se encontram e podem um incentivar o outro. 

Portanto, ainda segundo o autor, “o envolvimento na aprendizagem em sala de 

aula, especialmente com outros alunos, leva a uma maior qualidade de esforço, 

aprimora a aprendizagem e por sua vez, aumenta o sucesso do aluno” (TINTO, 

2005, p. 7). No entanto, para alguns dos respondentes, a questão do 

 
5 Nome fictício 
6 Nome fictício 
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envolvimento com colegas não teve nenhuma influencia em sua permanência. É 

o caso dos depoentes P3 e P1: 

 

Olha, com a minha primeira turma não... tive um pouco de dificuldade com minha 

primeira turma até hoje que eu tenho amizade com 5 pessoas de dedo mesmo, 

porque eu passei por sérios problemas com essa turma de biologia e também acabei 

perdendo em disciplinas porque eles chegarem e me tiraram do trabalho dizendo 

que era concorrente... o pessoal muito assim sabe, eu não gostei muito dessa turma 

não (P3) 

 

A relação com meus colegas é muito boa, mas motivador assim no quesito de 

motivar na licenciatura não...não influenciou em nada não. (P1) 

 

O envolvimento de que trata esta categoria também pode vir em forma de 

participação em atividades extracurriculares, como o caso dos laboratórios de 

pesquisa. O depoente P5 cita como o principal motivo para a sua permanência a 

participação no laboratório de Geociências. Segundo Tinto (2009, p. 3), “é mais 

provável que os alunos persistam em suas graduações quando se encontram em 

ambientes que mantém altas expectativas para seu aprendizado [...] os 

envolvem ativamente nas atividades da instituição, em particular nas salas de 

aula, laboratórios e grupos de estudos”. 

 

Eu comecei a me envolver aqui no laboratório de Geociências junto com meu 

orientador, gostei muito e acabei tocando o curso pra frente [...] na verdade 

inicialmente eu não tinha nenhuma expectativa do curso a não ser me formar 

(risos), mas depois que eu entrei no laboratório foi bem tranquilo assim. (P5) 

 

Quando não há uma ativa participação do aluno nas atividades 

institucionais, a desmotivação para a conclusão do curso tende a ocorrer com 

maior efetividade, pois nesse caso o aluno apenas passa pelo curso sem de fato 

vivê-lo. Portanto, mesmo o aluno tendo altos níveis de compromisso com a 

graduação e o desejo em ter um diploma de nível superior, a sua não interação 

com o ambiente universitário pode colaborar com a evasão desde indivíduo. A 

depoente E4 relata que por sua condição de trabalhadora-estudante que se 
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mostrava incompatível com as exigências do curso, a falta de envolvimento com 

as atividades da universidade foi um fator importante para sua evasão. 

 

Eu não tinha muito aquele contato... após a aula eu já ia direto para casa, então 
como eu não fortaleci muitos vínculos ali, me desestimulava mais ainda de estar 
na faculdade... só queria chegar em casa [...] a falta de tempo contou muito pois eu 
não tinha tempo de participar de congressos, de coisas que o pessoal lançava (por 
conta do trabalho) (E4) 
 
 
Vencida pelo desestímulo e falta de vínculos que a prendiam ao curso, a 

aluna acaba desistindo, mas com o sentimento de que poderia ter tentado mais, 

pois para ela ter um nível superior nos dias atuais faz toda a diferença no 

mercado de trabalho. 

 

Se eu pudesse voltar atrás eu acho que daria mais o sangue para continuar [...] me 
arrependo porque hoje em dia estudo faz diferença, pouco ou não mas às vezes lá 
na frente vai contar (E4) 
 

Sobre este aspecto nossos dados dialogam com os achados nos trabalhos 

de Capuzzo, 2016; Chaves, 2016; Gerba, 2014; Macedo, 2014 e Moura, 2015, em 

que os depoentes citam como um dos principais motivos para a evasão o fato de 

não poder conciliar trabalho e estudo, preferindo assim o emprego para sua 

subsistência. 

Outro fator importante que está relacionado à integração desse indivíduo 

com a universidade diz respeito às características da instituição, sejam elas 

relativas aos recursos, estrutura, formação de seus integrantes, que colocam 

limites ao desenvolvimento dessa integração. A fala da evadida E8 faz alusão à 

este ponto, quando ela faz uma crítica direcionada à infraestrutura e aos 

professores: 

 

Tem material lá que é vergonhoso você fazer uma aula prática, sabe? As salas são 
horríveis, a infraestrutura totalmente precária [...] eu sempre questionei isso, que 
a gente tinha vários professores extremamente renomados no papel, sabe? Mas 
não renomados no modo de ensinar (E8). 
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As monitorias, projetos de iniciação científica e projetos de iniciação à 

docência, que são propiciados pelas universidades, aparecem nas falas dos 

entrevistados como significativos motivos para permanecer, sejam em forma de 

apoio financeiro ou em forma de aprendizado. Portanto, elas funcionam como 

incentivadores para aqueles que  buscam no nível superior a qualificação para 

atuar no mercado, bem como a bolsa para se manter em seus cursos, sem 

precisar recorrer a trabalhos em turnos opostos que acabam muitas vezes 

distanciando o aluno de uma melhor preparação acadêmica. Apesar da bolsa 

disponibilizada pelos programas ter um valor irrisório, muitos desses alunos 

que saem de suas cidades ou que são realmente desprovidos financeiramente, 

conseguem se manter no curso.  

A Uesb conta com essas atividades e alguns dos respondentes as incluem 

como fortes motivadoras na permanência. É o caso do Pibid, projeto que 

colabora com a formação dos professores, uma vez que transpõem o 

licenciando para o chão da escola já nos primeiros semestres do curso. Em 

muitas das declarações dos nossos respondentes, o Pibid representa uma 

oportunidade de proporcionar ao aluno o contato com a sua futura profissão, a 

fim de que confirme ou não a sua escolha profissional. É um apoio institucional 

bastante valorizado pelos respondentes, o que comprova a sua efetividade no 

percurso acadêmico, em especial das licenciaturas.  

 

Assim, quando se fala de bolsa todo mundo independente da área vai manter ali, 

porque você vai estar recebendo o valor... mas eu falo em questão da docência... e 

sim o que você aprende, entendeu? Aí o que importa realmente é a riqueza do 

Pibid que te impulsiona para ir para docência ou não. (P2) 

Quando iniciei o Pibid, foi um ‘treinamento’ de como trabalhar em sala de aula e 

ter um contato mais próximo com o chão da escola, e aí a partir disso... Pronto, foi 

o estopim, o ápice para poder permanecer no curso. Então por isso que hoje eu digo 

que se o Pibid for extinto mesmo, eu acho que os cursos de licenciatura vão ficar 

mais ainda vazios.  (P4) 

Acho que também pela questão da bolsa do Pibid e tudo o mais é relevante, porque 

tinha... você pode deixar de trabalhar né, e se dedicar a universidade. O Pibid 

também, claro que eu já vinha no colégio né, mas pessoas que nunca trabalharam 
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no colégio, principalmente, tem essa, como posso dizer... oportunidade, de ta lá no 

colégio e ver como é que realmente funciona (P5) 

A entrada no Pibid foi...incentivador demais. (P6) 

Claro que todo mundo quer uma bolsa né, claro... o interesse pela bolsa e o 

interesse também pela parte para ‘mim’ aprender. O que o Pibid tinha a oferecer e 

realmente é um programa enriquecedor... o Pibid... não sei se você fez o Pibid... é 

bem bacana. Já estamos em sala de aula, já damos aula, a gente faz plano, 

sequência didática com o professor... realmente é um programa que motiva a 

continuar. (P8)  

Sim, com certeza... principalmente para a gente que é de fora é complicado se 

manter aqui e além da bolsa né, o dinheiro que vem cai como um a luva,  aí tem a 

experiência que o Pibid traz para a vida da gente não só experiência de vida no 

Pibid que a gente faz mas a própria experiência como professor supervisor e isso 

ajuda bastante é algo motivador. (P10) 

 

Apesar da sustentação da importância do Pibid para o licenciando e esta 

estar atrelada à formação desse indivíduo para a docência, “entendemos que a 

participação de licenciandos no Pibid pode colaborar na construção da 

identidade docente, mas não a garante por si mesma, pois essa continuará se 

consolidando e se modificando ao longo da carreira” (CHAPANI; LUZ, 2018, p. 

11) 

O programa se destaca também por sua bolsa, sendo esta um apoio 

financeiro para aqueles que não têm outro meio de se manter ou para aqueles 

que optam por focar apenas nos estudos, não havendo a necessidade de 

trabalhar. Lembrando que esses depoentes são aqueles solteiros, que contam 

com o apoio familiar e não dependem de um emprego. 

 

Porque quando a gente ta na universidade, às vezes a gente não precisa trabalhar 

então se eu não tivesse no Pibid, eu ia ter que procurar alguma renda, por mínimo 

que fosse, então eu não teria por exemplo...no Pibid, ao invés de ta trabalhando no 

comércio, fazendo outras coisas, chegando cansado pra estudar de noite, eu to 

fazendo uma coisa que vai me ajudar a ta lidando com os alunos, que vai 

contribuir com minha formação geral e eu to conseguindo, não é dizer que eu 

tenho o suficiente pra me manter, mas é uma ajuda que me impede, tipo assim, eu 
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vou vivendo de uma forma mais apertada, mas que impede que eu deixe de 

participar, de chegar na aula cansado, justamente você tem essa ajuda. (P1) 

Com o Pibid dá para me manter, eu vou continuar investindo na minha formação, 

então essas bolsas elas funcionam na verdade como uma assistência estudantil, a 

verdade é que se os alunos não tivessem essas bolsas eles teriam que trabalhar e aí 

ia ficar muito mais complicado... a qualidade na formação ia ser outra...então as 

bolsas elas ajudam muito na formação. (P7) 

 

Em suma, as declarações acerca do Pibid nos faz perceber a importância 

do apoio institucional. Desse modo, o incentivo financeiro associado à 

oportunidade de desenvolver práticas pedagógicas durante o curso tem 

indicado que o Pibid é um programa de sucesso no campo da licenciatura. 

Sobre esse aspecto, Tinto (2005) aponta que existem três tipos de apoio que 

promovem o sucesso do aluno: o acadêmico, social e financeiro. No que diz 

respeito ao apoio acadêmico, seria na forma de cursos de educação para o 

desenvolvimento, tutorias, grupos de estudos e programas de apoio, em 

especial para aqueles alunos que entram na universidade, insuficientemente 

preparados para os rigores dos estudos universitários; com relação ao apoio 

social seria na forma de aconselhamento e orientação. Já com relação ao apoio 

financeiro, Tinto (2005, p. 4) diz que “devemos fornecer aos alunos os meios 

financeiros para frequentar a faculdade, de maneira que os promovam e não 

que impeçam a sua realização”.  

Desse modo, proporcionar aos alunos o acesso ao ensino superior, como 

vem ocorrendo atualmente, sem suporte, não é oportunidade. Sem apoio 

acadêmico, social e financeiro, muitos alunos não conseguem completar seus 

programas de estudo. Uma vez que a instituição admite um aluno, trona-se 

obrigatório fornecê-los, da melhor maneira possível, o apoio necessário para o 

sucesso acadêmico (TINTO, 2014).  

Contudo, mesmo sendo um forte fator motivacional para os licenciandos, 

o Pibid não é suficientemente capaz de fazer com que esse aluno permaneça já 

que existem outros fatores internos e externos que colaboram para a evasão 
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como foi o caso do participante  E10 que na oportunidade de participar do Pibid 

ele percebeu que o campo da docência não era o seu desejo. 

 

Eu cheguei até a participar do Pibid, que o Pibid de certa forma ‘treina’ a gente e 
eu percebi que essa...eu percebi que essa não era a minha praia de estar ali 
ensinando Ciências para os alunos de ensino fundamental. (E10) 

 

Um ponto interessante que surge na fala desse entrevistado é a visão que 

muitos discentes têm do Pibid como um treinamento de professores para 

atuarem na sala de aula quando na verdade o intuito do programa não é esse. 

Outro entrevistado declara em sua fala a visão de treinamento do programa. 

Quando iniciei o Pibid, foi um ‘treinamento’ de como trabalhar em sala de aula e 
ter um contato mais próximo com o chão da escola e a partir disso, pronto, foi o 
estopim, o ápice para poder permanecer no curso. (P4) 

 

Não obstante, o Pibid tem papel importante na formação do futuro 

professor ao apresentar a ele o exercício da docência desde o início de sua 

formação. Essa é uma das oportunidades que os licenciandos têm de 

construírem uma “identidade profissional e saberes docentes a partir da 

articulação da teoria com a prática nas escolas” (SIQUEIRA; MASSENA, 2013, 

p. 2). De acordo com Canan (2012), os projetos desenvolvidos pelas IES públicas 

precisam promover a chance do estudante inserir-se nas escolas públicas desde 

o início de sua formação, a fim de desenvolverem atividades didático-

pedagógicas, sob a supervisão de um docente da licenciatura e o professor da 

escola, possibilitando aos licenciandos a convivência e participação e todos os 

espaços da escola desde o ingresso na licenciatura, proporcionando a estes 

acadêmicos melhor preparação para atuarem nos estágios de docência. Ainda 

de acordo com Canan (2012, p. 32),  

 

Nessa perspectiva, o diálogo e a interação entre licenciandos, 
coordenadores e supervisores geram um movimento dinâmico de 

formação recíproca e crescimento contínuo, que representa uma via de 
mão dupla, em que tanto a escola quanto a universidade (através de 
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seus professores e alunos) aprendem e ensinam ao mesmo tempo, 
retroalimentando a relação entre teoria e prática. 

 

 

A partir das categorias selecionadas para este trabalho podemos afirmar 

que para os nossos participantes, os fatores causadores tanto da permanência 

quanto da evasão estão interligados uma vez que eles se entrecruzam tanto em 

um quanto no outro. A família, a subjetividade, as experiências acadêmicas 

anteriores à universidade, o compromisso com a graduação e o envolvimento 

do aluno com a instituição são fatores que coadunam para que o aluno conclua 

seu curso ou desista dele.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tecendo algumas considerações do nosso trabalho, a nível de conclusão, 

foi possível perceber que apesar de existirem muitas discussões em torno da 

formação de professores, o assunto não se esgota, uma vez que existem 

elementos que necessitam serem colocados em prática, a exemplo da articulação 

entre os conteúdos específicos e o pedagógico, a realização de aulas 

contextualizadas, aproximação dos futuros docentes com a realidade 

educacional e a dialética entre a teoria e a prática. 

Um dos problemas que também atinge as licenciaturas, devido a várias 

causas como desvalorização docente, falta de atratividade e a precarização do 

magistério, entre outros, é a evasão que pode ser vista em várias IES do país e 

que apresenta taxas significativas e preocupantes. Nesse sentido, nosso 

interesse em realizar esta pesquisa no campo da formação de professores, em 

particular no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas se deu pelo fato da 

notoriedade da diminuição do número de alunos nas turmas. 

Portanto, ao objetivarmos analisar a evasão e a permanência de alunos do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Uesb, campus de Jequié, 

ressaltamos que o objetivo da pesquisa foi atingido e abrimos destaque para o 

fato da teoria de Tinto ter contribuído de forma notável para o alcance do 

propósito desta pesquisa.  

No entanto, apesar de ser a chave principal para nossas discussões, a 

teoria aqui trabalhada apresenta lacunas que precisam ser preenchidas com um 

olhar mais sociológico do contexto no qual estamos inseridos. Todavia, a partir 

de outros referenciais, conseguimos entrelaçar a teoria de Tinto com os demais 

autores que discutem os problemas educacionais por meio da sociologia. Desse 

modo, a referida lacuna teórica, que ainda está distante de ser superada, ao 

menos foi atenuada. Deixamos claro também que a teoria aqui trabalhada não 

se apresenta como algo fechado e acabado, mas sim como uma possibilidade de 

discussão. 
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Um ponto relevante também que merece ênfase nesta pesquisa é que 

ainda não existe uma clareza com relação ao conceito da evasão, ou seja, 

existem uma variedade de definições nos trabalhos desenvolvidos sobre o tema 

nas últimas décadas, mas os cálculos utilizados são diferenciados, o que acaba 

gerando resultados dessemelhantes. 

Agora nos reportando à contribuição deste estudo, podemos dizer que ele 

situa e apresenta a problemática da evasão sob o olhar dos próprios atores, no 

âmbito do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e serve de referência 

para futuros trabalhos que venham a investigar o tema nos cursos de 

graduação, não só na Uesb, mas também em outras IES. Por outro lado, esta 

pesquisa traz subsídios para a instituição analisar a evasão e planejar ações que 

possam vir a diminuir a ocorrência da mesma. Ainda sobre a contribuição desta 

pesquisa, fazemos alusão à sistematização dos trabalhos já realizados no Brasil 

sobre o tema em questão, possibilitando o diálogo, ainda que breve, com os 

nossos achados e compilando-os em uma pesquisa acadêmica. 

Quanto aos resultados desta pesquisa, foi possível perceber que as cinco 

tipologias criadas por Tinto em sua teoria foram apropriadas para nossos 

dados, apesar de suas limitações para discutir alguns aspectos particulares de 

nossa realidade brasileira e também no âmbito baiano, e contribuiu de forma 

significativa para a discussão realizada nas análises. Notamos que o 

background da família atua como coadjuvante na escolha em evadir ou 

permanecer, uma vez que a família tem o poder de atuar como aquela em que 

se busca o apoio nos momentos difíceis ou aquela em que serve de exemplo 

para uma vida futura, mas também pode ser o motivo principal para que o 

estudante casado busque trabalhar para mantê-la e não consegue conciliar o 

trabalho com o estudo.  

Na categoria rendimento acadêmico anterior, verificamos que a vida 

acadêmica anterior à universidade está diretamente relacionada com o 

rendimento do aluno no ensino superior e contribui de forma considerável para 

o estímulo ou desestímulo em continuar no curso de Licenciatura em C.B. 

Identificamos que as dificuldades vivenciadas por esses alunos no Ensino 



154 
 

Médio foram barreiras para a continuidade do curso e colocamos em cheque a 

qualidade da educação básica brasileira, uma vez que muitos alunos chegam à 

universidade com dificuldades descomunais, não só nas disciplinas de exatas, 

mas também nas da área de linguagem, a exemplo da interpretação de texto. Já 

para os alunos que tiveram facilidade nas matérias de Química, Física e 

Matemática no Ensino Médio, os relatos indicam que elas foram de importância 

inegável para a permanência no curso. 

No que diz respeito às características individuais, estas se relacionam com 

a subjetividade do indivíduo, suas vontades, desejos e sentimentos e colabora 

com o ato de evadir ou permanecer na medida em que o aluno perceba que seus 

objetivos de vida condizem ou não com o curso que ele ingressou. Suas 

perspectivas podem mudar ao longo da vida acadêmica, fazendo com que ele 

abandone seu curso de origem e busque a realização em um outro curso ou até 

mesmo em outra atividade que não está ligada à academia.  

Já com relação ao compromisso com a meta de graduação, que se associa 

também com as características individuais, reconhecemos através dos relatos 

dos nossos colaboradores que os objetivos de vida são fundamentais para que o 

aluno conclua seu curso ou desista dele no meio do caminho. Alguns 

entrevistados chegam a evadir nos semestres finais do curso ao perceberem que 

seus compromissos de vida futura mudam com o tempo e o que para ele era 

algo motivador, acaba se tornando algo enfadonho, levando-o ao ato de evadir. 

Já para outros, o desejo em ter um diploma de nível superior, seja para agradar 

sua família, seja para uma satisfação pessoal ou seja para adentrar de forma 

mais “fácil” no mercado de trabalho, levou esses alunos à permanência no curso 

até a conclusão. 

Por fim, ao discutirmos a categoria integração no ambiente universitário, 

notamos que há um certo grau de integração dos nossos sujeitos com o 

ambiente universitário, seja no envolvimento com os colegas, professores, 

atividades de pesquisa e extensão, contribuindo assim para sua permanência. 

Por outro lado existem depoentes que alegam que a falta de tempo para a 

realização das atividades extraclasse, bem como as relações sociais estarem 
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restritas ao período das aulas, a exemplo dos alunos-trabalhadores e daqueles 

que residem em outras cidades que não a sede do curso, foram de extrema 

importância para a decisão de evadir, uma vez que o desestímulo e a falta de 

envolvimento com os colegas foi desmotivante para continuar. 

No caminho percorrido até aqui, percebi que o ato de escutar os alunos era 

muito mais do que registrar os fatos, mas recaía em lidar com sentimentos que 

se divergiam no momento dos depoimentos, em que de um lado o esforço para 

justificar racionalmente a escolha por desistir da universidade e do outro lado o 

sentimento de desapontamento, desgosto e muitas vezes arrependimento em 

relação ao não alcance do objetivo perseguido. 

A partir dos resultados acima, notamos que há uma tensão entre os fatores 

de  permanência e os de evasão, em todas as categorias selecionadas para a 

discussão. Enquanto para uns atuou de forma motivadora para a continuidade 

dos estudos, para outros foi o estopim no ato de evadir. A pesquisa nos 

permitiu perceber também que a evasão, apesar de ser um problema 

preocupante para a sociedade como um todo, às vezes ela também é, do ponto 

de vista pessoal, a alternativa mais eficaz para se alcançar um futuro 

satisfatório. 

Para a minimização deste fenômeno, a Uesb conta com algumas ações que 

colaboram para a permanência estudantil, como o programa Pnaest que destina 

verbas para a manutenção do atendimento ao estudante, em forma de apoio 

financeiro e também de moradia, alimentação, transporte, saúde, inclusão 

digital, cultura, esporte e apoio pedagógico por meio das monitorias. Com 

relação ao desempenho acadêmico, que objetiva fomentar a participação 

político-acadêmica dos discentes, são desenvolvidas as seguintes ações: 1. 

Acompanhamento da equipe multidisciplinar, que tem o papel de realizar o 

atendimento pedagógico e psicológico, com ações educacionais e sociais; 2. 

Cursos livres: que oferece cursos de línguas estrangeiras, informática, produção 

textual, dentre outros; 3. Ações multidisciplinares: que promove palestras, 

minicursos, oficinas, entre outras, no intuito de desenvolver potencialidades 

pessoais; 4. Ação emergencial: são aquelas situações emergenciais diagnósticas 
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pelo Serviço Social do Prae, a exemplo de vulnerabilidade socioeconômica, que 

interfere no desempenho acadêmico do aluno, podendo ser liberado apoio 

financeiro temporário para este discente. 

Notamos aí que são amplas as ações promovidas pela instituição no 

intuito de manter os alunos de forma confortável em seus respectivos cursos, no 

entanto, apesar de sua particular importância, se mostram ainda insuficientes, 

uma vez que há outros fatores que não são considerados pelas políticas 

nacionais como as questões de currículo, metodologia, etc. e que acaba 

ocasionando também a evasão. 

Trazemos portanto, algumas sugestões para além das que já existem na 

instituição, no sentido de reduzir as taxas de evasão, a partir das nossas leituras 

e dos nossos dados e nos apoiamos em Kussuda (2017) quando recomenda em 

seu trabalho as alternativas a seguir: Programas de monitoria, em horários 

propícios, para atender aos alunos-trabalhadores; Conscientização dos 

professores, acerca das dificuldades individuais; Implantação de disciplina 

introdutória, reduzindo assim as dificuldades de aprendizagem nas matérias 

mais hostis aos alunos (Física, Química e Matemática).  

Propomos também que, ao início de cada turma, logo no primeiro 

semestre, seja apresentado a esses alunos o projeto do curso, apontando os 

objetivos, currículo, as habilidades a serem desenvolvidas neste curso e a 

atuação do futuro profissional, para que mais à frente não haja frustrações 

desnecessárias e dar continuidade e aperfeiçoar os programas existentes, tanto 

da própria universidade, quanto das políticas públicas mais amplas no que se 

refere aos programas de permanência.  

Outro ponto relevante que precisa ser repensado é a qualidade da 

educação básica, ou seja, deve-se destinar um melhor investimento na base, 

visto que a precariedade no ensino fundamental repercute no ensino médio e 

consequentemente atingirá o ensino superior, elevando as taxas de evasão. 

Também salientamos a necessidade de ampliar as discussões acerca da evasão, 

tanto no âmbito local (IES) quanto no contexto mais global, envolvendo as 

políticas públicas. 
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Para finalizar, destacamos que nossos resultados trazem significativas 

colaborações para o entendimento da problemática na instituição, no entanto 

relaciona-se a uma realidade específica a qual não é possível estender a todos os 

cursos de modo igual, uma vez que há particularidades pertinentes a cada um. 

Portanto, sabendo que a evasão também atinge outros cursos e áreas, futuras 

investigações precisam ser feitas em outros cursos, de modo que se observem e 

se comparem as similaridades e divergências entre áreas e entre as modalidades 

licenciatura e bacharelado. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – NÃO 

EVADIDOS 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 

Título do Projeto: Tensão entre permanência e evasão de alunos do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, Campus de Jequié.  

 

Pesquisadoras Responsáveis: Jaqueline Trindade Araújo e Daisi Teresinha Chapani.  

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

“Tensão entre permanência e evasão de alunos do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus de 

Jequié”. Neste estudo pretendemos: Levantar informações acerca do índice de evasão no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (campus de Jequié), bem como Analisar 

quais as causas da evasão e da permanência de alunos dos cursos de Licenciatura em 

Biologia da UESB, identificando alternativas para a minimização da evasão. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é em decorrência da constatação por 

parte dos docentes e discentes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, que tem 

havido uma diminuição do número de alunos nas turmas, evidenciando assim o fato de 

muitos alunos estarem desistindo. Sabe-se que a evasão é um fenômeno que causa 

grandes prejuízos sociais, pessoais e acadêmicos. Por este motivo, fomos instigadas a 

pesquisar que fatores predominam na decisão de evadir ou permanecer no curso. Para 

este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Buscaremos informações 

acerca dos alunos evadidos e dos alunos do último semestre do curso (contato telefônico 

ou e-mail) e os convidaremos a participar da nossa pesquisa onde utilizaremos como 

instrumentos de coleta de dados, questionário para caracterização do perfil dos 

participantes e, logo após, entrevista semi-estruturada com esses alunos evadidos e não-

evadidos, buscando verificar quais fatores os levaram a desistir e quais levaram a 

permanecer no curso até a diplomação. Sua participação é voluntária e consistirá em um 

questionário e uma entrevista semi-estruturada, após responder esse termo, Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. E se o (a) senhor (a) aceitar participar desta 

pesquisa, assinará duas vias desse documento, uma ficando com o senhor (a), e a outra 

com Jaqueline Trindade Araújo. Se alguma pergunta da entrevista lhe causar incômodo 

ou desconforto, o (a) senhor (a) poderá de deixar de responder à mesma. Além disso, 

sua participação não é obrigatória e, caso não deseje participar da mesma, sua vontade 

será respeitada. Você não será identificado em nenhuma publicação e o pesquisador  irá 
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tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Este estudo poderá 

apresentar risco mínimo e transitório que se dará pelo fato de o participante se sentir 

constrangido ou pouco à vontade ao relatar os motivos pelos quais ele optou por 

abandonar o curso. Porventura poderá sofrer risco emocional ao descrever situações de 

vida, momento no qual o pesquisador poderá parar a entrevista a pedido do participante 

ou conduzir de uma forma diferente para que essa situação possa ser minimizada. 

Apesar disso, você tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de 

quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios deste estudo 

são contribuir com a instituição no sentido de dar visibilidade à evasão no curso de 

Biologia, bem como em outros cursos, a fim de que a mesma possa estar buscando 

alternativas possíveis para assegurar o direito dos alunos de permanecerem até sua 

diplomação, diminuindo a problemática da evasão. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Servirão para compor a 

minha dissertação de mestrado, e posteriormente pode ser utilizado para apresentações 

em Eventos Científicos, bem como publicação em Revistas Científicas da Área, de tal 

forma que nem o (a) senhor (a), nem outro participante terá sua participação 

identificada.  Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado 

sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados 

com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

A qualquer momento, o (a) senhor (a) poderá solicitar esclarecimentos sobre esta 

pesquisa, através dos e-mails das pesquisadoras responsáveis: Jaqueline Trindade 

Araújo (jtaraujo1@hotmail.com), telefone (73) 99177-5195, estudante de Mestrado do 

PPG-ECFP/UESB e Daisi Teresinha Chapani (dt.chapani@gmail.com), telefone (73) 

99116-0540, professora do Departamento de Ciências Biológicas/UESB, localizada no 

endereço Avenida José Moreira Sobrinho S/N – Jequiezinho (Jequié-Bahia), CEP: 

45200-00. 

 

Eu, ___________________________________________________, fui 

informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e 

posso modificar a decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em 

participar desse estudo intitulado “TENSÃO ENTRE PERMANÊNCIA E EVASÃO 

DE ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB, CAMPUS DE 

JEQUIÉ” desenvolvido pela aluna de pós graduação stricto sensu Jaqueline Trindade 

Araújo, sob a responsabilidade da Professora Drª Daisi Terezinha Chapani, da 

Universidade estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).  . Recebi uma cópia deste termo 

de consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

mailto:jtaraujo1@hotmail.com
mailto:dt.chapani@gmail.com
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Nome do/a Participante ___________________________________________ 

 

Nome da pessoa ou responsável legal _______________________________ 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 

minha opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações 

relacionadas a esta pesquisa. 

 

Jequié/ Bahia, Data: ____de _________________ de 2017.      

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: JAQUELINE TRINDADE ARAÚJO 

ENDEREÇO: URBIS III, CAMINHO 13 CASA 01 - JEQUIEZINHO 

FONE: (73 ) 99177-5195 / E-MAIL: JTARAUJO1@HOTMAIL.COM 

 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 

 

 

 

 

 

Polegar direito 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –EVADIDOS 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 

Título do Projeto: Tensão entre permanência e evasão de alunos do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, Campus de Jequié.  

 

Pesquisadoras Responsáveis: Jaqueline Trindade Araújo e Daisi Teresinha Chapani.  

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

“Tensão entre permanência e evasão de alunos do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus de 

Jequié”. Neste estudo pretendemos: Levantar informações acerca do índice de evasão no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (campus de Jequié), bem como Analisar 

quais as causas da evasão e da permanência de alunos dos cursos de Licenciatura em 

Biologia da UESB, identificando alternativas para a minimização da evasão. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é em decorrência da constatação por 

parte dos docentes e discentes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, que tem 

havido uma diminuição do número de alunos nas turmas, evidenciando assim o fato de 

muitos alunos estarem desistindo. Sabe-se que a evasão é um fenômeno que causa 

grandes prejuízos sociais, pessoais e acadêmicos. Por este motivo, fomos instigadas a 

pesquisar que fatores predominam na decisão de evadir ou permanecer no curso. Para 

este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Buscaremos informações 

acerca dos alunos evadidos e dos alunos do último semestre do curso (contato telefônico 

ou e-mail) e os convidaremos a participar da nossa pesquisa onde utilizaremos como 

instrumentos de coleta de dados, questionário para caracterização do perfil dos 

participantes e, logo após, entrevista semi-estruturada com esses alunos evadidos e não-

evadidos, buscando verificar quais fatores os levaram a desistir e quais levaram a 

permanecer no curso até a diplomação. Sua participação é voluntária e consistirá em um 

questionário e uma entrevista semi-estruturada, após responder esse termo, Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. E se o (a) senhor (a) aceitar participar desta 

pesquisa, assinará duas vias desse documento, uma ficando com o senhor (a), e a outra 

com Jaqueline Trindade Araújo. Se alguma pergunta da entrevista lhe causar incômodo 

ou desconforto, o (a) senhor (a) poderá de deixar de responder à mesma. Além disso, 

sua participação não é obrigatória e, caso não deseje participar da mesma, sua vontade 

será respeitada. Você não será identificado em nenhuma publicação e o pesquisador  irá 

tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Este estudo poderá 

apresentar risco mínimo e transitório que se dará pelo fato de o participante se sentir 

constrangido ou pouco à vontade ao relatar os motivos pelos quais ele optou por 

abandonar o curso. Porventura poderá sofrer risco emocional ao descrever situações de 
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vida, momento no qual o pesquisador poderá parar a entrevista a pedido do participante 

ou conduzir de uma forma diferente para que essa situação possa ser minimizada. 

Apesar disso, você tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de 

quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios deste estudo 

são contribuir com a instituição no sentido de dar visibilidade à evasão no curso de 

Biologia, bem como em outros cursos, a fim de que a mesma possa estar buscando 

alternativas possíveis para assegurar o direito dos alunos de permanecerem até sua 

diplomação, diminuindo a problemática da evasão. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Servirão para compor a 

minha dissertação de mestrado, e posteriormente pode ser utilizado para apresentações 

em Eventos Científicos, bem como publicação em Revistas Científicas da Área, de tal 

forma que nem o (a) senhor (a), nem outro participante terá sua participação 

identificada.  Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado 

sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados 

com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

A qualquer momento, o (a) senhor (a) poderá solicitar esclarecimentos sobre esta 

pesquisa, através dos e-mails das pesquisadoras responsáveis: Jaqueline Trindade 

Araújo (jtaraujo1@hotmail.com), telefone (73) 99177-5195, estudante de Mestrado do 

PPG-ECFP/UESB e Daisi Teresinha Chapani (dt.chapani@gmail.com), telefone (73) 

99116-0540, professora do Departamento de Ciências Biológicas/UESB, localizada no 

endereço Avenida José Moreira Sobrinho S/N – Jequiezinho (Jequié-Bahia), CEP: 

45200-00. 

 

Eu, ___________________________________________________, fui 

informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e 

posso modificar a decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em 

participar desse estudo intitulado “TENSÃO ENTRE PERMANÊNCIA E EVASÃO 

DE ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB, CAMPUS DE 

JEQUIÉ” desenvolvido pela aluna de pós graduação stricto sensu Jaqueline Trindade 

Araújo, sob a responsabilidade da Professora Drª Daisi Terezinha Chapani, da 

Universidade estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).  . Recebi uma cópia deste termo 

de consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Nome do/a Participante ___________________________________________ 

 

mailto:jtaraujo1@hotmail.com
mailto:dt.chapani@gmail.com


177 
 

Nome da pessoa ou responsável legal _______________________________ 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 

minha opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações 

relacionadas a esta pesquisa. 

 

Jequié/ Bahia, Data: ____de _________________ de 2017.      

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: JAQUELINE TRINDADE ARAÚJO 

ENDEREÇO: URBIS III, CAMINHO 13 CASA 01 - JEQUIEZINHO 

FONE: (73 ) 99177-5195 / E-MAIL: JTARAUJO1@HOTMAIL.COM 

 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Polegar direito 
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APÊNDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DEPOIMENTOS 

  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

Eu ___________________, CPF ____________, RG_______________ 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, 

riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do 

uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente 

termo, os pesquisadores Jaqueline Trindade Araújo e Daisi Teresinha 

Chapani do projeto de pesquisa intitulado “Tensão entre permanência e 

evasão de alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus de Jequié” 

a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento 

sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) 

e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 

transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os 

direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) 

e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto 

Nº 5.296/2004). 

Jequié - BA, __ de ______ de 2017. 

 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo 

projeto 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE DADOS PESSOAIS PARA ALUNOS 

EVADIDOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

QUESTIONÁRIO – EVADIDOS 

1. Caracterização do Colaborador (sua identificação permanecerá anônima, 

servindo apenas para controle interno dos pesquisadores). 

Nome: ___________________________________________ 

Idade: ___________ Semestre: ______________  Turno: ______________ 

2.Sexo: (   ) Masculino    (    ) Feminino  3.Estado civil: _____________ 

4.Ocupação atual: _________________ 5. Município onde reside: ______ 

6.Estudou o Ensino Fundamental e Médio em: 

(   ) Escola Pública    (    ) Escola Privada      (   ) Parte em pública e parte em privada       

(    ) supletivo  

7. Você residia no mesmo município em que fazia o curso? ( ) Sim (   ) Não 

8.Com quem você morava na época que evadiu do curso? ____________ 

9.Município que residia na época que freqüentava o curso: ____________ 

10. Qual o meio de transporte que utilizava para chegar à faculdade? ____ 

11.Você tem filhos? Quantos? (   ) Não tenho filhos    (   ) 1      (   ) 2     (  ) 3 ou + 

12. Qual a renda média de sua família em salários mínimos? __________ 

13. .Você era o principal mantenedor das despesas da família?  

(   ) sim   (    ) não     (   ) em partes  

14. Você exerceu atividades profissionais enquanto fazia o curso? ______ 

15. Você recebia alguma bolsa? ___________    

Qual/Quais? _________________________________________________ 

16. Após  a saída do curso de Biologia da UESB, você retornou para outro curso na 

instituição? Se sim, qual? 

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO DE DADOS PESSOAIS PARA DISCENTES 

DO VII E VIII SEMESTRE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

QUESTIONÁRIO – NÃO-EVADIDOS 

 

1. Caracterização do Licenciando (sua identificação permanecerá anônima, 

servindo apenas para controle interno dos pesquisadores). 

Nome: _____________________________________________________________ 

Idade: ___________ Semestre: ______________  Turno: ________________ 

2.Sexo: (   ) Masculino    (    ) Feminino  3.Estado civil: _________________ 

4.Ocupação atual: _________________ 5. Município onde reside: ______ 

6.Estudou o Ensino Fundamental e Médio em: 

(   ) Escola Pública    (    ) Escola Privada      (   ) Parte em pública e parte em privada       

(    ) supletivo  

7. Com quem você mora? ________________________________________ 

8.Você reside no mesmo município que faz o curso? _________________ 

9. Qual o meio de transporte que utiliza para chegar à faculdade? _______ 

10. Você tem filhos? Quantos? (   ) Não tenho filhos    (   ) 1      (   ) 2     (  ) 3 ou + 

11. Qual a renda média de sua família em salários mínimos? ___________ 

12. .Você é o principal mantenedor das despesas da família?  

(   ) sim   (    ) não     (   ) em partes  

13. Como foi sua trajetória escolar no Ensino Fundamental e Médio em termos de 

rendimento escolar? 

_______________________________________________________________ 

14. Você recebe alguma bolsa por parte da instituição para manter seus estudos? 

Qual? 

(   ) Não recebo bolsa           (    ) Pibid     (    ) Pibic     (    )Monitoria  
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APÊNDICE E - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DISCENTES DO VII E 

VIII SEMESTRE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

ROTEIRO DE ENTREVISTA NÃO EVADIDOS 

 

1. Este curso foi sua opção preferencial no momento da escolha? Justifique 

2. Por que buscou este curso? Ele atendeu suas expectativas? 

3. Já pensou em desistir em algum momento durante sua trajetória no curso 

de Biologia? Justifique 

4. Fatores que motivaram a permanência 

✓ Motivação Familiar 

✓ Identificação com o curso 

✓ Motivação pessoal 

✓ Currículo 

✓ Assistência estudantil 

✓ Pibid, Pibic, Monitoria 

✓ Relação interpessoal com os colegas 

✓ Relação professor-aluno 

✓ Motivação profissional 

✓ Expectativas atendidas 
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APÊNDICE F - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DISCENTES EVADIDOS 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EVADIDOS 

 

1. Este curso foi sua opção preferencial no momento da escolha? Justifique 

2. Fale um pouco sobre sua trajetória na universidade. É aquilo que você 

esperava? 

3. Fatores que motivaram a evasão 

✓ Falta de identificação com o curso 

✓ Condição física ou psicológica 

✓ Financeiro 

✓ Trabalho x estudo 

✓ Distancia entre universidade e residência (ou trabalho) 

✓ Relação interpessoal entre os colegas 

✓ Relação professor-aluno 

✓ Não-adaptação ao ambiente universitário 

✓ Institucional: ensino, professores, expectativa não realizada, 

currículo. 

✓ Baixo rendimento acadêmico 

✓ Descontentamento com a profissão 

✓ Desvalorização do magistério e mercado de trabalho 

✓ Era beneficiado por alguma ação afirmativa? 

 

 


