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RESUMO 

 

Este trabalho constituiu um estudo sobre a evasão no ensino superior, precisamente de 

estudantes do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA campus Valença. Os objetivos da pesquisa foram 

analisar os fatores que contribuem para evasão no curso de Licenciatura em 

Computação do IFBA campus Valença, bem como compreender esse processo da 

evasão nas licenciaturas e identificar os fatores internos e externos que possivelmente 

foram responsáveis para o abandono dos estudantes. Para alcançá-los utilizamos uma 

abordagem qualitativa delineado por estudo de caso. Aplicou-se um questionário 

estruturado a fim de traçar o perfil do estudante evadido e identificar as causas 

apontadas por estes como preponderante da evasão. Nessa perspectiva concluímos que a 

evasão é um fenômeno complexo, multifacetado por fatores que em sua maioria são 

passíveis de intervenção pela instituição de ensino.  

 

Palavras-Chaves: Evasão, Ensino Superior, Licenciatura em Computação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work was a study on dropout in higher education, specifically students of the 

Degree Course in Informatics from the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Bahia, IFBA Valença campus. The objectives of the research were to 

analyze the factors that contribute to avoidance in the degree course in Informatics of 

the IFBA Valença campus, as well as to understand this process of avoidance in the 

degrees and to identify the internal and external factors that were possibly responsible 

for the students' abandonment. To achieve them we used a qualitative approach outlined 

by case study. A structured questionnaire was applied in order to trace the profile of the 

evaded student and to identify the causes pointed out by them as preponderant of 

evasion. From this perspective, we conclude that evasion is a complex phenomenon, 

multifaceted by factors that are mostly subject to intervention by the educational 

institution. 

 

Keywords: Dropout, Higher Education, Degree in Informatics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal (1988), garante a educação como direito de todos e dever 

do estado e da família. Mudanças advindas da globalização geraram novas exigências 

nas relações socioeconômicas dos indivíduos, assim como na educação. A educação 

superior é uma fonte para quem busca conhecimento, bem como a qualificação 

profissional, possibilitando o desenvolvimento social, econômico e cultural da 

sociedade em geral. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA campus 

Valença provê sob a égide da expansão do ensino superior, cursos de Licenciatura em 

Computação e em Matemática na modalidade presencial desde o ano de 2010.  

Localizada na região da “costa do dendê”, o IFBA campus Valença recebe estudantes de 

vários municípios circunvizinhos dessa microrregião. Ações proveniente de políticas 

públicas voltadas para o acesso à educação priorizadas no ensino fundamental e médio 

possibilitaram um crescimento no número de matrículas de estudantes no ensino 

superior, sobretudo, para as pessoas de classes menos favorecidas. Porém, problemas 

referentes a permanência dos estudantes se mostraram presentes nas Instituições de 

Ensino Superior (IES), surgindo a necessidade de tecer reflexões sobre o fenômeno da 

evasão no espaço acadêmico. 

Os cursos de licenciatura demonstram elevado percentual de alunos evadidos, 

48% na média nacional, segundo Aníbal (2013). Condicionada pelo desprestígio da 

profissão e as condições de precarização do trabalho docente, percebe-se um despreparo 

das instituições em prover ações que identifiquem os possíveis fatores para ocorrência 

do abandono, bem como programas de combate a tal fenômeno.  

Em sete anos de curso, mesmo sendo um tema consideravelmente abordado em 

pesquisas, o IFBA campus Valença não possui um estudo sobre a evasão no seu ensino 

superior, tema recorrente em diversas IES. Souza (2014, p. 3) afirma que “uma pesquisa 

nesse enfoque é o ponto de partida para o planejamento de ações que visam melhoria 

dos serviços oferecidos aos estudantes”. 

O interesse pelo tema pesquisado advém desse lugar (IFBA campus Valença), das 

conversas e queixas nos corredores, dos colegas de outrora que agora deixaram de 
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frequentar o curso de Licenciatura em Computação (LC) e estão desmotivados para 

voltar ou ingressar em outra graduação, a perceptível diminuição do quadro de alunos, 

dos corredores vazios. A importância em abordar o tema vem no intuito de refleti-lo, 

bem como contribuir para o sucesso da educação e dessa instituição em conceder ensino 

democrático e de qualidade a grande parte da comunidade. 

Dessa forma, a pesquisa busca responder os seguintes questionamentos: existe 

evasão no curso de LC? Quais os fatores preponderantes para ocorrência de tal 

problema no curso? 

O objetivo geral da pesquisa visa analisar os fatores que contribuem para a evasão 

no Curso de Licenciatura em Computação do IFBA campus Valença. Quanto aos 

objetivos específicos da pesquisa, consideramos compreender o processo da evasão 

relacionando às licenciaturas e identificar os motivos internos e externos que resultam 

na evasão dos alunos do curso de LC. Para isso, foi realizado coleta de dados na 

Gerência de Recursos Acadêmicos – GRA da instituição e entrevistas com alunos 

evadidos do curso.  

 A evasão estudantil nas licenciaturas é um problema que acomete às Instituições 

de Ensino Superior (IES), tendo seus efeitos negativos nos resultados dos Sistemas 

Educacionais. A perda de alunos na Licenciatura em Computação do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA campus Valença pode resultar em 

desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos.  

O estudo sobre as causas da evasão de alunos no curso de LC, justifica-se por 

contribuir para o início da reflexão desse fenômeno no ensino superior da instituição, 

bem como para o fortalecimento democrático da educação. A gestão do instituto poderá 

realizar planejamento de ações que interajam com tais fatores, a fim de reduzir os 

índices de evasão e garantindo a disponibilidade do ensino de qualidade.  

A metodologia utilizada para este trabalho está pautada na pesquisa qualitativa 

compreendida como a “pesquisa que utiliza o pressuposto de que uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito visa descrever a complexidade de certos fenômenos 

sociais, históricos e antropológicos. ” (NASCIMENTO, 2008, p.111). Em Godoy, “a 

pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada 

procurando compreender os fenômenos segundo as perspectivas dos sujeitos. ” 

(GODOY, 1995, p. 58).  
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Em diversos autores, classificar a pesquisa é um dos fundamentos principais para 

possibilitar um entendimento conceitual do trabalho. Para Gil (2002), após classificar 

uma pesquisa, torna-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa, 

chamado pelo autor de delineamento da pesquisa. “O delineamento refere-se ao 

planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que envolve tanto a 

diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de dados”. (GIL, 

2002, p. 3). O delineamento da pesquisa, em linhas gerais são os procedimentos 

utilizados para a coleta dos dados de uma pesquisa. 

Na perspectiva do delineamento da pesquisa, o estudo de caso, na definição de 

Yin, “ investiga um fenômeno contemporâneo (o “caso”) em seu contexto no mundo 

real, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e contexto puderem não estar 

claramente evidentes. ” (YIN, 2015, p. 3). Conforme define Gil (2002), uma pesquisa de 

estudo de caso não proporciona os conhecimentos exatos de uma população ou objeto 

de pesquisa, mas sim, de condicionar uma visão mais geral do problema ou identificar o 

que influenciam ou são influenciados por este. 

A partir dessas definições abordadas, o presente trabalho pode ser considerado 

como uma pesquisa qualitativa, delineada por estudo de caso, tendo em vista um 

possível aprofundamento na elucidação dos fatores para evasão no curso de LC. A 

pesquisa será enriquecida com dados e comparativos que dará representatividade aos 

números da evasão no curso. 

Para o levantamento dos dados, consideramos, o levantamento bibliográfico, a 

pesquisa documental a partir dos dados encontrados na Gerência de Registros 

Acadêmicos – GRA do referido instituto, bem como através de questionário estruturado 

destinado aos alunos evadidos. A entrevista estruturada “é aquela onde as perguntas são 

previamente formuladas e tem-se o cuidado de não fugir a elas. ” (BONI e 

QUARESMA, 2005, p. 73). Segundo as autoras, as vantagens observadas na entrevista 

estruturada correspondem na não obrigatoriedade da presença do pesquisador para o 

informante responder as questões, atingir um número considerável de pessoas ao 

mesmo tempo, maior liberdade na escolha das respostas em razão do anonimato, 

respostas rápidas e precisas. Como desvantagem, aponta–se o baixo retorno dos 

questionários enviados, questões sem respostas, outra dificuldade é a compreensão de 

questões quando o entrevistador não se faz presente para esclarecê-las. 
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Na GRA da instituição, verificou-se, os dados que se referiam a quantidade de 

alunos matriculados, desistentes e evadidos entre os períodos de 2010.2 e 2015.2. Foi 

observado nos documentos cedidos pela GRA a distinção feita entre alunos evadidos e 

os desistentes. O primeiro são os alunos que entraram em um determinado semestre, não 

se matriculando no seguinte, configurando um abandono ou evasão da instituição. O 

seguinte, desistentes, caracteriza os estudantes que formalizaram sua saída da 

instituição. A análise feita nesses dados, foi a verificação do percentual da evasão em 

cada período. Para efeito de esclarecimento e em consonância com a Comissão Especial 

para Estudo da Evasão (1996), considera-se evadidos os alunos que saíram da 

instituição sem ter concluído o curso de LC, seja por desistência formalizada junto ao 

IFBA campus Valença ou o abandono do curso.   

Partindo da delimitação na pesquisa sobre o conceito de evasão, direcionamos o 

questionário para estudantes evadidos e desistentes dos anos de 2010 a 2015. 

No sentido de garantir imparcialidade para a pesquisa, optamos por um 

questionário com perguntas abertas como pré-testagem. Entramos em contato 

presencialmente com 10 alunos que tinham evadido e solicitamos que fossem 

identificados os fatores contribuintes para o ingresso no curso e as causas do seu 

posterior abandono. Conforme Freitas e outros, “a realização da testagem para pesquisa 

possibilita a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões 

de determinado grupo de pessoas, indicado como representantes de uma população alvo. 

” (FREITAS et. al. 2000, p. 105). Dessa forma, buscou-se os principais fatores 

motivacionais para a escolha do curso, bem como os fatores mais significativos que os 

levaria a abandonar.   

A efeito da coleta de dados, transferimos as perguntas para o formulário do google 

docs1, gerando um questionário online compartilhado via redes sociais e e-mails, 

disponibilizado entre os dias 15 de maio de 2017 a 22 de maio de 2017. Segundo 

Malhotra (2006 apud Vieira et. al. 2010, p. 3) “as pesquisas realizadas com auxílio da 

Internet estão ficando cada vez mais populares, principalmente devido as suas vantagens 

como menor custo, rapidez e capacidade de atingir populações específicas. ” Todavia, 

como desvantagem, o autor acima citado, chama atenção para as baixas taxas de 

                                                           
1 Serviço para Web que permite criar, editar e compartilhar documentos de textos com amigos e contatos 

profissionais. Disponível em:  www.googledocs.com.br 
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respostas aos questionários. Para a realização da pesquisa, foram entregues 40 

questionários aos entrevistados, retornando 30 respostas até a data para encerramento.  

Assim, realizou-se coleta de dados tanto na instituição quanto referente aos 

estudantes que não frequentam o curso de LC, bem como consultas aos dados do censo 

da educação superior, concedidos no site do Instituto Nacional De Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a fim de traçar o perfil do aluno evadido, bem 

como as causas para o abandono no referido curso superior. Após esse levantamento, 

analisou-se os dados, conseguinte, elaborou-se tabelas e gráficos na tentativa de 

desenvolver um entendimento para o problema em questão. 

Este trabalho está organizado em dois capítulos, no primeiro,  encontra-se um 

breve histórico do ensino superior no Brasil, a fim de situar o lugar das licenciaturas em 

computação no cenário acadêmico do país, seguido da definição de evasão embasado 

em autores que engloba entre outros, obras de: Arcanjo e Hanashiro (2010), Ribeiro 

(2007), Durham (2005), Tanuri (2006), Azevedo (1971), Saviani (2011), Furlan (2008), 

Castro e Vilarim (2013), Adachi (2009), 2Comissão (1996), Assis (2013), Gatti (2010) e 

Tavares (2002) que trazem informações relevantes. O segundo capítulo apresenta a 

pesquisa direcionada ao curso de LC no IFBA campus Valença no que tange o perfil do 

aluno evadido, bem como informações que revelam as causas para a evasão no curso de 

LC apontados pelos entrevistados. A análise dos resultados é realizada a partir do apoio 

literário encontrado em: Baggi e Lopes (2011), Gomes e Mendes (2008), Polydoro 

(2000), Pimentel (2003), Lobo (2012), Silva Filho et. al. (2007) e Bueno (1993). Por 

fim, as considerações finais do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Comissão Especial de Estudos Sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras. SESu/MEC. 1996. 
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2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: UM BREVE 

RESGATE ATÉ AS LICENCIATURAS EM COMPUTAÇÃO 

 

A educação no Brasil se inicia no período colonial através da igreja católica, 

precisamente pela Companhia de Jesus e jesuítas, responsáveis em disseminar os 

ensinamentos do cristianismo na nova colônia portuguesa. Em Arcanjo e Hanashiro: 

Os jesuítas fundaram a primeira escola elementar (ensino básico) na cidade 

de Salvador. Durante todo o período chegaram inúmeros jesuítas, construindo 

e formando várias escolas de instrução elementar e colégios; afinal, a 

educação não era direcionada apenas para dos índios, mas também para as 

crianças da terra, sendo elas brasileiras ou portuguesas, pois a religião oficial 

de Portugal era a católica e está deveria prevalecer entre os colonos pois 

havia proibições de outras seitas. (ARCANJO e HANASHIRO, 2010, p. 27). 

 

Os únicos educadores da época eram os jesuítas e o tempo de formação do 

professor jesuíta era de aproximadamente doze anos, sendo os primeiros dois anos 

dedicados exclusivamente à igreja. Conforme Arcanjo e Hanashiro (2010), nos demais 

anos aprendia-se sobre gramática, música, astronomia, aritmética, dialética, retórica e 

geometria.  

Durante dois séculos a educação do Brasil ficou sob os cuidados da Igreja e sua 

doutrinação religiosa, servindo aos interesses de Portugal. Entretanto, a coroa 

portuguesa começou a ver os jesuítas como uma ameaça e os expulsou do Brasil 

Colônia. Ribeiro traz que:  

A adoção da orientação de administração dos bens materiais contidas nas 

“Constituições” é mais uma indicação de como esta união entre o governo 

português e os jesuítas foi conduzida em benefício maior deste último. Isto 

levou posteriormente a um choque, culminando com a expulsão da 

Companhia de Jesus de Portugal e do Brasil, em 1759. (RIBEIRO, 2007, p. 

27). 

 

Após os jesuítas, a educação colonial brasileira entra em uma nova fase, a 

pombalina. Segundo Ribeiro (2007) as reformas do marquês de Pombal estão 

direcionadas à saída de Portugal da etapa mercantil para a nova corrente econômica, a 

indústria do regime capitalista. 

Desta forma, era necessário investir em desenvolvimento humano para retirar de 

maneira lúcida e objetiva o máximo da colônia brasileira. Ribeiro relata que: 

 
Esta ampliação do aparelho administrativo e o consequente aumento de 

funções de categoria inferior passou a exigir um pessoal com um preparo 

elementar. As técnicas de leitura e escrita se fazem necessárias, surgindo, 

com isto, a instrução primária dada na escola que antes cabia à família. 

(RIBEIRO, 2007, p. 31). 
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O Estado português era responsável pela formação básica dos indivíduos, na 

tentativa de adaptar o Brasil Colônia nessa nova ordem ditada pela Revolução 

Industrial, aqueles que quisessem ingressar no ensino superior, teriam que, a priori, ser 

de famílias abastadas e ter coragem para enfrentar os riscos da viagem até Portugal.  

O início do ensino superior no Brasil acontece de maneira tardia se comparado 

aos demais países da América Latina. De acordo com Durham (2005), durante todo o 

período colonial o Brasil não possuiu universidades e ou instituições de ensino superior. 

Nesse sentido, alguns fatores inibiram o crescimento do ensino superior no país, 

segundo Durham (2005), a inexistência de cursos superiores no Brasil Colônia foi 

ocasionada devido a política portuguesa cujo interesse era fiscalizar e defender sua 

colônia, bem como concentrar a formação de ensino superior na metrópole. Tal situação 

fomentada por uma política de total expropriação de recursos do Brasil Colônia, 

favoreceram para o surgimento tardio do ensino superior no país. 

Após a independência do Brasil, a educação experimentaria uma nova fase. 

Baseado na Constituição francesa, “o modelo que se implantou foi o europeu, mais 

especificamente o francês, resultante de nossa tradição colonial e do fato de que o 

projeto nacional era emprestado às elites, de formação cultural europeia”. (TANURI, 

2006, p. 63). Existia a ideia de criar um sistema educacional brasileiro, com escolas, 

ginásios e universidades distribuídas racionalmente por todo o império. Todavia, 

segundo Azevedo (1971) esta ideia de criar um sistema nacional de educação é 

abandonada no texto constitucional, as universidades não entram nessa proposta, apenas 

o ensino de primeiras letras.   

As universidades criadas com a chegada de D. João VI e as duas geradas 

ligeiramente após a independência, possuem semelhança, a primeira: é a centralização 

ou isolamento dos cursos como explica Saviani; em seguida: são faculdades ou cursos 

públicos mantidos pelo Estado. (Saviani, 2011). 

Proclamada a República, “a nova Constituição descentralizou o ensino superior e 

permitiu a criação de novas instituições tanto pelas demais instâncias poder públicas 

(estaduais e municipais), como pela iniciativa privada”. (Durham, 2005, p. 195).  

Os movimentos das décadas de vinte e trinta, alicerçados através da 

modernização, consequentemente, as mudanças econômicas advindas da 

industrialização contribuíram à uma verdadeira revolução cultural. (Arcanjo e 

Hanashiro, 2010). Tal movimento atinge a educação que retorna aos cuidados do 
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Estado, segundo Saviani: 

Foi após a Revolução de 1930 que se retomou o protagonismo do Estado 

nacional na educação com a criação, já em outubro desse ano, do Ministério 

da Educação e Saúde Pública e com os decretos da chamada Reforma 

Francisco Campos em 1931, entre os quais se situam o que estabeleceu o 

Estatuto das Universidades Brasileiras e o que reformou a Universidade do 

Rio de Janeiro. (SAVIANI, 2011, p. 7). 

 

A reformulação dos cursos superiores com o surgimento das universidades é fruto 

da intervenção de educadores que exigiram e propuseram modernização das 

universidades. A proposta inicial, desapropriou as universidades de meras instituições 

de ensino tornando-as centros de construção e formação do conhecimento. De acordo 

com Arcanjo e Hanashiro, “o que se propunha era bem mais que a simples criação de 

uma universidade: era a ampla reforma de todo o sistema de ensino superior, (...) com 

espaço para o desenvolvimento das ciências básicas e da pesquisa, além da formação 

profissional. ” (ARCANJO e HANASHIRO, 2010, p. 26). 

O novo contexto do sistema educacional, com expansão do ensino básico em todo 

território, bem como a modernização e adventos das universidades, trouxe consigo a 

necessidade de pensar a formação de professores. Segundo Furlan,  

O primeiro curso superior de formação de professores é criado em 1935, 

quando a Escola de Professores (como era chamada), foi incorporada à 

Universidade do Distrito Federal. Esta recém-criada Faculdade de Educação 

passou a conceder “licença magistral” para àqueles que obtivessem na 

universidade “licença cultural. (FURLAN,2008, p. 3664). 

 

O curso tinha uma duração de três anos e a principal intenção era formar 

bacharéis. A autora acima citada ressalta que caso quisesse o título de licenciado, o 

aluno (a) cursava a disciplina de didática por mais um ano. “O bacharel em pedagogia 

era preparado para ocupar cargos técnicos da educação, enquanto o licenciado era 

destinado à docência. ” (FURLAN, 2008, p. 3865).  

A publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) 

estabelece algumas modificações nos cursos de formação de professores, atribuindo 

novos indicadores, bem como a criação dos Institutos de Educação Superior, possíveis 

locais dos cursos de formação de professores, além das universidades. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores são 

promulgadas e, nos anos subsequentes, as Diretrizes Curriculares para cada 

curso de licenciatura passam a ser aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação. Mesmo com ajustes parciais em razão das novas diretrizes, 

verifica-se nas licenciaturas dos professores especialistas a prevalência da 

histórica ideia de oferecimento de formação com foco na área disciplinar 

específica, com pequeno espaço para a formação pedagógica. (GATTI, 2010, 

p. 1357). 

 



 
 
 

16 
 

 

Os cursos de licenciaturas têm em seu currículo a formação humanística, 

interdisciplinaridades, uso das atribuições pedagógicas para desenvolver o 

conhecimento específico, bem como debate crítico sobre questões sociais. Segundo 

Candau (1987, apud Gatti, 2010), as licenciaturas têm por objetivo formar professores 

para a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, 

profissionalizantes, educação de jovens e adultos, e educação especial.  

Debruçada sobre alguns dados do Inep referentes aos cursos de formação de 

professores, Gatti (2010) traz contextos e características dos licenciados: o índice de 

conclusão nos cursos de licenciatura em 2006 teve uma média de 24%, considerado 

baixo em relação a pedagogia. (INEP/MEC apud GATTI, 2010). 

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep, 2016) revelam que mesmo com processo de expansão do ensino superior, bem 

como maior número de alunos matriculados, mostram uma disparidade entre alunos 

matriculados e egressos. Os índices de concluintes das licenciaturas vem diminuindo em 

relação aos anos anteriores. Em 2015 o índice de concluintes foi de 20, 6%, número que 

vem decrescendo com o passar dos anos. (BRASIL, 2016). 

Nesse contexto histórico das universidades no Brasil, é preciso voltar um pouco 

no passado para situar o “lugar” da inserção da Licenciatura em Computação no âmbito 

das licenciaturas nas universidades. Na década de 80 o Brasil passou por um período de 

modernização das diversas áreas. Não poderia ser diferente no que tange a inserção de 

computadores na educação. Segundo Tavares (2002), para a introdução da informática 

na educação foi necessário a criação do I Seminário Nacional de Informática 

Educacional, no qual fizeram parte o Ministério de Educação e Cultura (MEC), 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Secretaria 

Especial de Informática (SEI) entre outros. Foi recomendado por esta equipe que a 

informática educacional estivesse relacionada com a realidade brasileira, valorizando a 

cultura, os valores sócio-políticos e a educação nacional. 

Tavares (2002) traz dois projetos como o Educação e Computador (EDUCOM) e 

o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) que desempenharam 

papel fundamental para introduzir a informática na educação. O primeiro implantaria 

centros-pilotos em universidades públicas a fim de perceber as contribuições do 

computador no processo de ensino aprendizagem dos alunos. Outra meta era levar 

computadores para escolas públicas para possibilitar oportunidades, assim como as 

escolas privadas ofereciam a seus alunos.  
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Em relação a formação de professores, o projeto enfatiza a formação de recursos 

humanos. Cada universidade que recebia o projeto era responsável em criar cursos de 

formação de professores, seja em nível de graduação ou pós-graduação. Assim, não 

havia estruturação ou até mesmo referencial teórico, cada centro-piloto era responsável 

em desenvolver a metodologia a ser utilizada. O EDUCOM restringiu sua atuação no 

sul do país, mas, a partir deste, o governo federal desenvolveu outros projetos 

fundamentados pedagogicamente no intuito de expandir a informática na educação, bem 

como a formação de professores. O PROINFO foi o mais articulado dentre os projetos 

anteriores, pois, contou com a colaboração de secretarias, especialistas em informática 

educacional, comissões estaduais, alunos, pais de alunos e professores. O projeto tinha 

como objetivo introduzir a informática nas escolas públicas, seja municipal e ou 

estadual em todo Brasil em parceria com o MEC e os governos estaduais (TAVARES, 

2002). 

No que se refere a formação de professores, os projetos deixavam algumas 

lacunas. A capacitação de professores através de cursos rápidos não possibilitava uma 

ação pedagógica de sucesso para a informática educacional, necessitando de docentes 

formados capazes de relacionar conceitos e práticas pedagógicos com a informática. 

A partir dessa necessidade, a Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 

estabelece a oferta de cursos de Licenciatura em Computação nos Institutos Federais 

(IFs), a fim de incorporar cursos de formação superior através das licenciaturas para 

educação básica e profissional. (BRASIL, 2008). 

A Licenciatura em Computação (LC) foi instituída para formar licenciados para 

educação básica, bem como apropriar habilidades e competências para a prática docente 

que vão além dos conhecimentos específicos da área. Segundo as Diretrizes 

Curriculares (DC) de cursos de graduação em Computação:  

Os cursos de Licenciatura em Computação têm como objetivo principal 

preparar professores para formar cidadãos com competências e habilidades 

necessárias para conviver e, prosperar em um mundo cada vez mais 

tecnológico e global e que contribuam para promover o desenvolvimento 

econômico e social de nosso País. (...). As ferramentas de educação assistida 

por computador e os sistemas de educação à distância tornam a interação 

ensino aprendizagem prazerosa, autônoma e efetiva, pois introduzem 

princípios e conceitos pedagógicos na interação humano-computador. Essas 

ferramentas são desenvolvidas com a participação de Licenciados em 

Computação. Genericamente, todo sistema computacional com 

funcionalidade pedagógica ou que necessita de assistência para seu uso, 

requer a participação dos Licenciados em Computação. (BRASIL, 2012, p. 

4). 
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 A oferta de cursos em LC vem crescendo durante o período de 2010 a 2015, 

fruto de políticas voltadas para a expansão do ensino superior, bem como dos Institutos 

Federais, designados para incorporar os cursos de licenciatura (BRASIL, 2008). 

Com base em dados do site do E-MEC (2015), bem como atualizando os dados 

em Castro e Vilarim (2013), a figura 1 apresenta um mapa das LCs no Brasil 

distribuídas a partir de unidade federativas, considerando apenas cursos em atividade 

em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, privadas, presenciais e Educação a 

Distância (EaD) (considerando apenas o campus sede). Segundo dados atualizados do 

INEP (2015), o curso de Licenciatura em Computação apresenta um conjunto de 66 

instituições oferecendo 105 cursos, demonstrando crescimento. 

 

Figura 1: Mapa das Licenciaturas em Computação no Brasil segundo site E-MEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Destacamos na tabela 1, um quadro evolutivo de cursos de LCs no Brasil: 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Quantidade 81 83 96 99 101 105 

Tabela 1: Número de Cursos de Licenciatura em Computação  

Fonte: Inep (2010,2011,2012,2013,2014,2015). 

  

Os IFs se destacam em comportar a maioria dos cursos de LC no Brasil.  

“Apesar de criados recentemente, final de 2008, os Institutos Federais já representavam 

26,6% dos cursos de LC disponíveis”. (CASTRO; VILARIM, 2013, p. 23). Destaca-se 

também o estado da Bahia, com maior concentração dos cursos de LCs, em 2015, 14 no 
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total. Segundo Inep (2013), em 2013 a Bahia possuía 11 cursos, liderando junto com o 

estado do Pará.  

A expansão do ensino superior (destaca-se a criação de mais instituições públicas, 

bem como programas de bolsas de estudos em instituições privadas) proporcionou uma 

ascendência nos números de ingressantes nos cursos de graduação por todo território 

brasileiro. Segundo Lobo, “a promulgação da nova LDB e a sequência de medidas que 

visavam a desregulamentação do ensino superior no Brasil para incentivar a expansão 

das instituições, dos cursos, das vagas e consequentemente das matrículas no ensino 

superior. ” (LOBO, 2012, p. 3). Todavia, a ampliação no quadro de matrículas no 

ensino superior não garante continuidade/permanência de alunos em seus cursos.  

O gráfico 1 apresenta percentuais dos alunos matriculados em cursos de LCs 

observando os Institutos Federais (IFs) nas modalidades presencias e EaD de todo o 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o censo do ensino superior realizado pelo Inep, no ano de 2010 os 

IFs tiveram 12% dos alunos matriculados em cursos de LCs; em 2011, quase 20% das 

matrículas foram designadas nos IFs; no ano seguinte, nota-se aumento considerável de 

27%; conseguinte, em 2013 percebeu-se maior número (30%) de alunos matriculados 

nos cursos de LCs em tais institutos. Assim, foram 3.059 alunos, pouco mais de 30% 

entre os matriculados das demais IES. No ano de 2014 obtiveram o maior índice de 

alunos matriculados em curso de LC, 12.210. Em contrapartida, o percentual de 

matriculados nos IFs caiu para 29%. Em 2015, ano do último censo do ensino superior 

Gráfico 1: Matrículas nas Licenciaturas em Computação. 
Fonte: Censo do Ensino Superior INEP 2010/2015 
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com atualização em outubro de 2016, o Inep (2015) levantou 10.995 alunos 

matriculados nos cursos de LCs, destes, 27% nos IFs. 

Desta forma, percebe-se um aumento de alunos matriculados nos cursos de 

Licenciatura em Computação de 2010 a 2013.  

À medida que aumenta o número de instituições e matrículas, o ensino superior se 

torna cada dia mais acessível, porém, nesse ciclo vistoso vivido no ensino superior 

surgem problemas inerentes a evasão de alunos do ensino superior. Estudos 

relacionados à permanência revela demasiada desistência dos graduandos em LC. 

Analisando dados relacionados ao censo do ensino superior contidos no Inep (2014), a 

soma das matrículas trancadas, desvinculadas e alunos transferidos do curso de LC 

chegou a 31%. Em 2015 esse dado continuou expressivo alcançando o percentual de 

40% de matrículas trancadas, alunos desvinculados do curso, bem como transferidos. 

Nesse sentido, é necessário elucidar alguns conceitos sobre a evasão no âmbito do 

ensino superior.  

 

2.1 CONCEITO DE EVASÃO SEGUNDO A LITERATURA 

 

A evasão é um fenômeno mundial complexo de múltiplas causas que alcançam 

diversos níveis da educação, assim, vem sendo objeto de estudo e análise. Tamanha 

preocupação com a temática, em 1995 a Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC 

instituiu em 1996 junto com outros órgãos à Comissão Especial para Estudo da Evasão 

nas Universidades Brasileiras, incentivando, a partir desta, pesquisas sobre o tema. 

Para a Comissão uma das caracterizações do objeto em estudo era: “compreender 

a evasão como um processo implica superar a postura economicista, derivada de visão 

essencialmente utilitarista da formação universitária que, se levada a extremos, 

conduziria, por exemplo, à extinção de alguns cursos que são hoje mantidos quase que 

exclusivamente pelas universidades públicas” (Comissão, 1996, p. 24). O relatório 

sinaliza para questões inerentes a retenção e número de alunos diplomados e para a 

Comissão, estes parâmetros devem ser analisados em conjunto aos números da evasão 

como dados que possam contribuir à identificação dos problemas a eles relacionados. 

A fim de aclarar a evasão, objeto de estudo deste texto, é necessária uma definição 

conceitual sobre tema. Entretanto, tal definição encontra-se demasiado ambígua, sem 

uma unanimidade no conceito.  

Segundo Bueno: 
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A palavra evasão pode estar significando uma postura ativa do aluno que 

decide desligar-se por sua própria responsabilidade. A palavra exclusão 

implica na admissão de uma responsabilidade da escola e de tudo que a cerca 

por não ter mecanismos de aproveitamento e direcionamento do adolescente 

que se apresenta para uma formação profissionalizante. (BUENO, 1993, p. 

13). 

 

Adachi (2009) acredita que diante dos variados fatores que corroboram à evasão, 

um deles é a falta de adaptação aos cursos. Desenvolver um papel de intermediação 

desempenhado pela instituição, aproveitando-se do papel de liderança, para a autora, 

amenizaria o problema. 

Outra definição é encontrada em Lobo, para autora, “ a evasão é entendida como 

aquela em que o aluno deixa o curso por qualquer razão: muda de curso, mas permanece 

na mesma Instituição de Ensino Superior (IES), muda para outro curso de outra IES ou 

abandona os estudos universitários. ” (LOBO, 2012, p. 8).  

Assis considera que a “evasão é entendida como a saída do aluno do seu curso de 

origem, definitivamente ou temporariamente, por qualquer motivo, exceto a 

diplomação. ” (ASSIS, 2013, p. 27). 

A Comissão Especial instituída para o estudo da evasão considera que: 

Todo e qualquer aluno que, não estando mais vinculado ao curso, não o tenha 

concluído no prazo máximo de integralização curricular, embora possa ter se 

transferido ou ingressado em outro curso da própria universidade, através de 

novo vestibular. Igualmente considerou-se evadido o aluno que reingressou 

no mesmo curso da universidade, por novo vestibular, com o objetivo de 

"limpar" seu histórico escolar, fato não muito raro em cursos com altas taxas 

de reprovação e em instituições cujas regras de controle acadêmico o 

permitem. (BRASIL, 1996, p. 34). 

 

No intuito de caracterizar o tema, segundo Comissão (1996 apud Assis, 2013) a 

evasão, configura-se quando o estudante se desliga do curso superior em situações 

distintas, não se matriculando, oficializando sua desistência, regras de exclusão da 

própria instituição, transferência entre cursos ou a mudança destes. 

Para efeito desse estudo, baseado nestes e demais autores, o presente trabalho 

considera evasão da graduação, num sentido amplo, a saída definitiva do aluno do seu 

curso de origem sem a conclusão deste. 

Nesse ínterim e refletindo sobre a situação específica do IFBA campus Valença, 

apresentamos os dados contidos na tabela 2 referentes à evasão dos alunos da 

Licenciatura em Computação, desde 2010.2 a 2015.2 
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 2010.2 2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.2 2014.2 2015.2 

Total alunos 
matriculados 

40  36 41 40 40 40 40 39 

Evadidos  22 24 32 32 24 27 28 19 

% de 
evadidos 

55 66 80 80 60 67 70 50 

Tabela 2: número de alunos matriculados e evadidos no IFBA campus Valença 

Fonte – GRA 3 IFBA campus Valença  

 

O curso de LC em computação no IFBA campus Valença iniciou no segundo 

semestre de 2010 com uma turma de 40 alunos no período noturno e aulas aos sábados à 

tarde. Entre os anos de 2010 a 2015 a instituição teve 316 alunos matriculados e desse 

total, 20 alunos egressos. A tabela 2 revela demasiados números de alunos evadidos, 

cerca de 188 alunos, uma taxa de 63%. Para Silva Filho et. al. (2007), numa instituição 

de ensino superior, a evasão pode ser medida pela simples organização das informações 

de registros e controle acadêmico. Podemos perceber que a cada semestre, o número de 

alunos evadidos supera o percentual dos 50%, chegando a alarmantes 80%, como nos 

casos de 2011.2 e 2012.1. “As perdas de estudantes que iniciam, mas não terminam seus 

cursos são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos (...), em ambos os casos, 

setor público e privado, é uma fonte de ociosidade de professores, funcionários, 

equipamentos e espaço físico. ” (SILVA FILHO et al., 2007, p. 642). Segundo 

informações da Gerência de Registros Acadêmicos – GRA do IFBA campus Valença, 

poucos alunos formalizam o desligamento da instituição, exceto os que ingressaram em 

outro curso superior de uma outra IES. Os alunos apenas deixam de se matricularem no 

semestre seguinte e muitos não retornam ao curso.  

A partir do quadro acima, mais do que necessário se faz analisar o perfil do aluno 

evadido, bem como identificar quais fatores contribuem para a saída do curso antes da 

sua conclusão. Desta maneira, apresentaremos no próximo capítulo o estudo dos dados 

levantados a partir de um questionário direcionado a alunos evadidos no curso de LC. 
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3 CONCEPÇÕES DA EVASÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM 

COMPUTAÇÃO 

  

Este capítulo tem por objetivo apresentar o perfil do estudante evadido, bem como 

os fatores para as causas da evasão no IFBA campus Valença a partir da coleta de dados 

realizada com estudantes que abandonaram o curso de LC, suscitando algumas reflexões 

a partir de autores e documentos que tratam do tema. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIOCULTURAIS DOS ALUNOS EVADIDOS 

  

Esta pesquisa foi destinada a alunos (as) que por diversos motivos, tiveram que 

abandonar o curso de LC no IFBA campus Valença. Para levantamento dos dados, 

enviamos 40 (quarenta) formulários via e-mail e redes sociais, destes, 30 (trinta) alunos 

responderam às perguntas.  Com isso, 71%, dos alunos que responderam o questionário 

são do sexo masculino e 29% do sexo feminino. 

No que se refere a cor/raça, os pardos formam a maioria (42%), o segundo maior 

percentual disse pertencer a cor preta (32%), os demais, 25% para a cor branca. Lobo 

(2012) sinaliza que a expansão e acesso do ensino superior determinou uma maior 

heterogeneidade de pessoas ao espaço acadêmico, tornando-o mais democrático no que 

tange ao acesso.  Outro dado relevante diz respeito a renda familiar. Nesta pesquisa a 

maioria disse possuir uma renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. Além da evidente 

heterogeneidade nos cursos, há o aumento no ingresso das classes sociais de menor 

renda na graduação, resultado das políticas de cotas, bem como o Sistema de Seleção 

Unificada – SiSu que possibilitou a entrada em cursos antes reservados aos alunos 

vindos de melhores escolas e renda. (LOBO, 2012). Uma afirmação pertinente quando 

se trata de evasão no ensino superior encontra-se em Baggi e Lopes (2011), as autoras 

explicam que para se ter um espaço acadêmico de qualidade é necessário reconhecer 

essas diversidades que se torna cada vez mais presente.  

No momento do ingresso no curso de LC no IFBA campus Valença, 28% dos 

alunos relataram que possuíam idade entre 26 (vinte e seis) a 29 (vinte e nove), 25% 

tinham idade entre 18 (dezoito) a 21 (vinte e um) anos. Alunos com idade menor que 18 

(dezoito) anos foram 21%. Nesse sentido, é perceptível que ao ingressarem no curso de 

LC do referido instituto, a maioria dos alunos possuíam idade maior que 18 anos. 
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3.2 MOTIVOS DE ESCOLHA DO CURSO E CAUSAS PARA O ABANDONO   

 

A maior parte dos alunos (53%) relataram ter frequentado o curso entre 2 a 4 

semestres antes do abandono, outros 25%, disseram ter frequentado acima de 5 

semestres.  

Outro dado relevante é o número de reprovações nas disciplinas do curso como 

podemos perceber no gráfico 2: maior percentual de reprovações relatados foi de duas 

vezes (32%); cerca de 21% relataram ter tido uma única reprovação; 17% disseram ter 

sido reprovado três vezes e esse mesmo percentual para os que relataram não ter sofrido 

nenhuma reprovação no curso; 10% dos participantes disseram ter reprovações acima de 

três disciplinas. Baggi e Lopes entende que as limitações de diversos alunos no ensino 

superior é fruto da “ desigualdade cultural, sentida desde a educação básica, quando a 

maioria dos alunos iniciam seus estudos em desvantagem a outros, em virtude da falta 

de oportunidades em relação ao acesso a conhecimentos diversos, desde a tenra idade. ” 

(BAGGI e LOPES, 2011, p. 357). Dados da GRA do IFBA campus Valença revelam 

que no curso de LC, disciplinas de algoritmos, programação e cálculo I estão entre as 

disciplinas com maior índice de retenção.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: ilustrando o percentual de reprovações dos entrevistados durante o curso de LC no 

IFBA campus Valença. 

                     Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na pesquisa sobre a evasão, alguns autores consideram a evasão como a saída do 

aluno de um determinado curso sem concluí-lo. Entretanto, há aqueles que consideram 
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evasão quando o aluno desiste por completo do sistema de ensino superior, sem 

ingressar em outro curso.  

Em nossa pesquisa sobre a atual situação acadêmica dos alunos (Gráfico 3), 2% 

diz ter abandonado por completo o ensino superior; outros (14%) diz já ter concluído 

outra graduação; 35% diz estar indeciso se volta à universidade e a maioria (42%) diz 

estar cursando outra graduação. Logo, percebe-se um equilíbrio entre os alunos que 

mesmo após abandonar o curso de LC, ingressaram em outra graduação, com os alunos 

ainda indecisos em retomarem o ensino superior. Baggi e Lopes (2011) trazem relatos 

da pesquisa de Polydoro (2000) que investiga as condições de saída e retorno de alunos 

a instituições de ensino superior, a autora afirma que apenas uma minoria dos 

estudantes consegue se reintegrar à graduação após o abandono do curso. O empecilho 

para tal, seria a desmotivação e frustrações do estudante diante dos desafios presentes na 

graduação.  

 

  

       Gráfico 3: Trazendo a atual situação dos evadidos do curso de Licenciatura em Computação.  
       Fonte: elaborado pelo autor  

 

 

Referente a escolha do curso de LC, o gráfico 4 apresenta que um expressivo 

(64,3%) percentual de alunos disse ter escolhido por falta de opção de cursos superiores 

na cidade/região; interessados e identificados com curso foi 25%; o prestígio da 

instituição foi fator preponderante para 10,7% dos entrevistados. Podemos inferir que 

muitos alunos escolhem o curso não por afinidade com a área, mas, sim pela falta de 
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opção de curso que a região oferece. Autores como Bueno (1993) apontam que a falta 

de identificação com a área para qual escolheu cursar corrobora para desmotivar o aluno 

assim que o curso lhe apresentar algumas dificuldades, seja na complexidade de 

algumas disciplinas ou até na mudança de hábitos exigidos por essa nova 

responsabilidade. Em seu texto sobre evasão de alunos, o autor sugere algumas medidas 

dentre estas, teste vocacional para orientar os alunos na escolha do curso de maior 

afinidade. Entretanto, para adentrar num curso que se tenha identificação é preciso 

possuir, entre outros, recursos e disponibilidade. 

 

Gráfico 4: Ilustrando os fatores que motivaram os entrevistados a terem escolhido o curso de 

Licenciatura em Computação do IFBA campus Valença  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 “A evasão é certamente um dos problemas que afligem as instituições de ensino 

em geral. A busca das causas da evasão tem sido objeto de muitos trabalhos e pesquisas 

educacionais. ” (Silva Filho et. al. 2007, p. 642). O gráfico 5 apresenta os fatores 

decisivos indicados pelos estudantes para a desistência do curso de LC no IFBA campus 

Valença. Para essa pergunta, o aluno deveria escolher uma única opção que se 

aproximasse do motivo para a desistência do curso. O fator de destaque foi a dificuldade 

no acompanhamento do curso (reprovações, grau de dificuldade nas disciplinas). Bueno 

(1993) aponta para os fatores ligados a evasão, que não se deve negligenciar, como 

dificuldade de adaptação do aluno. Para o autor, a entrada na universidade acarreta em 

uma série de mudanças principalmente para o adolescente que sai de um cursinho 

meramente reprodutor de conceito, sem exigência de uma postura crítica, acarretando 

em um choque inicial. No entanto, para Bueno, essa mudança pode acontecer de 

Principais fatores motivacionais para escolha do curso de Licenciatura em 
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maneira contrária, quando o aluno sai de uma escola de ensino dinâmico, deparando-se 

com um mais rígido, surgindo assim, dificuldades iniciais na graduação.  

 

 

     Gráfico 5: Apontando as causas para evasão no curso de Licenciatura em Computação  

     Fonte: elaborado pelo autor 

 

“As disciplinas iniciais de programação apresentam elevado grau de insucesso em 

qualquer grau e sistema de ensino, é um problema universal que tem sido alvo de 

variadas pesquisas. ” (GOMES e MENDES, 2008, p. 93). Presente na grade curricular 

do curso de LC do IFBA campus Valença, a disciplina de algoritmos é uma das 

disciplinas que apresenta dificuldades aos estudantes. De acordo com Gomes e Mendes 

(2008), há um conjunto de dificuldades concretas que não levam o aluno a aprender a 

programar. Os autores pontuam que: limitações a nível de abstração; erro de sintaxe; 

dificuldade de compreensão do enunciado; incapacidade de detectar erros de 

programação são alguns exemplos. Diante da necessidade em exercer o raciocínio 

lógico, solucionar problemas e desenvolver habilidades matemáticas, os estudantes se 

deparam com novas abstrações das quais não estão acostumados, acarretando na 

reprovação e desestímulo. Diante dessa realidade, Pimentel et. al. (2003) corrobora que 

tais dificuldades podem ser verificadas não somente pelo grau de repetência nas 

disciplinas iniciais, mas também pela dificuldade em matérias avançadas que exigem 

um conhecimento introdutório de programação, algoritmo.  

Para Pimentel et. al. (2003), os critérios de avaliação utilizados pelas instituições 

Principais fatores que levaram os entrevistados a abandonarem o curso de 
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não são satisfatórios. “Observando-se o plano de desenvolvimento de disciplinas de 

programação, em diferentes instituições, constata-se que os critérios de avaliação não 

variam muito. ” (PIMENTEL, et. al. 2003, p. 535). Para os autores, um aluno que é 

aprovado com a nota mínima num curso, não indica que esse aluno aprendeu metade do 

conteúdo abordado. O estudante pode ter compreendido uma parte do conteúdo, estando 

outros tópicos ainda sem compreensão, e este último seja requisito para aprendizagem 

de disciplinas mais avançadas, de tal maneira, este estudante passará por dificuldades 

futuramente.  

Além das disciplinas de programação nos cursos de LCs, precisamos fazer um 

adendo às disciplinas matemáticas existentes na matriz curricular do curso. Para Baggi e 

Lopes (2011), bem como Gomes e Mendes (2008), matérias como cálculo I, álgebra 

linear e até mesmo lógica matemática são responsáveis pela retenção e desmotivação 

dos estudantes. Segundo os autores e autoras, tais problemas são oriundos desde a 

formação básica dos estudantes, mostrando-se mais evidentes no ensino superior. 

Gomes e Mendes (2008) estende tal deficiência no ensino básico para disciplinas de 

programação. Para os autores, o estudante do sistema primário e secundário não é 

condicionado a realizar tarefas de abstrações, bem como desconhece termos da 

programação como tipos de dados e variáveis, distantes do seu cotidiano. 

Baggi e Lopes “levam a cargo da avaliação institucional como instrumento para a 

reflexão da evasão escolar, no ensino superior pois ela ocorre dentro da IES, com a 

comunidade acadêmica no trabalho docente, na gestão da instituição e na definição 

escolar. ” (BAGGI; LOPES, 2011, p. 362). Já em Pimentel et. al. (2003), ressaltam que 

a retenção não soluciona problemas de ensino/aprendizagem. Propondo um projeto de 

acompanhamento individualizado quando se trata de disciplinas com alto grau de 

reprovação, principalmente para as de programação, estendendo esse acompanhamento 

para disciplinas e professores conseguintes.  

O segundo fator apontado na pesquisa como motivo para a desistência do aluno 

no curso de LC foram as greves dos professores. A primeira greve foi em agosto de 

2011 e em menos de um ano, junho de 2012 para ser mais preciso, outra greve eclodiu 

no IFBA campus Valença. Ao todo foram quatro greves intercaladas entre os anos de 

2011 a 2015. A proximidade desses acontecimentos alterou o calendário acadêmico da 

instituição, acarretando num descontentamento dos estudantes. Coincidência ou não, se 

voltarmos à tabela 2, podemos perceber que esses dois períodos de 2011 e 2012 tiveram 

os maiores percentuais de alunos evadidos da instituição.  
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A Constituição Federal de (1988) garante aos trabalhadores o direito adquirido de 

poder realizar greves em prol da melhoria de condições de trabalho. Diante do terceiro 

fator apontado na pesquisa como motivo para desistência no curso, a incerteza de 

mercado para a atuação do licenciado em computação, as lutas travadas por professores 

através das greves objetiva, entre outros, o reconhecimento da profissão, bem como 

benefícios que o futuro docente, atual licenciando, poderá desfrutar a partir das lutas 

travadas por professores. Para Bueno: 

A falta de prestígio social de certas profissões reduz os incentivos para que 

estas sejam buscadas com persistência; o aviltamento salarial e as 

dificuldades de obter condições adequadas de trabalho levam os cursos de 

licenciatura e de bacharelado a serem considerados uma atividade secundária 

na ordem do reconhecimento social. As possibilidades limitadas de sucesso 

financeiro como empregados ou no magistério se mostram palpáveis já no 

início da vida universitária. Com chances limitadas de emprego, com falta de 

prestígio, de condições de trabalho, de sucesso financeiro, a realização 

profissional passa a ser apenas uma fantasia na cabeça dos estudantes de 

cursos que levam a profissões com estas características (magistério 

secundário, empregados em áreas técnicas e de pesquisa, etc.); à primeira 

dificuldade, a evasão do candidato a estas profissões é a consequência 

natural. (BUENO, 1993, p. 14). 

 

A incerteza de mercado para o licenciado em computação fica evidente ao 

perceber a ausência da disciplina informática no currículo da educação básica, tal 

prerrogativa parece ser exclusividade dos cursos de Licenciatura em Computação, já 

que, outros cursos de licenciaturas, citando alguns: geografia, química, física e 

matemática possuem um viés mercadológico definido. Tais incertezas acabam 

desmotivando o estudante, e isso, contribui para o êxodo no curso de LC. 

Embora não tivessem muita expressividade nos relatos da pesquisa, questões 

como falta de professores e a falta de proximidade do instituto para com os alunos do 

ensino superior do IFBA campus Valença, são fatores relevantes para a evasão no curso 

aqui estudado, pois, nos anos de 2010, data de início do curso, até 2015, ano no qual 

alguns estudantes concluiria o curso, existia uma considerável falta de professores em 

uma série de disciplinas e um calendário acadêmico um tanto desajustado, contribuindo 

para a desmotivação dos alunos. 

Assim, diante do observado durante o levantamento dos dados, bem como 

conversas com alunos da pesquisa e as sugestões e relatos apontados por estes, percebe-

se a existência de não só um único fator para evasão no curso, mas, um conjunto de 

fatores ligados a tal fenômeno.  

A partir dos motivos apontados pelos entrevistados, verifica-se uma gama de 

fatores relacionados à instituição que corrobora para a existência da evasão no curso de 
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LC. Nesse sentido, é necessário diferenciar evasão de exclusão escolar. Para Bueno 

(2003) a “exclusão escolar implica numa responsabilidade da escola ou instituição e 

tudo que a cerca por não ter mecanismos de aproveitamento e direcionamento do 

estudante. ” (BUENO, 1993, p. 13). A evasão, segundo o autor, diferencia da exclusão 

por ser uma postura ativa do estudante, desligando-se da instituição por sua inteira 

responsabilidade. 

A evasão no curso de Licenciatura em Computação no IFBA campus Valença, a 

partir da observação dos fatores relacionados à desistência, apresenta algumas 

implicações inerentes à instituição. Entretanto, seria demasiado apressado julgar 

simplesmente como exclusão escolar, já que, a desistência dos alunos correlaciona com 

os interesses dos mesmos em transferência e matrícula em curso de sua afinidade e com 

maior expectativa profissional. O gráfico 3 apresenta a atual situação acadêmica dos 

estudantes evadidos do curso, percebe-se maior percentual para os alunos que após 

abandonar o curso de LC, ingressaram em outra graduação. Neste mesmo gráfico, 

encontra-se alunos indecisos, talvez desmotivados para tentar retornar a este ou outro 

curso superior.  

Depois destas percepções, pode-se inferir que, como em diversas instituições de 

ensino superior, o IFBA campus Valença em seu curso de Licenciatura em 

Computação, apresenta um quadro expressivo de alunos evadidos. Verifica-se que tal 

fenômeno, realidade para o curso de LC do referido instituto, ocorre não com um 

motivo definido, mas sim, por diversos fatores elencados aqui como os mais 

expressivos para a pesquisa: dificuldade no acompanhamento do curso (reprovações e 

grau de dificuldade nas disciplinas), greves e incertezas de mercado para atuação. 

Porém, acredita-se na existência de vários outros fatores pertinentes, próprios e comuns 

dos indivíduos que abandonaram o curso merecem ser investigados futuramente. 

De todo modo, a evasão é um fenômeno preocupante pois em muitos os casos, o 

estudante se esforça para tentar continuar na graduação, mas, por motivos internos e 

externos como: financeiro, acadêmico, transporte, segurança e busca de outro curso, 

este não consegue permanecer. Porém, tais variantes de forma direta ou indireta, está 

intrinsicamente ligada com a maneira na qual as instituições de ensino superior lidam 

com tal fenômeno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa trouxe concepções, quiçá as primeiras, referente aos motivos para 

evasão de estudantes no curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, localizado no município de Valença, estado 

da Bahia, Brasil. 

Para aclarar o fenômeno da evasão, buscamos entender seus conceitos a partir de 

autores que tratam sobre o tema, assim, no sentido amplo a evasão é a saída do aluno (a) 

da instituição de origem antes da conclusão do curso.  

Verificou-se junto a Gerencia de Recursos Acadêmicos – GRA dados 

relacionados a evasão de alunos no curso. Mesmo havendo muitas limitações no acesso 

aos dados, contamos com um controle da movimentação de alunos matriculados, 

egressos e evadidos por semestre. Logo, através desse documento cedido pelo GRA da 

instituição, constatamos um número demasiado de aluno evadidos em cada semestre, 

bem como a não existência de medidas adotadas pela instituição para diminuir os 

índices de abandono do curso. 

Esse trabalho teve como objetivos específicos compreender o processo da evasão 

relacionado às licenciaturas e identificar as causas internas e externas que resultaram no 

abandono de estudantes do curso, tecendo reflexões sobre as variáveis que as provocam. 

Antes de mais nada, nota-se que a evasão é um fenômeno que atinge os sistemas 

educacional em seus diferentes níveis, não sendo diferente no IFBA campus Valença. 

Embora haja um considerável número de pesquisas que buscam verificar as causas da 

evasão, não se percebe medidas de prevenção ou programas nas IES para redução do 

problema.  

As causas do abandono são em sua maioria despercebido pela gestão das 

instituições de ensino, simplificando uma série de fatores em apenas um, o financeiro. 

Nesse sentido, as instituições tiram sua responsabilidade em tratar esse problema e a 

entrega inteiramente ao aluno. 

Ao verificar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em 

Computação, em sua segunda versão do ano de 2014, o capítulo sete, traz medidas de 

apoio aos discente através da intervenção multiprofissional na escola. Constatamos 

algumas propostas para amenizar os índices de evasão no instituto, entretanto, o PPC 

destaca como solução, auxílios para demandas financeiras dos estudantes, mas, este nem 

sempre é o fator mais preponderante para evasão. 
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Conforme podemos verificar a partir da análise dos dados realizada sobre os 

fatores para o abandono do curso de LC do IFBA campus Valença foi possível perceber 

que as “Dificuldades no acompanhamento do curso (reprovações e grau de dificuldade 

das disciplinas) ” figurou como causa mais significativa para evasão, caracterizado, em 

sua maioria, por problemas advindos da educação básica. De fato, existe uma 

dificuldade universal em disciplinas iniciais de programação, provenientes da exigência 

de novas abstrações, raciocínio lógico e resolução de problemas nas quais os alunos (as) 

não estão acostumados, ocasionando reprovações e retenção, bem como dificuldades em 

disciplinas matemáticas, leitura e interpretação de texto. De outra forma, a dificuldade 

em acompanhar o curso correlaciona com as mudanças sob as quais o estudante tem de 

adaptar-se, implicadas pela relação entre trabalho, seja ele remunerado ou afazeres 

domésticos, com demandas acadêmicas. Tais condições corroboram para um ambiente 

pouco facilitador para o processo de ensino aprendizagem, uma vez que o tempo a ser 

utilizado para ler, praticar exercícios e estudo do conteúdo visto é consumido pela carga 

horário da ocupação do dia-a-dia. Fatores externos vistos anteriormente corroboram 

para o abandono do curso, todavia, uma parcela das dificuldades no acompanhamento 

do curso é atenuada por questões internas, a exemplo, metodologias que não 

proporcionam melhor caminho para aprendizagem do aluno. 

A pesquisa revelou que as “greves” e a “incerteza de mercado” se comportaram 

como causas para o abandono dos estudantes. Nos períodos de 2011 e 2012 ocorreram 

duas greves alterando o calendário escolar da instituição. Consequências das greves ou 

não, nesses dois períodos o curso de LC teve os maiores percentuais de evasão, 

consideráveis de 80%. A dificuldade dessa instituição em aproximar-se de seus 

discentes, condiciona uma espécie de falta de empatia destes para com as lutas por 

melhores condições de trabalho dos professores. 

O PPC do curso de LC tem como objetivo formar licenciados para atuar na 

educação básica. Contudo, o ensino básico não possui em sua matriz curricular a 

disciplina informática, reduzindo consideravelmente o mercado de atuação do futuro 

licenciado em computação. Há de considerar o desprestígio da profissão docente, os 

baixos salários e as condições de trabalho. Nos estudantes, ao ponderar a dedicação e 

esforço empregado até atingir a formação com a incerteza do retorno, o indivíduo acaba 

por optar por cursos com mercado consolidado e boa expectativa de emprego. Esse fato 

pode ser visto na pesquisa ao perceber que após abandonar o curso de LC, 42% dos 

entrevistados relatam ter ingressado em outra graduação. 
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Um aspecto observado na pesquisa se arremete a “falta de opções de cursos 

superiores” como fator significativo para escolha do curso de LC. Dessa forma, alguns 

alunos ingressaram no curso no qual não possuem afinidade sem informações sobre 

este, esperando encontrar, erroneamente, disciplinas de edição de texto, planilhas 

eletrônicas, navegação web, deparando-se com outras totalmente diferentes. Nesse 

sentido, ações da instituição em despertar no futuro docente uma identidade 

profissional, resgatando a importância da docência para escola e sociedade como todo, 

despertaria um interesse naqueles que ingressaram no curso sem afinidade ou por falta 

de opção.  

Podemos perceber que a evasão é causada por diversos fatores, dependendo do 

fator social, cultural, político e econômico na qual se insere a instituição. Existem 

causas para evasão que fogem da responsabilidade da instituição, dificultando uma 

provável intervenção. Entretanto, há causas que geram desistência de estudantes 

passíveis de intervenção da instituição. O primeiro passo estar na reflexão e 

entendimento da evasão como um dilema que afeta o desenvolvimento humano e 

socioeconômico.  

Longe de esgotar a problemática da evasão no curso de LC do IFBA campus 

Valença, este trabalho se lança no intuito de emergir o tema em favorecimento da 

democratização do ensino, práticas educacionais e qualidade de ensino desse Instituto 

Federal. 

No decorrer da pesquisa surgiram algumas questões e inquietações que podem, 

num futuro próximo inspirar novas pesquisas sobre o tema como: buscar os motivos 

determinante para a permanência de alunos no curso, confrontando-os com os da 

evasão; comparar a evasão entre os dois cursos superiores na instituição; 

acompanhamento dos alunos evadidos; relevância do auxílio permanência para 

diminuição dos índices de evasão; Sistema de Apoio a Decisão - SAD como ferramenta 

computacional para acompanhamento da evasão no instituto. 

Espera-se que este trabalho inspire novas pesquisas, bem como desperte na gestão 

do IFBA campus Valença um olhar mais sintomático sobre o tema, dando relevância e 

promovendo as devidas ações para minimizar esse fenômeno, contribuindo para o 

desenvolvimento da nação, bem como para o bem da educação. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELOS ESTUDANTES 

EVADIDOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

 

Saudações!  

Sou aluno do curso de graduação em Licenciatura em Computação do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia – IFBA campus Valença. O objetivo desse contato é 

solicitar a sua participação/colaboração na pesquisa que estou realizando sobre a Evasão 

no referido instituto no curso de Licenciatura em Computação do campus Valença, 

investigando, assim, os motivos para a evasão. 

A sinceridade nas suas respostas para quem iniciou o curso e por motivos deixou de 

concluir sua graduação é de fundamental importância para futuramente, propor 

melhorias ao curso. 

Por meio deste questionário almeja-se conhecer sua opinião e sentimentos em relação 

aos motivos que o levaram a não concluir o curso de Licenciatura em Computação do 

Instituto Federal da Bahia campus Valença no qual estava matriculado (a). Sua opinião 

é muito importante para a pesquisa. 

Algumas instruções: 

1. A não necessidade de identificação do participante; 

2. Por favor, responda de acordo com a sua opinião e assinale apenas uma das 

alternativas em cada pergunta; 

Todas as informações e dados concedidos serão tratados de forma sigilosa. 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Qual o seu sexo? ( ) Masculino ( ) Feminino. 

2) Assinale a alternativa que identifica sua cor ou raça 

a) Amarela 

b) Branca 

c) Indígena 

d) Parda  

e) Preta 

3) Qual a sua idade no momento em que ingressou no curso? 

a) Menor de 18 anos 

b) 18 à 21 anos 

c) 22 à 25 anos 
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d) 26 à 29 anos; 

e) Maior que 29 anos 

4) Sua renda familiar é de: 

a) Menos de 1 Salário Mínimo 

b) 1 a 2 Salários Mínimos 

c) 2 a 3 Salários Mínimos 

d) 3 a 5 Salários Mínimos 

e) Acima de 6 Salários Mínimos 

 

5) Por quanto tempo você frequentou o curso de Licenciatura em Computação no 

IFBA campus Valença? 

a) Não frequentei 

b) Frequentei um semestre incompleto 

c) Frequentei um semestre completo 

d) De dois a quatro semestres 

e) Acima de cinco semestres 

6) Você teve alguma reprovação em alguma disciplina? 

a) Nenhuma vez 

b) Uma vez 

c) Duas vezes 

d) Três vezes 

e) Acima de Três 

7) Qual sua atual situação acadêmica? 

a) Abandonei definitivamente o estudo universitário 

b) Frequento outro curso de ensino superior 

c) Estou indeciso se volto à universidade 

d) Já finalizei outro curso superior 

8)  Como era o relacionamento com os colegas? 

a) Inexistente 

b) Baixo envolvimento 

c) Moderada 

d) Ótima 

 

9) Qual a motivação pela escolha do curso? 

a) Poucas opções de curso superior na região 

b) Interesse/Identificação pela área 

c) Prestígio da Instituição 
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10)  Qual fator o (a) levou a abandonar o curso? 

a) Incerteza de mercado para atuação; 

b) Pouca aproximação da Instituição para com os alunos; 

c) Falta de professores; 

d) Greves; 

e) Dificuldade no acompanhamento do curso (reprovações, grau de 

dificuldade nas disciplinas); 

f) Falta de auxílio permanência 
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ANEXO B – GRÁFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentual de reprovações no curso de Licenciatura em 

Computação 

 

 

Percentual da situação acadêmica dos alunos após o abandono do 

curso de Licenciatura em Computação do IFBA campus Valença 

 

Principais fatores motivacionais para escolha do curso de Licenciatura em 

Computação do IFBA campus Valença 
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Principais fatores que levaram os entrevistados a abandonarem o 

curso de Licenciatura em Computação do IFBA campus Valença 
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