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Introdução 
 
Uma das principais funções das Políticas 
Públicas Educacionais é proporcionar 
aos estudantes as condições mínimas 
necessárias para que eles consigam 
desenvolver suas atividades com 
qualidade. O mau desempenho dessas 
políticas, associado a outras questões de 
natureza pessoal, acadêmica e 
socioeconômica, pode contribuir com o 
problema da evasão estudantil. 
Diante dessa complexidade em relação 
ao tema “evasão”, o MEC estabeleceu 
em 1995 a Comissão Especial de Estudos 
sobre a Evasão nas Universidades 
Públicas Brasileiras, que definiu os 
conceitos sobre o tema a serem 
investigados nas instituições públicas do 
país e estabeleceu as metas de controle 
dos índices de evasão (CRUZ; HOURI, 
2017). Os estudos dessa comissão vêm, 
desde então, direcionando os trabalhos 
sobre o tema no cenário brasileiro, 
principalmente em pesquisas que 
tenham como foco a educação pública 
de nível superior. 
Com o crescimento do setor de 
educação superior pública promovido a 
partir da década de 2000 em todo o país 
(por meio do REUNI), a estrutura dessas 
instituições foi significativamente 
ampliada, desde o tamanho do espaço 
físico, o número de campi, a diversidade 
da localização geográfica desses campi, 
o número de cursos, professores, 
alunos, funcionários, equipamentos, 
laboratórios, bibliotecas, etc.… A 
responsabilidade sobre todos esses 
investimentos pesa ainda mais quando 
o fenômeno da evasão ocorre, o que faz 

desse problema uma importante linha 
de investigação para os pesquisadores 
da educação superior. 
Na UFSJ, essa expansão promovida pelo 
REUNI dobrou o número de campi e 
triplicou o número de cidades 
atendidas. Entre 2005 e 2017, alguns 
dados demonstram esse crescimento: o 
número de cursos de graduação na UFSJ 
saltou de 19 para 60, sendo 56 na 
modalidade presencial e 4 no Ensino à 
Distância (EAD); o número de vagas 
oferecidas na graduação aumentou de 
750 para 3705, sendo 2865 para ensino 
presencial e 840 para EAD; o número de 
alunos matriculados na graduação 
passou de 3417 para 12861, sendo 
11293 do ensino presencial e 1568 do 
EAD; os cursos de pós-graduação stricto 
sensu passaram de apenas 2 mestrados 
para 27 mestrados e 6 doutorados; o 
número de alunos matriculados em 
cursos stricto sensu passou de 20 (nos 
dois mestrados) para 817 (no mestrado) 
e 140 (no doutorado); o número de 
docentes subiu de 193 para 845; o 
número de técnicos administrativos 
passou de 232 para 540 (UFSJ, 2005a; 
UFSJ, 2017). Todos esses números 
apresentados sobre o crescimento da 
UFSJ demonstram a quantidade de 
investimentos que foram realizados nos 
últimos anos e reforçam a importância 
de se estudar um fenômeno que, além 
de causar prejuízos e perda de 
credibilidade para esses investimentos, 
gera também danos para a sociedade e 
para a economia do país. 
Com o aumento considerável das bases 
de dados atuais, muitos dados que 
poderiam contribuir para algum tipo de 



conhecimento fornecido pelos 
relatórios institucionais acabam ficando 
esquecidos, ou não são tratados com a 
devida atenção. A Mineração de Dados 
é uma área da computação que explora 
e analisa grandes quantidades de dados 
em busca de novos conhecimentos, 
utilizando estatística, inteligência 
artificial, teoria de grafos e de bancos de 
dados (SPERONI, 2003). A utilização 
desse tipo de tecnologia pode auxiliar 
no diagnóstico das causas do problema 
da evasão, possibilitando a investigação 
de novas características e atributos que 
podem explicar o fenômeno e até 
mesmo contribuir para a elaboração de 
modelos preditivos que possam ajudar 
na prevenção. 
Conhecer os atributos relevantes para o 
comportamento evasivo na UFSJ é uma 
das formas de se entender o fenômeno 
e, a partir disso, identificar as possíveis 
disfunções na aplicação das políticas 
públicas educacionais e as causas 
relacionadas com as questões pessoais, 
acadêmicas e socioeconômicas. Assim 
sendo, esse diagnóstico pode se tornar 
uma importante ferramenta para o 
gestor institucional lidar com o combate 
e controle da evasão na instituição. 
 

Políticas Públicas da 
Educação Superior brasileira 
e a continuidade da expansão 
do Ensino Superior 
 
Um fator determinante para a expansão 
do ensino superior no Brasil foi a criação 
de Políticas Públicas voltadas para a 
área educacional. As Políticas Públicas 

Educacionais são as políticas de 
responsabilidade do Estado quanto à 
formulação, implementação e 
manutenção, abrangendo as decisões 
que envolvem organismos da sociedade 
política (Estado) e entidades da 
sociedade civil (nesse caso, a 
comunidade acadêmica). Essas políticas 
fazem parte do conjunto de Políticas 
Públicas Sociais e refletem a ação social 
do Estado na regulação do setor de 
educação. Dentro desse ramo de 
políticas públicas, as Políticas Públicas 
de Educação Superior definem direitos e 
deveres, preferências, objetivos, 
princípios e formas de organização do 
nível terciário de Educação, 
compreendendo as funções de ensino, 
pesquisa e extensão, e tratando 
questões da política educacional 
relativas à democratização do acesso e à 
qualidade do ensino (INEP, 2006). 
 
No setor privado foram implementadas 
duas políticas estudantis que 
contribuíram diretamente com a 
expansão e democratização do ensino 
superior, o Programa de Financiamento 
Estudantil (FIES), instituído pela Lei nº 
10.260, de 12 de julho de 2001, e o 
Programa Universidade para Todos 
(PROUNI), institucionalizado pela Lei nº 
11.096, em 13 de janeiro de 2005. O FIES 
tinha a finalidade de financiar a 
graduação em instituições não gratuitas 
(BRASIL, 2016), e o PROUNI se destinava 
a conceder bolsas de estudo integrais e 
parciais, em cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, em 
instituições  de ensino superior privadas 
(BRASIL, 2015). 



A Figura 1 ressalta os vários níveis de 
interação do estudante, seja com o 
curso, com a instituição ou com o 
ambiente externo, sendo que nessa 
última há uma interferência das 
experiências anteriores ao ingresso, dos 
envolvimentos afetivos durante o curso 
e das projeções das perspectivas 
profissionais e pessoais que ocorrerão 
após a conclusão. As dificuldades em 
cada dimensão, seja de natureza 
pessoal, institucional ou conjuntural, 
podem provocar a decisão sobre evadir-
se. A figura apresenta ainda o papel do 
estudante como o sujeito principal do 
processo, que exerce a ação de evadir 
ou não; e o papel dos professores, como 
atores decisivos no processo, que 
influenciam de forma direta e indireta a 
questão da permanência, participando 
tanto do processo de ensino quanto da 
formulação do sistema de ensino 

(CISLAGHI, 2008). 

Os atributos que se repetem em todos 
os anos reforçam as questões de 
comprometimento, de satisfação e de 
desempenho acadêmico, mencionadas 
na literatura, e que contribuem para a 
permanência do aluno também na UFSJ. 
A Figura 2 foi elaborada para sintetizar 
todas as análises críticas e facilitar a 
visualização das percepções 
pretendidas por este estudo.  

A Figura 2 ressalta os principais 
problemas que levam à evasão na UFSJ, 
de acordo com o estudo realizado a 
partir dos resultados da mineração de 
dados. Ela sintetiza esses problemas em 
três tópicos (desempenho acadêmico, 
satisfação e assiduidade), apresentando 

como esses temas são distribuídos nos 
quatro primeiros anos de curso e 
mostrando quais deles possuem uma 
maior relevância para os dois grupos de 
áreas de conhecimento que foram 
formados. A Figura 11 apresenta, ainda, 
o papel do gestor institucional como um 
dos principais sujeitos no processo de 
combate e controle do fenômeno da 
evasão, desenvolvendo políticas 
educacionais voltadas para a dimensão 
pedagógica, cujo foco incidiria sobre a 
deficiência da formação em nível de 
Educação Básica e no suporte às 
disciplinas que representam maior 
entrave – e no que se refere à dimensão 
simbólica – atuando no acolhimento e 
integração do aluno às novas rotinas e 
culturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 1  - Macrovisão das causas que levam à evasão nas IES brasileira



 
 

 

 

Figura 2 - Macrovisão sugerida para a gestão do fenômeno de evasão na UFSJ



Análise crítica dos resultados 
 
Uma primeira análise pode ser 
desenvolvida em relação à identificação 
do principal tipo de atributo nos 
modelos de aprendizagem. O fato de os 
atributos acadêmicos terem se 
destacado na elaboração dos modelos 
de mineração de dados propicia a 
interpretação de que existe um vínculo 
entre as causas da evasão e o conceito 
de “fracasso acadêmico”, mencionado 
por Tinto (1975). Esse fracasso é 
representado pela incapacidade do 
aluno em lidar com as dificuldades de 
suas atribuições no início do curso. Além 
disso, o fato de os outros tipos de 
atributos, sobretudo os 
socioeconômicos, não terem aparecido 
entre os mais relevantes, propicia a 
interpretação de que essas causas da 
evasão se distanciam do conceito de 
“desistência voluntária”, também 
mencionado por Tinto (1975). Esse tipo 
de desistência estaria mais associado a 
questões não acadêmicas, que 
desestimulam ou inviabilizam a 
continuidade dos estudos nessa 
instituição. É importante frisar algumas 
observações sobre essa segunda 
inferência: 
- Os atributos socioeconômicos fizeram 
parte somente dos modelos elaborados 
pelos conjuntos de treinamento 
formados com dados de alunos que 
ingressaram antes do ano de 2014, 
conforme já explicado. Logo, para os 
modelos formados com dados após 
2014, é óbvio que esse tipo de 
informação não apareceria como 
relevante. Porém, esses atributos não 
apareceram como relevantes nem 
mesmo antes de 2014, o que pode ser 
um indício de que as questões 
socioeconômicas não interferem na 
evasão analisada na UFSJ ou, partindo 
de outra perspectiva, o fato dessas 

informações estarem incompletas 
impossibilita qualquer inferência nesse 
sentido. 
-   As Políticas Públicas Educacionais 
implementadas na UFSJ, principalmente 
as relacionadas com a assistência 
estudantil, foram voltadas para a 
questão da vulnerabilidade 
socioeconômica, o que pode ter 
contribuído para que esse tipo de 
problema não se tornasse decisivo para 
a ocorrência do fenômeno evasivo na 
instituição. A própria expansão 
promovida pelo REUNI contribuiu para 
uma maior distribuição dos campi em 
diferentes regiões do estado, o que em 
muitos casos minimizou as distâncias de 
deslocamento dos alunos, facilitando a 
permanência dos mesmos. 
Entretanto, esse resultado que 
apresenta os atributos acadêmicos 
como os mais relevantes para análise do 
comportamento evasivo na UFSJ, não 
descarta a importância dos atributos 
pessoais e socioeconômicos para as 
causas reais da evasão. Ele 
simplesmente demonstra que, dentre 
os dados coletados e utilizados para o 
aprendizado dos modelos, as 
informações acadêmicas foram as que 
conseguiram contribuir da melhor 
forma com o mapeamento do 
comportamento evasivo dos alunos da 
instituição. 
Uma outra análise, relacionada aos 
atributos mais relevantes na evasão que 
ocorre em cada um dos quatro 
primeiros anos de curso, faz-se 
necessária. Os atributos que 
representam a evasão no primeiro ano 
remetem ao impacto inicial causado 
tanto pelo mau desempenho 
acadêmico, quanto pela satisfação do 
aluno em relação à atuação docente. A 
primeira das duas variáveis pode ter 
origem no desconhecimento de muitos 
alunos em relação ao ritmo de estudos 



em uma universidade e ao novo tipo de 
convívio social, quase sempre diferentes 
do que ocorre no ensino médio. 
Continuando na análise da evasão em 
cada ano, os atributos que representam 
o fenômeno no terceiro ano seguem a 
mesma lógica do segundo ano. O 
destaque fica mais uma vez para as 
reprovações nas três disciplinas com 
maior índice de reprovação, devido ao 
fato desses alunos estarem enfrentando 
o tal efeito cascata. As reprovações do 
primeiro ano impediram a continuidade 
do fluxo normal, e a ocorrência de novas 
reprovações nessas disciplinas de 
primeiro ano, fato muito comum em 
várias Áreas de Conhecimento 
(principalmente em disciplinas de 
exatas), pode contribuir para 
intensificar a falta de estímulo e fazer 
com que os alunos repensem suas 
aptidões para o curso escolhido. 
Por fim, os atributos que representam o 
fenômeno no quarto ano também 
seguem parcialmente a lógica do 
segundo e terceiro anos. O diferencial 
desse quarto ano é o aparecimento do 
atributo que reflete a satisfação do 
aluno em relação a si próprio. A 
autoavaliação foi realizada ao final do 
segundo semestre, mas já dá indícios de 
que o aluno não vai concluir o curso. É 
uma situação que remete à falta de 
aptidão com o curso ou de interação 
com a universidade, e, apesar de não 
estar presente nos atributos de anos 
anteriores, demonstra o quão é 
importante essa satisfação desde o 
início, para evitar esse longo percurso 
para lugar algum. 
 
Conclusões  
 
A evasão é um problema social 
sistêmico. As características e atributos 
identificados a fim de caracterizar o 
comportamento evasivo dos discentes 

garantiram uma análise crítica do 
problema como sendo de 
responsabilidade principal do gestor 
público institucional. As características, 
como vistas no capítulo 7, puderam ser 
prontamente analisadas a partir da 
lógica de agrupamento de saberes e 
percepções. A utilidade desse estudo se 
mostrou eficaz e atual. Diante de tais 
possibilidades de gestão na UFSJ, as 
alternativas se voltam para eficazes 
políticas públicas educacionais que 
objetivam engrandecer a qualidade dos 
cursos e, principalmente, a capacidade 
dos discentes.  
Assim, a evasão é, de fato, um dilema na 
administração pública. Todavia, com 
técnicas robustas, é possível adquirir 
conhecimentos específicos capazes de 
direcionar as soluções de problemas de 
ordem acadêmica, social e econômica. A 
garantia de satisfação, frente aos 
discentes e cursos analisados, é parte da 
essência a que se propõe o meio 
universitário, e deve ser altamente 
cumprida. 
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