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RESUMO 

 

A evasão e a retenção são fenômenos complexos que estão aumentando e tornando-se comuns 

nos cursos superiores, justificados não apenas por um componente, mas por um conjunto de 

fatores que interferem na permanência, ou não, do estudante na educação superior, que afetam 

o desempenho das universidades e geram consequências sociais, acadêmicas e econômicas.  O 

presente estudo objetivou identificar os aspectos motivadores da evasão e da retenção no 

Curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal da Bahia. Para alcançar 

o objetivo indicado, buscaram-se os motivos da evasão e retenção na educação superior no 

Brasil e traçou-se o perfil dos alunos evadidos e retidos do Curso de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal da Bahia. A pesquisa desenvolveu-se em três etapas: 

a pesquisa bibliográfica, por meio do estudo levantado no referencial teórico sobre evasão e 

retenção; a coleta dos dados quantitativos, através do Sistema de Graduação Acadêmica e do 

Núcleo de Estatística e Documentação; e o envio de questionários, com o intuito de traçar o 

perfil dos estudantes e identificar as causas da evasão e retenção dos alunos do curso em 

estudo. A partir da análise de dados foi possível perceber que os fatores individuais são 

os mais relevantes para evasão, sendo a falta de identificação com o curso o principal motivo. 

No caso da retenção, os principais motivadores são os fatores externos à instituição, sendo a 

dificuldade em conciliar trabalho e estudo a principal causa para a permanência prolongada.  

Foi possível constatar que os aspectos motivadores da evasão e retenção no Curso de 

Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal da Bahia não diferem dos 

resultados encontrados em outros estudos sobre o mesmo tema. Conclui-se que, a pesquisa 

apresenta relevância social e acadêmica, pois, pode fomentar discussões sobre fenômeno 

investigado, além de possibilitar uma reflexão sobre prejuízos financeiros, econômicos e 

sociais causados pela evasão e retenção no ensino superior e contribuir para a melhoria de 

qualidade do ensino-aprendizagem no ensino superior. 

 

Palavras-chave: Educação superior. Evasão. Retenção. Universidade Federal da Bahia. 

Biblioteconomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

 

ABSTRACT 

 

Evasion and retention are complex phenomena that have been increasing and becoming 

common in higher education courses, justified not only by a component, but also by a set of 

factors that interfere in the permanence, or not, of students in higher education, which affect 

the performance of universities and generate social impacts, academic and economic 

consequences. This study aimed to identify the motivating aspects of dropout and retention in 

the Library and Documentation Course at the Federal University of Bahia. To reach the 

indicated objective, the reasons for evasion and retention in higher education in Brazil were 

fond and the profile of dropout and retained students from the Library and Documentation 

Course at the Federal University of Bahia was traced. The research was develop in three 

stages: a bibliographic research, studying raised in the theoretical framework on dropout and 

retention in higher education; the collection of quantitative data, through the Academic 

Graduation System and the Statistics and Documentation Center; and the use of 

questionnaires, to outline the profile of students and identify the causes of dropout and 

retention of students. From the analysis of the data, it was possible to perceive that the 

individual factors are the most relevant for evasion, with the lack of identification with the 

course of the main reason. In the case of retention of the main motivators, the factors are 

external to the institution, making it difficult to reconcile work and study as the main cause of 

prolonged stay. Throughout the study, it was found that the motivating aspects of dropout and 

retention in the Library and Documentation Course at the Federal University of Bahia do not 

differ from the results found in other studies on the same theme. It is concluded that, a social 

and academic research, therefore, can foster this investigated phenomenon, in addition to 

allowing a reflection on the financial, economic and social losses caused by dropout and 

retention in higher education and contribute to improving the quality of teaching and learning 

in higher education. 

 

Keywords: Higher Education. Drop out. Retention. Federal University of Bahia. 

Librarianship. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na sociedade da informação e do conhecimento, o profissional de informação deve 

adquirir novas competências, habilidades e atitudes, para poder cumprir com as suas funções, 

utilizando recursos cada vez mais sofisticados. Nesse sentido, o Curso de Biblioteconomia e 

Documentação das universidades e as instituições de ensino superior devem oferecer cursos 

com currículos atualizados para preparar os futuros profissionais de informação.  

A evasão dos estudantes no ensino superior no Brasil é um fenômeno crítico que 

atinge tanto as instituições públicas como as privadas. As possibilidades de ingresso no ensino 

superior estão favorecendo a grande massa populacional ao longo dos anos, especialmente 

após a intervenção das políticas públicas dos órgãos políticos vinculados à educação. 

Por outro lado, a retenção dos estudantes no ensino superior no Brasil é um tema 

abordado por vários autores na intenção de aprofundar a razão do retardamento dos estudantes 

num curso ou disciplina, problemas relacionados e a procura de soluções, que possibilitem 

sua diminuição ou desaparecimento. 

Dentre as razões que justificam o alto índice de desistências no nível superior, pode-se 

exemplificar a ausência temporária dos estudantes na universidade, devido à falta de recursos, 

resultante da impossibilidade de conciliar trabalho com estudo, bem como limitações na 

educação de base, onde o estudante não consegue acompanhar o curso de maneira eficaz. 

Além disso, muitas vezes as Instituições de Ensino Superior (IES) passam por crises de 

qualidade, provocando o abandono por parte dos alunos. (BAGGI; LOPES, 2011). 

De acordo com Baggi e Lopes (2011) é necessário que o Estado supervisione e 

acompanhe a permanência dos discentes nas instituições de ensino superior, assegurando 

efetivamente uma educação de qualidade. Desse modo, nota-se que esta problemática envolve 

diversos aspectos educacionais, sociopolíticos e outros que norteiam a sociedade. 

 No contexto das influências do meio social no qual o sujeito está inserido, se percebe 

que a evasão e a retenção têm múltiplas razões, dependendo do contexto social, cultural, 

político e econômico em que a instituição está inserida. Destaca-se a relação, por exemplo, 

que mantém diretamente com a má qualidade de ensino oferecida pelas IES, o que provoca a 

falta de vontade do aluno, a perda de estímulo para ir em frente com o curso, ocasionando a 

perda definitiva do aluno.  

 Sobre a evasão ocasionada por falta de um acompanhamento pedagógico, Baggi e 

Lopes (2011, grifo nosso, p. 3) contribuem: 
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A permanência do aluno na IES, portanto, também depende do suporte pedagógico 

disponibilizado por esta, no entanto encontramos muitas instituições particulares e 

públicas despreparadas para estes desafios. A implementação e o acompanhamento 

de políticas públicas educacionais, tendo por base a igualdade de oportunidades de 

acesso, é uma condição necessária, mas não é a única para que ocorra a 

democratização efetiva nas IES particulares (e públicas) para combater a evasão. 

 

 Esse fato se consolida quando Morin (2007) salienta que ao acessar a informação 

disponibilizada, o indivíduo através do seu cognitivo, gera conhecimento, que gera incertezas. 

Nesse contexto, faz-se necessário que o sujeito social faça relações entre a informação 

acessada e o momento social em que está vivendo, essa reflexão confirma que a condição 

humana deveria ser objeto de todo o ensino e não fragmentado.  

 Logo, a igualdade de acesso à informação constitui um fator necessário para incentivar 

o aluno a persistir no curso que se propôs a fazer, diminuindo desta forma a evasão escolar, 

uma vez que, a própria falta de conhecimento e a dificuldade enfrentada no cotidiano do 

ensino superior contribui para o fator da evasão.  

Nesse sentido o estudo realizado por Moreiro-González (2014) que analisou a situação 

da profissão de Bibliotecário-Documentalista na Espanha revela que quase metade dos alunos 

tende a desistir ou mudar de curso no final do primeiro ano. [...], isso acontece quando nesse 

curso a maior parte das disciplinas são o treinamento básico, o que lhes dá uma condição 

transversal, de modo que essa decisão esclarece ignorância com o resto do curso. 

 No tocante a promoção de mudanças substantivas nesse processo, seria preciso 

desenvolver uma reflexão sistemática sobre a relação entre a avaliação institucional e a 

evasão, e seus vários significados, para ampliar um caminho de propostas e projetos de 

combate ao abandono escolar do aluno devido às desigualdades sociais quanto à conclusão do 

ensino superior. Portanto, esse caminho contribuiria qualitativamente para consolidar as 

atividades de ensino associadas ao campo de currículos dos cursos e de desempenho de 

docentes e discentes. 

 As pesquisas desenvolvidas por Baggi e Lopes (2011), reafirmaram a necessidade de 

se fortalecer as discussões sobre a instituição de ensino, evasão e qualidade de ensino, no 

sentido de haver uma maior explicitação e visibilidade do problema tanto em relação às 

discussões acadêmicas como em relação às políticas públicas educacionais.  

No que se refere à evasão do Curso de Biblioteconomia, estudos desenvolvidos em 

diferentes estados que possuem o Curso de Biblioteconomia (Bahia, Espírito Santo, 

Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul), identificaram a 
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existência deste fenômeno e as causas do mesmo, tais como o desconhecimento do mercado 

de trabalho e das potenciais relacionados a ele, a falta de representatividade social da área, 

―[...] além da falta de divulgação junto a cursos pré-vestibulares, escolas de Ensino Médio e à 

sociedade em geral‖ (SOARES; FERREIRA, 2013, p. 18), esclarecendo e informando quão 

primordial é o profissional da informação na sociedade. 

A evasão do Curso de Biblioteconomia no Brasil representa uma parcela da situação 

do Ensino Superior no país. Nesse sentido, o Ministério da Educação (MEC), realizou em 

1996, um estudo com o intuito de avaliar a situação da evasão do ensino superior no Brasil 

(BRASIL, 1996). Os resultados desse estudo apontaram que fatores ligados ao indivíduo bem 

como aqueles internos e externos à Instituição, causam a evasão no terceiro grau.  

Os fatores relacionados à individualidade do sujeito como precocidade na escolha da 

profissão, o desencanto com a profissão, a dificuldade de adequação com a vida universitária, 

a desinformação acerca do curso, as dificuldades inerentes ao processo de ensino 

aprendizagem entre outros, determinaram a desistência do ensino superior. 

Por outro lado, os fatores intrínsecos e extrínsecos à instituição como aqueles 

relacionados a aspectos didático-pedagógicos, desatualização curricular, desinteresse 

docente/formação inadequada, infraestrutura precária, carência de programas institucionais 

voltados ao estudante aliado a questões ligadas às possibilidades no mercado de trabalho, 

reconhecimento social da profissão escolhida, situação econômica do discente bem como a 

deficiência de políticas voltadas para a permanência do estudante na universidade, completam 

o quadro dos fatores que contribuem para a evasão no ensino superior no Brasil (BRASIL, 

1996).  

A interrupção do ciclo de estudo no Curso de Biblioteconomia no Brasil demonstra 

que fatores individuais, internos e externos contribuem para a desistência do curso (DAVOK; 

SOUZA; SPUDEIT, 2013). Dentre esses fatores, salientam-se os mais relevantes, como os 

currículos dos cursos desatualizados para a demanda exigida, as abordagens didático-

pedagógicas e os aspectos referentes ao mercado de trabalho. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A pesquisa realizada nos últimos anos aponta que o Curso de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal da Bahia tem sofrido com um elevado número de 
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retenções e um significativo índice de evasão. Quais os fatores que motivam o aluno a evadir 

e/ou reter o curso? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

          Identificar os aspectos motivadores da evasão e da retenção no Curso de 

Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal da Bahia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

a) levantar os principais motivos da evasão e retenção na educação superior no Brasil;  

b) identificar as causas da evasão e retenção dos Cursos de Biblioteconomia no Brasil; 

c) traçar o perfil dos alunos evadidos e retidos do curso de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal da Bahia; 

d) contribuir para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem no ensino superior. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A sociedade da informação e do conhecimento determina o grau de importância que a 

informação e o conhecimento desempenham no novo paradigma e as TIC provocaram muitas 

alterações nas profissões e no perfil dos profissionais de diversas áreas, pelo que o 

profissional da informação deve estar preparado para desempenhar um papel fundamental na 

busca, análise e uso de informação para identificar, solucionar e avaliar novos problemas. 

A transformação digital dessa sociedade acarretou a renovação técnica e funcional 

resultante das TIC e mudou as habilidades, educação e treinamento com os quais as atividades 

profissionais são realizadas. Neste ponto devem enlaçar-se, no campo da Ciência da 

Informação, a adaptação e atualização dos cursos e métodos de ensino à transformação, 

complexidade e especialização do trabalho. 

Neste contexto, a oferta formativa das universidades em geral e dos cursos que 

trabalham com a informação devem oferecer conteúdo que potencializem as novas funções 

que o profissional tem de efetuar.  
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Nos últimos anos, o Curso de Biblioteconomia na Bahia tem levantado discussões na 

comunidade científica, devido ao elevado número de retenções e ao significativo número de 

desistências do corpo discente, logo nos primeiros semestres do curso. 

Embora relativamente recente essa constatação está adquirindo maior visibilidade entre 

os estudantes da Universidade Federal da Bahia, assunto, que vem sendo citado regularmente 

em eventos acadêmicos. 

Neste sentido, esse trabalho propõe dar continuidade ao trabalho de conclusão do Curso 

da Graduação em Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal da Bahia, em 

2014, intitulado ―A realidade da Biblioteconomia na Bahia: a questão da evasão‖, cuja 

temática teve como objetivo apenas as causas da evasão. Tem como proposta identificar as 

razões da evasão e da retenção dos estudantes do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

da Universidade Federal da Bahia, e, consequentemente, possibilitar estudos e ações que 

minimizem tais fatores e proporcionem uma melhoria da qualidade de ensino- aprendizagem 

do curso indicado, bem como sugerir a realização de futuros estudos complementares, a partir 

dos resultados obtidos.  

A evasão e a retenção em um curso são constatações que estão aumentando e 

tornando-se comuns, não podem ser justificadas apenas por um componente, pelo que um 

conjunto de fatores interfere na permanência, ou não, do estudante na educação superior, 

sendo, portanto, difícil sua compreensão e análise devido à complexidade e às múltiplas 

dimensões envolvidas.  

De maneira geral, o presente estudo pode contribuir para ampliar o conhecimento de 

toda a comunidade profissional nacional pertencente à Biblioteconomia, com ênfase no 

Estado da Bahia, e, em especial, as autoridades, os docentes e os discentes do Instituto de 

Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, preocupados com a atual formação 

dos futuros bibliotecários, avançando no conhecimento que a universidade tem de si mesma. 

Pretende, ainda, promover a necessidade do profissional de informação do século XXI 

em adquirir novas competências, habilidades e atitudes para realizar com eficácia e eficiência 

as suas tarefas quotidianas com recursos cada vez mais sofisticados. 
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2 A UNIVERSIDADE 

 

A palavra universidade deriva da palavra latina universĭtas, que significa universo, 

universalidade, acepção que reflete seu carácter de unicidade e totalidade. No dicionário 

Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa é definida como: 

 
[...]uma instituição de nível superior, responsável por ensino e pesquisa, constituída 

de várias faculdades, que preparam os alunos em diversas áreas profissionais, 

conferindo-lhes diploma em nível de graduação. Oferece, também, cursos de pós-

graduação em nível de mestrado e doutorado em diversas áreas do saber [...]. 

Conjunto de professores, alunos e funcionários dessa instituição.  

 

Para compreender a universidade é indispensável conhecer seu papel no passado e sua 

transformação, que permite conhecer seu presente e projetar alguns dos elementos que 

contribuem para a formação do seu futuro. Em vista disso, se torna relevante para esta 

investigação traçar um panorama histórico e socioeconômico da universidade, para que se 

possa visualizar o seu impacto na vida dos sujeitos, que transitaram e transitam nesses 

espaços, e tentar demonstrar algumas situações dos estudantes que se viram em circunstâncias 

peculiares e precisaram evadir ou reter em seu percurso acadêmico do Curso de 

Biblioteconomia e Documentação, o objeto empírico da presente investigação. 

 

2.1 A UNIVERSIDADE: DAS ORIGENS AOS NOSSOS DIAS 

 

Alguns estudiosos consideram a Academia de Platão, fundada em 387 a. C., próximo 

de Atenas, a primeira universidade ou a primeira instituição de ensino superior. No entanto, 

era uma instituição informal baseada na oralidade e não atribuía qualquer tipo de diploma. A 

criação de escolas do ensino superior formal torna-se possível com a invenção da escrita (a 

cuneiforme, criada pelos Sumérios), e do papel (na China 105 anos d. C. por T‘sai Lun) e com 

o aperfeiçoamento da fabricação da tinta (China, Japão e Índia) (MONROE, 1976). 

Alguns manuscritos antigos registram a existência, desde a Antiguidade, de várias 

instituições religiosas de ensino superior na Índia, com bibliotecas valiosas, cujos 

bibliotecários eram eruditos muito respeitados (NAIR, 1991). Na China, várias escolas 

superiores funcionaram a partir dos anos 2.000 a. C., a maioria dos quais baseadas em 

Confúcio, base do sistema de ensino em toda a China, no taoísmo de Lao-Tse e de Tchuang-

Tse e em outros filósofos (MONROE, 1976). 
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Na África, criaram-se universidades islâmicas, antes de 1.000 a. C., no período 

equivalente à Idade Média europeia, sendo a mais famosa a do século 12, a Universidade de 

Sankore, criadas junto de três mesquitas em Timbuktu, no atual Mali. Nos países árabes, 

começaram por funcionar universidades islâmicas. Desde 425 d. C, a Universidade de 

Constantinopla/Istambul na Turquia lecionou diversos cursos, seguida de outras, na Tunísia, 

Marrocos, Egito, Irã e Iraque (UNESCO, 2009). 

Vários autores têm-se dedicado ao estudo do ensino superior. Rossato (2011) efetua 

uma retrospectiva histórica sobre as instituições medievais, a transição para a modernidade, os 

modelos clássicos surgidos após a revolução industrial e as transformações do século XX, e, a 

partir das ideias de Drèze e Debelle (1983), sintetiza distintas concepções de ensino superior, 

a saber: 

a) um centro de educação para Newman (1983); 

b) uma comunidade de pesquisadores para K. Jasper; 

c) um núcleo de progresso para A.N. Whitehead; 

d) um modelo intelectual para Napoleão; 

e) um fator de produção para o Conselho dos Ministros da URSS.  

A partir das últimas propostas de reforma da universidade brasileira, a denominada 

―Universidade Nova‖, o autor referido estabelece as diferenças entre o modelo tradicional e o 

emergente, demonstrando que são os fatores externos que determinam as concepções 

nacionais e que se está estabelecendo um novo paradigma do ensino superior brasileiro 

(ROSSATTO, 2011). 

No entanto, Pacheco-Gómez (1997), especialista chileno em ensino e pedagogia do 

ensino superior, expõe três concepções distintas de universidade, mas representativas da 

realidade contemporânea: 

a) a do Cardeal Newman, demasiado generalista, assente em várias finalidades, a cultural 

ou educativa, a docente e a científica; 

b) a do filósofo alemão Max Scheler, que defende as seguintes finalidades: a conservação 

e transmissão da cultura e do saber; o ensino e instrução metodológica e pedagógica 

das profissões liberais, comerciais e outras; a investigação cientifica metódica; a 

formação espiritual multilateral e cultural da personalidade humana; a transmissão da 

cultura e do saber entre instituições afins; 

c) a do pensador espanhol José Ortega y Gasset, expressa no seu ensaio ―La misión de la 

universidad‖, as finalidades cultural, docente, social e científica.  
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O mesmo autor termina o estudo apresentando o seu conceito de universidade, 

adequado ao final do século XX, baseado nas seguintes finalidades: cultural, docente, 

científica, social e de cooperação internacional. 

A existência de modelos clássicos de universidades/ensino superior é admitida por 

vários pesquisadores, entre eles, os estudos de Drèze e Debelle (1983) e de Pizzitola (1986). 

Um artigo recente de Gimenez e Bonacelli (2013) sintetiza várias propostas, resumidas no 

quadro 1, que se segue. 

 

Quadro 1: Modelos clássicos de universidades 

MODELO PAÍS CARACTERÍSTICAS 

Prussiano Alemanha Universidade de pesquisa: a universidade vista como uma 

comunidade de pesquisadores; missões – ensinar e ―fazer 

ciência‖; para conduzir um projeto nacional; colaboração; 

interdisciplinaridade, autonomia interna e externa. 

Napoleônico França Universidade do Estado: monopólio da instrução pública; 

para garantir a estabilidade política; educação padronizada, 

uniforme; rigidez e hierarquização da estrutura 

administrativa, ensino profissionalizante. 

Anglo-

saxônico 

Inglaterra Universidade do espírito: educar mentes; ―liberal arts‖, 

saber universal, sem fins lucrativos; para a elite; formação 

moral, intelectual e não profissional ou vocacional. 

Utilitarista 

norte-

americano 

EUA Universidade pragmática: o saber como um instrumento 

para a ação; princípios democráticos; acesso franqueado a 

todos (elite e massas); a serviço do desenvolvimento da 

nação; ensino e pesquisa a serviço do estimulo à criatividade 

e a inovação. Originou-se do modelo anglo-saxônico, mas 

destacou-se deste e apresenta características bastante 

distintas, o que requer que seja examinado separadamente. 

     Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gimenez e Bonacelli (2013). 

 

Nos países em desenvolvimento, as instituições de ensino superior expandiram-se 

significativamente nas últimas décadas, devido às políticas educativas, à maior frequência de 

estudantes, que anteriormente não tinham acesso a este tipo de formação, permitindo uma 

transformação do quadro socioeconômico desses países. 

No Brasil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, as 

universidades brasileiras oferecem atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, que são 

serviços de atendimento à comunidade, nas diversas áreas do saber. 

Neste sentido, a universidade pública tem como função social a produção de 

conhecimento para o desenvolvimento social, educacional e econômico do país, logo, ―a 
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socialização do conhecimento por ela produzido não é só um dever, mas um determinante ao 

se pretender uma universidade democrática‖ (FÁVERO et al., 1989). 

 

2.2. A UNIVERSIDADE E AS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

As universidades/ensino superior são instituições distintas, porque a própria missão 

não é única e uniforme e o peso que é atribuído aos seus elementos não é o mesmo.  

A conceção da educação superior também apresenta perspectivas distintas e tem 

variado ao longo do tempo, como se pode verificar na documentação oriunda da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), do Banco Mundial (BM) e da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que representa suas polítcas a este 

respeito e condiciona suas atividades.  

 

2.2.1 A Organização Mundial do Comércio 

 

A Organização Mundial do Comércio (OMC), em inglês World Trade Organization 

(WTO), é uma organização, criada em 1995, com o objetivo de supervisionar e liberalizar o 

comércio internacional: o comércio de bens, os direitos de propriedade intelectual, o comércio 

de serviços e as negociações comerciais. 

Como tal, abarca a educação em todos os seus níveis, considerando-a comércio de 

serviços de ensino, negociáveis dentro do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços/General 

Agreement on Trade in Services (GATS), segundo a lógica econômica do livre comércio, a 

lógica do lucro e da concorrência, que ganha relevância no cenário da sociedade do 

conhecimento (OMC, 1998), em oposição à concepção de educação superior como bem 

público e direito humano fundamental. 

Ribeiro (2006) trata da liberalização da educação e suas consequências considerando: 

como positivas, o aumento de investimentos no setor; a ampliação dos benefícios oferecidos 

ao consumidor, devido à queda de preços dos serviços em um mercado em concorrência; e 

atualização tecnológica; e como negativas, a desnacionalização do setor; o acirramento da 

competitividade, com prejuízo para os pequenos e médios empreendimentos; e o agravamento 

do quadro das diferenças regionais, já que a lógica de mercado se expande nas regiões de 

maior atratividade econômico-financeira. 

Neste sentido, a organização interfere na condução da política de educação superior 

dos Estados, no comércio de serviços de ensino superior terciário (OMC, 1998) 

recomendando a estruturação da educação superior e o estabelecimento de suas prioridades, 



24 
 

    
   

conforme as demandas e necessidades da ‗economia‘ do conhecimento, atribuindo-lhe um 

papel importante no setor da economia global. 

Esta perspectiva obriga à reformulação conceitual e ideológica das políticas educativas 

nacionais e do papel do Estado, que não podem ser compreendidas sem uma articulação com 

as forças supranacionais, representadas por outros organismos internacionais afins. 

Nesse contexto, o Estado passa a ter um papel preponderante como supervisor e de 

avaliador dos sistemas educacionais, ao invés de investidor e de mantenedor direto 

(BORGES, 2011).  

 

2.2.2 O Banco Mundial 

 

O Banco Mundial é uma organização internacional que surgiu através da Conferência 

de Bretton Woods (1944), denominada inicialmente Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), surgiu para atender às necessidades de financiamento da 

reconstrução dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial 

(https://www.bancomundial.org/). O Banco Mundial capitalizou-se a partir da venda de títulos 

ao mercado garantidos pelos países membros, mudou gradualmente sua essência para os 

países em desenvolvimento, muitos dos quais se tornaram nações independentes no pós-

guerra. 

De acordo com Lima (2004) a instituição possui em seu quadro cinco agências 

especializadas e entre seus órgãos os mais importantes são: Junta de Governadores, Diretoria 

Executiva e Presidência. Mudou seu marco de atuação, adotando o desenvolvimento e a 

redução da pobreza como áreas de ação. Para isso focaliza seus projetos em setores como a 

educação, em união ao crescimento econômico dos países membros. 

Conforme o site da Organização das Nações Unidas (ONU), o Grupo Banco Mundial, 

é a maior fonte global de assistência para o desenvolvimento, proporcionando cerca de US$ 

60 bilhões anuais em empréstimos e doações aos 187 países-membros (ONU, 2017).  

Segundo Lima (2004, p. 13), ―[...] na educação superior o Banco mantém sua visão 

econômica defendendo a diversificação de instituições, a autonomia das universidades, a 

flexibilização dos regulamentos nacionais e a minimização do papel do Estado‖. 

O Banco Mundial atua no Brasil há mais de 60 anos, e já apoiou o Governo brasileiro, 

estados e municípios em mais de 430 financiamentos, doações e garantias, que somam quase 

US$ 50 bilhões. Anualmente, são realizados em média US$ 3 bilhões em novos 
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financiamentos, em áreas como gestão pública, infraestrutura, desenvolvimento urbano, 

educação, saúde e meio ambiente (ONU, 2017). 

As políticas do BIRD para o setor de ensino no Brasil geram muitas interferências e 

orientam a política legislativa nacional, causando um desmantelamento do sistema de ensino 

superior, viabilizando a proliferação e mercantilização das instituições de ensino (LIMA, 

2004) 

Para Silva (2002) as políticas e estratégias do Banco Mundial induzem a exclusão 

educacional e criam fissuras sociais irreparáveis, porque desconsideram a história política, 

econômica, cultural e social dos países, insistindo numa reforma educacional baseada na 

racionalidade técnica e linear, derivada de pressupostos da teoria econômica clássica, para 

uma sociedade heterogênea, mergulhada em conflitos de classes, desigualdades sociais e 

econômicas, contradições e heterogeneidades salariais fazendo crer que todos têm 

rendimentos e oportunidades iguais. 

Recentemente o Banco Mundial lançou um relatório, denominado Um Ajuste Justo: 

Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil, que faz um panorama amplo do 

orçamento do poder público, e detalha a ineficiência do gasto público com educação. No que 

diz respeito ao ensino superior o relatório cita que:  

 

[...] as despesas são, ao mesmo tempo, ineficientes e regressivas. Uma reforma do 

sistema poderia economizar 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do orçamento 

federal. O Governo Federal gasta aproximadamente 0,7% do PIB com universidades 

federais. A análise de eficiência indica que aproximadamente um quarto desse 

dinheiro é desperdiçado. Isso também se reflete no fato que os níveis de gastos por 

aluno nas universidades públicas são de duas a cinco vezes maior que o gasto por 

aluno em universidades privadas. (GRUPO BANCO MUNDIAL, 2017, p. 13). 

 

 

Ainda de acordo com o relatório os gastos públicos com o ensino superior são 

altamente ineficientes, e quase 50% dos recursos poderiam ser economizados. Sugere a 

necessidade de incorporar o pagamento de mensalidades em universidades públicas para as 

famílias mais ricas e de direcionar melhor o acesso ao financiamento estudantil para o ensino 

superior. 

Para esta organização, o sistema atual acaba por criar ―um subsídio regressivo à 

parcela mais rica da população brasileira‖. Por essa razão, se considera que os estudantes 

paguem mensalidade ou – no caso dos mais pobres – tenham empréstimos pagos por meio de 

descontos no salário após a formatura, uma medida tida como controversa no país. E lembra 

que ―O Brasil já fornece esse tipo de financiamento para que estudantes possam frequentar 
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universidades particulares através do programa Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). 

Não existe um motivo claro que impeça a adoção do mesmo modelo para as universidades 

públicas‖. O relatório também sugere a limitação do financiamento a universidades de acordo 

com o número de alunos. Para o BM, o conjunto dessas mudanças aumentaria a igualdade e 

gerariam uma economia de pelo menos 0,5% do PIB no orçamento do governo. 

Muitas críticas estão sendo feitas em consequência desse relatório, que apresenta 

severas distorções, limitações e inconsistências no que se refere ao ensino superior. Para o 

físico Schulz (2017), 

 

[...]o primeiro aspecto que me chamou a atenção é que a palavra pesquisa como 

atividade realizada pelas universidades não aparece uma única vez. A maioria das 

universidades públicas realizam pesquisas, enquanto que a maioria das privadas é 

majoritariamente voltada ao ensino. É bom lembrar que a ―indissociabilidade 

ensino-pesquisa e extensão‖ é um preceito constitucional para as universidades 

brasileiras. Cumprir esse preceito custa mais, mas o relatório não faz menção a 

isso[...]. (CARTA CAMPINAS, 2017). 

  

 

Vários outros especialistas e representantes de instituições atrelados ao setor debatem 

o panorama do ensino superior público brasileiro apresentado pelo relatório, a grande maioria 

aponta o fato de que o relatório não leva em consideração um dos grandes problemas do 

Brasil que é a desigualdade social. Para Amaral (2017, p. 1) ―[...] as análises realizadas pelo 

Banco Mundial possuem cunho absolutamente economicistas e não consideram, em nenhum 

momento, a complexidade da sociedade brasileira que possui uma das maiores desigualdades 

do mundo‖. 

 

2.2.3 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 

A visão sobre o ensino superior da UNESCO no final do século XX foi marcada por 

uma renovação, delineando um novo paradigma educativo, a partir de conferências e 

relatórios. Dentre todos, destacamos A educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre educação para o século XXI (UNESCO, 2008), 

conhecido como Relatório Delors. 

Sendo um diagnóstico sobre a educação mundial no final do século XX, o relatório 

indica três desafios a enfrentar no século XXI: a integração de todos os países na ciência e da 

tecnologia; a adaptação das várias culturas e a modernização das mentalidades à sociedade da 

informação e o modo de vida democrático, ou seja, viver em comunidade.  
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O mesmo documento defende que a educação se desenvolve ao longo da vida, a partir 

de quatro tipos de aprendizagens: a) aprender a conhecer, b) aprender a fazer, c) aprender a 

ser e d) aprender a viver juntos, chamados ―os quatro pilares da educação‖. 

           No que diz respeito ao ensino superior, a organização expressa algumas mudanças 

consideradas prioritárias e sua posição durante a Conferência Mundial sobre Educação 

Superior realizada em Paris, em 1998. A Declaração Mundial sobre a Educação Superior no 

século XXI: visão e ação (UNESCO, 1998), seu documento final considera ―essencial" do 

Estado, o financiamento da Educação Superior.  

Ao referir-se a esta declaração, Castanho (2000, p. 46), afirma: 

 

Na verdade, trata-se de um documento de compromisso entre os modelos 

contemporâneos, incorporando parcialmente o modelo emergente, ou seja, o 

neoliberal-globalista-plurimodal, também parcialmente o modelo estabelecido e em 

crise de hegemonia, o democrático-nacional-participativo, tendo mesmo, em certas 

passagens, um tom que o aproxima do referencial crítico-cultural-popular. Este 

último, por definição, é a voz da resistência à exclusão, da promoção da inclusão, é 

o discurso do não, um grito que sobe dos subterrâneos da liberdade. O modelo 

estabelecido e em crise de hegemonia é o discurso do talvez, que esconde o sim ao 

proclamar o não. E o modelo emergente, o neoliberal, é o discurso do sim sem 

disfarces, da promoção ativa da exclusão em nome da eficiência capitalista. 

 

A abordagem da UNESCO representa uma corrente que estabeleceu uma forte crítica à 

mercantilização do Ensino Superior, defendendo a tese da preponderância do Estado no 

financiamento da Educação Superior (CALDERÓN; PEDRO; VARGAS, 2011), oposta à da 

função da Educação Superior com relação à sociedade, enfoque das organizações 

anteriormente apresentadas, OMC e BM (DIAS, 2004). 

No entanto, a UNESCO, embora defendesse a responsabilidade do Estado pela 

Educação Superior, não negava a importância do setor privado, nem a implantação de 

algumas medidas de corte neoliberal, como a diversificação do sistema educacional. 

Por outro lado, atribui-se o cumprimento das propostas para a Educação Superior no 

século XXI à responsabilidade dos Estados, juntamente com outros órgãos e instituições 

governamentais e não governamentais, esperando-se a concretização progressiva das 

mudanças educativas e de acordo com as políticas e contextos de cada país. 

Comparando os documentos da OMC e do BM com o da UNESCO constata-se que 

refletem o atual cenário da Educação Superior em âmbito global, isto é, o confronto entre 

duas visões opostas: por um lado, a Educação Superior como serviço comercial, provida pelo 

mercado, por outro, a Educação Superior como direito social, provida pelo Estado. 
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O balanço da aplicação das orientações anteriores é produzido pelo Comitê Científico 

Regional para a América Latina e o Caribe, do Fórum da UNESCO, em 2003, apresentado no 

relatório ―Os Desafios da universidade na sociedade do conhecimento: cinco anos depois da 

conferência mundial sobre educação superior‖, que contextualiza os desafios do ensino 

superior na sociedade do conhecimento. (TÜNNERMAN-BERNHEIM; CHAUÍ, 2008) 

A crise civilizacional e a construção de novos paradigmas em direção a uma sociedade 

sustentável originaram seis conferências regionais, realizadas em 2008. Seus documentos 

serviram de preparação para a II Conferência Mundial. 

Por sua vez, o segundo evento retoma a mensagem da I Conferência Mundial sobre 

Educação Superior de 1998, ao lembrar que a década que acaba de terminar comprovou que a 

educação superior e a investigação contribuem para erradicar a pobreza, o desenvolvimento 

sustentável e o progresso para os objetivos de desenvolvimento acordados internacionalmente 

(UNESCO, 2009). 

Segrera (2010. p. 3) dedica um artigo de análise deste evento mundial e afirma: 

 

O discurso dominante durante a Conferencia foi o papel que poderia desempenhar o 

ensino superior para que concluísse a recessão global e que medidas tomar para que 

esta crise não a afetasse. Foi acompanhado por declarações sobre o ensino superior 

como bem publico (diferente de serviço publico), a necessidade de equidade no 

acesso e na excelência, o significado da crise de valores, a necessidade de inversão 

sustentável no ensino superior (dos estados nacionais, das organizações 

internacionais, como o Banco Mundial e a UNESCO, de organizações multilaterais 

e de outras doadoras), das sociedades públicas/privadas para o desenvolvimento do 

ensino superior, a liberdade de cátedra e autonomia institucional, a necessidade de 

sistemas de garantia de qualidade globalizados, como a proteção perante os novos 

fornecedores, a necessidade de desenvolver as TIC, de inovação em métodos e de 

construção de capacidades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, e a 

possibilidade de emprego para os graduados
1
 (Tradução nossa). 

 

 

Os resultados das declarações finais das conferências regionais e da mundial foram 

reunidos no documento: As novas dinâmicas do Ensino Superior e pesquisas para a mudança 

e o desenvolvimento social (UNESCO, 2009), que contém orientações para a consolidação de 

mercados nacionais e transnacionais de Educação Superior, como: 

                                                           
1
―El discurso dominante en la Conferencia fue el papel que podría desempeñar la enseñanza superior para que 

concluyese la recesión global y qué medidas tomar para que esta crisis no la afectase. Esto fue acompañado por 

declaraciones sobre la ES como bien público (a diferencia de un servicio público); la necesidad de la equidad en 

el acceso y de la excelencia; significado de la crisis de valores; la necesidad de inversión sostenida en ES (de los 

estados nacionales, de las organizaciones internacionales como el Banco Mundial y UNESCO, de organizaciones 

multilaterales y de otros donantes); sociedades públicas/privadas para el desarrollo de la ES; libertad de cátedra y 

autonomía institucional; la necesidad de sistemas de garantía de calidad globalizados, como protección ante los 

nuevos proveedores; la necesidad de desarrollar las TIC; de innovación en métodos y contenidos; importancia 

del desarrollo de redes de investigación y de construcción de capacidades entre países desarrollados y en 

desarrollo; y posibilidades de empleo para los graduados‖. 
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a) A diversificação do sistema educacional e dos meios de seu financiamento;  

b) O papel central da aprendizagem à distância, por meio das novas tecnologias, a fim de 

atender à demanda crescente pelo Ensino Superior;  

c) O estímulo de sistemas de avaliação de qualidade, de credenciamento e validação de 

diplomas;  

d) A flexibilidade das pesquisas objetivando o equilíbrio entre a pesquisa básica e a 

pesquisa aplicada ao serviço da sociedade;  

e) A procura de novos meios de expandir o campo da pesquisa e inovação por meio de 

parcerias público-privadas, de multi-stakeholders, incluindo pequenas e médias 

empresas. 

 No período de uma década, o discurso da UNESCO modificou-se. O papel do Estado 

deixa de ter como "função essencial" o financiamento da educação (UNESCO, 1998) para 

limitar-se a fornecer "suporte econômico" (UNESCO, 2009), estimulando-se, nesse contexto, 

o financiamento privado, especialmente baseado "no modelo de parceria público-privado" 

(UNESCO, 2009b), aproximando-se da visão predominante nas grandes agências multilaterais 

e organizações intergovernamentais, que orientam as políticas educacionais em âmbito 

planetário. 

          Sobre este assunto, Borges (2011) considera que a UNESCO se aproximou da 

concepção economicista de educação, em que a Educação Superior assumiria o papel de 

formar de acordo com as exigências do setor produtivo e as universidades assumiriam a tarefa 

de desenvolver a investigação aplicada, cujos resultados poderiam ser transformados em 

produtos passíveis de serem explorados pela indústria e empresas. 

             Conclui a autora que a UNESCO passou a recomendar um sistema híbrido para a 

Educação Superior, com financiamentos privados e estatais, cabendo, ao Estado, o controle e 

a supervisão do sistema educacional, da qualidade acadêmica das instituições, por meio da 

construção de um marco regulatório, da divulgação dos resultados de desempenho das 

instituições de Educação Superior e da responsabilização daquelas que não obtivessem 

desempenho adequado. 

A garantia de qualidade é uma função fundamental na educação superior 

contemporânea e deve envolver investidores. Os critérios de qualidade devem refletir todos os 

objetivos da educação superior, notavelmente o propósito de cultivar o pensamento crítico e 

independente nos estudantes e a capacidade de aprender por toda a vida. Eles devem estimular 

a inovação e a diversidade. Garantir a qualidade do ensino superior requer o reconhecimento 
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da importância de se atrair e reter uma equipe de ensino e pesquisa comprometida, talentosa e 

qualificada (UNESCO, 2009). 

Diante da recomendação da Conferência Mundial sobre Educação Superior em 2009 

de combater as "fábricas de diplomas" em âmbito nacional e internacional, defendemos a 

necessidade de combater ou lutar contra as instituições que fornecem Educação Superior de 

forma "fraudulenta" e de "baixa qualidade", ou seja, instituições que não cumprem com sua 

responsabilidade social. 

Em função destas perspectivas e do contexto brasileiro, considera-se que a 

universidade é um espaço de difusão de valores de cidadania, de um novo paradigma de 

desenvolvimento, orientado para a sustentabilidade, valorizando-se a formação humana 

integral, que devem estar refletidos em seus projetos pedagógicos e as matrizes curriculares. 

 

2.3 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: ANTECENDENTES HISTÓRICOS 

 

Os primórdios da universidade brasileira, segundo Cacete (2014) é cercada de críticas, 

pois era considerada elitista tomada como instituição de ensino superior em geral, tem sido 

estudada com distintos investigadores e abordagens, como se pode observar no resumo da 

evolução da história do ensino superior brasileiro. 

Algumas críticas apontam a universidade como elitista, alheia às necessidades de 

setores relevantes da sociedade, oferecendo ensino e pesquisa de qualidade nem sempre 

confiável e relevante, e o governo, que a mantém ou que apenas a fiscaliza, como no caso da 

universidade privada, considera-a cara, pouco eficiente e, por vezes, ―ingovernável‖. Por 

outro lado, os conflitos entre a administração universitária e seus administrados tendem a se 

tornar mais frequentes e graves do que os conflitos entre professores e alunos da instituição 

(SCHMIDT, 1982). 

Apesar das críticas e divergências, a maioria dos autores considera que a história do 

ensino superior no Brasil iniciou-se no século XIX, embora haja provas da existência de 

instituições de ensino superior anteriores. Segundo Morhy (2004, p. 42) 

 

Várias iniciativas visando à criação de uma universidade no Brasil estão registradas, 

a começar pela Universidade do Brasil, que chegou a ser instalada em 1592 pelos 

jesuítas na Bahia, mas esta instituição não foi reconhecida ou autorizada, nem pelo 

Papa, nem pelo Rei de Portugal. Outras tentativas se seguiram, todas sem sucesso. 
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No entanto, nos países da América Latina, colonizados pelo Reino de Castela, 

criaram-se instituições de ensino superior, pouco depois da expansão colonial, inspiradas no 

modelo da Universidade de Salamanca e orientadas por religiosos. 

 

 

 

Figura 1: Universidade de Salamanca (1218) 

 

                                            Fonte: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 2019.  

 

Entre essas instituições, indicamos apenas a primeira criada em cada um desses países 

no quadro 2. 

 

Quadro 2: Algumas universidades criadas na Hispanoamérica e Caribe após 1500 

NOME DE FUNDAÇÃO CIDADE E PAÍS DATA NOME ATUAL 

Real y Pontificia Universidad 

de Santo Tomás de Aquino 

Santo Domingo, 

Rep. Dominicana 

1538 

 

Universidad Autónoma de 

Santo Domingo 

Real y Pontificia Universidad 

Nacional de San Marcos 

Lima, Perú 

 

1551 Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

Real y Pontificia Universidade 

de México 

México Republica 

do México 

1551 Universidade Nacional 

Autónoma de México 

Pontificia Universidad de 

Santo Tomás de Aquino 

Bogotá, Colômbia 1580 Universidad Santo Tomás 

Universidad de San Fulgencio Quito, Ecuador 1586 

 

Extinguida em 1767 

Universidade Nacional de 

Córdoba 

Córdoba, Rep. 

Argentina 

1613 Universidad Nacional de 

Córdoba 

Real y Pontificia Universidad 

de San Francisco Xavier 

Sucre, Bolivia 1624 

 

Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca 

Universidad de San Carlos 

Carlos Borromeo 

República 

Guatemala 

1676 

 

Universidad de San Carlos 

de Guatemala 

Real y Pontificia Universidad Havana, Rep. de 1728 Universidad de la Habana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Santo_Tom%C3%A1s_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Santo_Tom%C3%A1s_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1580
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de San Gerónimo de La 

Habana 

Cuba  

Real Universidad de Santa 

Rosa de Lima  

Caracas, Rep. 

Bolivariana de 

Venezuela 

1721 Extinguida e substituída 

pela Universidad Central de 

Venezuela em 1827 

Université d'État d'Haïti Port-au-Prince, 

Haïti 

1820 Universitéd'Étatd'Haïti 

 Fonte: Elaboração da autora a partir de Enciclopédia Latina Americana. 

 

Durante a colonização, também foram fundadas várias universidades (colleges) pela 

Coroa Britânica, no território que hoje é os Estados Unidos da América, influenciadas pelos 

modelos das Universidades de Oxford (figura 2) e Cambridge (figura 3), e todas com origem 

religiosa.  

Figura 2: Oxford University 

 
                        Fonte: (OXFORD UNIVERSITY, 2018). 

 

 
Figura 3 - Cambridge University 

 
                               Fonte: (CAMBRIDGE UNIVERSITY, 2018). 

 

Depois da independência em 1776, os Estados Unidos da América (EUA) lançam-se 

em uma renovação política e institucional, se baseando no sentimento de igualdade 

democrática, época em que foram criadas numerosas instituições de ensino superior, públicas 

e privadas. 
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No território que corresponde ao atual Canadá, colonizado por vários povos europeus, 

estabeleceu-se uma confederação, que permitiu a convivência entre os vários povos, de 

acordo com uma divisão administrativa e política estratégica. As universidades coloniais da 

América do Norte, que incluem os EUA e o Canadá, estão representadas no quadro 3:  

 

 

Quadro 3 - Universidades coloniais fundadas na América do Norte. 

NOME DE 

FUNDAÇÃO 

CIDADE E PAÍS DATA NOME ATUAL 

New College Massachusetts, 

Cambridge 

1636 Harvard University 

Séminaire de Québec Québec, Canada 1663 Université Laval 

College of William and 

Mary 

Williamsburg, Virginia 1693 College of William and 

Mary 

CollegiateSchool New Haven,Connecticut 1701 Yale University 

College of New Jersey Princeton, New Jersey 1746 Princeton University 

King'sCollege Nueva York,  Nueva 

York 

1754 Columbia University 

College of Philadelphia Filadélfia, Pennsylvania 1755 Pennsylvania University 

College of Rhode Island Providence, Rhode Island 1764 Brown University 

Queen'sCollege Newark, New Jersey 1766 Rutgers University 

DartmouthCollege Hanover, New 

Hampshire 

1769 DartmouthCollege 

University of  New 

Brunswick 

Fredericton, New 

Brunswick, Canada 

1785 University of  New 

Brunswick 

        Fonte: Elaboração própria a partir de Tünnermann-Bernheim (2003). 

 

Como se pode observar nos quadros apresentados, comparativamente com os países 

americanos de língua espanhola e inglesa, a criação de instituições de ensino superior no 

Brasil é tardia. Uma iniciativa para a criação de universidades no país foi o caso do Curso de 

Medicina na Região de Minas, em 1768, cujo pedido foi indeferido pelo Conselho 

Ultramarino, com o argumento de que ―um dos mais fortes vínculos que sustentava a 

dependência das colônias, era a necessidade de vir estudar a Portugal‖ (CUNHA, 2007, p. 16). 

Até a chegada de D. João VI, em 1808, era proibido criar qualquer instituição de 

ensino superior na colônia. Para Cunha (2007) este era ―um argumento frequentemente 

repetido é o de que Portugal bloqueava o desenvolvimento do ensino superior no Brasil, de 

modo que mantivesse a colônia incapaz de cultivar e ensinar as ciências, as letras e as artes‖. 

Para se graduarem, os estudantes da elite colonial portuguesa, nascidos no Brasil, tinham de 

se deslocar até a metrópole.  

https://es.wikipedia.org/wiki/New_Haven_(Connecticut)
https://es.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://es.wikipedia.org/wiki/Filadelfia_(Pensilvania)
https://es.wikipedia.org/wiki/Providence_(Rhode_Island)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
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A Companhia de Jesus dedicava-se à cristianização dos indígenas, organizados em 

aldeamentos, à formação do clero, em seminários de educação superior teológicos, e à 

educação dos filhos da classe dominante nos colégios reais, onde se oferecia uma educação 

influenciada pela cultura greco-latina, que preparava seus estudantes nos denominados 

estudos menores, com o intuito de poderem frequentar a Universidade de Coimbra, em 

Portugal (OLIVEN, 2002). ―Em 1800, por exemplo, a coroa instituiu, como prêmio, quatro 

bolsas de estudos para jovens brasileiros em Coimbra: duas em Matemática, uma em 

Medicina e outra em Cirurgia‖ (CUNHA, 2007, p. 16). 

 

Figura 4: Universidade de Coimbra 

 
                                 Fonte: (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2018). 

 

Em 1808, a Família Real Portuguesa fugiu de Lisboa e instalou-se no Brasil, para 

escapar das tropas napoleônicas, que invadiram Portugal. Ao chegar à Bahia, o príncipe 

regente, D. João VI, recebeu a petição para criar uma universidade na cidade, assinada por 

distintos membros da capitania baiana, que se comprometiam e financiar sua instalação. 

Em vez de uma universidade, criou-se, no mesmo ano, a Escola de Cirurgia da Bahia, 

por decisão régia de 18/02/1808, que estava situada no Hospital Real Militar da Bahia, que 

funcionava no antigo Colégio dos Jesuítas, no Terreiro de Jesus. A instituição sofreu 

modificações estruturais e foi adquirindo novas denominações ao longo do tempo, tendo sido 

integrada na Universidade da Bahia em 1946 (TORRES, 1946). 

 

Figura 5 - Instalações iniciais da Escola de Cirurgia da Bahia (1808) 
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                        Fonte: (Arquivo Nacional, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Instalações atuais da Faculdade de Medicina da UFBA 

 
                       Fonte: RICIERI (2007). 

 

 

Assim que chegou ao Rio de Janeiro, em 1808, o Príncipe Regente cria o Curso de 

Anatomia e Cirurgia, hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

e a Academia de Guarda-Marinha; em 1810, a Academia Militar, atual Escola Nacional de 

Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro; em 1814, o Curso de Agricultura, e 

em 1816, a Real Academia de Pintura, Escultura e Arquitetura, bem como instituições 

culturais, como o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e o Jardim Botânico 

(GHIRALDELLI JÚNIOR, 2009). 

Em 1822, o Brasil tornou-se um país independente, sem que se tenham verificado 

grandes mudanças no ensino superior, porque ―a independência política, veio apenas 

acrescentar mais dois cursos de Direito, ao rol dos já existentes, seguindo a mesma lógica de 

promover a formação dos burocratas, na medida em que eles se faziam necessários‖ 

(CUNHA, 2007, p. 71). 



36 
 

    
   

Os novos dirigentes não vislumbraram qualquer vantagem na criação de 

universidades, prevalecendo o modelo de formação para profissões liberais, em faculdades 

isoladas para formar as elites dirigentes do país. Sendo assim, o ensino secundário e o 

superior passaram a ser privilegiados em detrimento do ensino primário e do técnico-

profissional (PILETTI, 2003). 

Outorgada em 1824a Constituição do Império, mantiveram-se escolas de acordo com 

os currículos ditados pelo imperador, divididas em dois setores distintos, o ensino estatal 

(laico) e o ensino particular (religioso e laico). 

Em 1827, foram criadas duas faculdades de Direito, uma em São Paulo e outra em 

Olinda e a Escola de Minas, em 1832, na cidade de Ouro Preto, para a extração de ouro, 

embora sua criação se tenha concretizado somente 34 anos mais tarde (SOARES, 2002). 

No seu livro sobre o ensino superior no Brasil, Anísio Teixeira (1989) chama a 

atenção para o fato de que em quase meio século de reinado do segundo imperador não foram 

criadas novas faculdades, além daquelas criadas pelos soberanos nas primeiras décadas do 

século XVIII, e uma em 1839. 

O mesmo autor comenta que só cerca de 80 anos depois da criação da primeira escola 

superior, D. Pedro II reconheceu a sua necessidade de criar duas universidades, uma para o 

Norte e outra para o Sul do país. ―A recomendação tardia e frouxa não foi atendida nem 

sequer pela República, que no mesmo ano se proclamou, em consequência da Abolição da 

Escravatura e das crises militar e da Igreja que se lhe seguiram, problemas em que se 

consumaram os últimos anos da estagnação imperial‖ (TEIXEIRA, 1989, p. 72). 

Implantada a República Velha (1889-1930), a Assembleia Constituinte reuniu-se e 

redigiu a Primeira Constituição da República em 1891. 

 

O artigo 72 da Constituição, o que trata da declaração de direitos, determinava ser 

laico o ensino ministrado nas escolas estatais, o artigo 34 dizia ser de competência 

exclusiva do Congresso Nacional, legislar sobre o ensino na capital federal. O 

Congresso Nacional poderia criar, mas não privativamente, instituições de ensino 

superior nos estados. (CUNHA, 2007, p. 151-152) 

 

 

De acordo com Cunha (2007, p. 158-159), entre 1891 e 1910, foram criadas no Brasil 

27 escolas superiores, esquematizadas no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Escolas superiores criadas entre 1891 e 1910 

DIREITO 

 

 

Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro 

Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro 
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1891 Faculdade Livre de Direito da Bahia 

Faculdade de Direito de Goiás  

1893 Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Gerais (Ouro Preto) 

1903 Faculdade Livre de Direito do Pará  

Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre 

1907 Faculdade Livre de Direito de Fortaleza 

MEDICINA, OBSTETRÍCIA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA. 

1889 Faculdade de Medicina e Farmácia de Porto Alegre  

1898 Faculdade de Odontologia de Porto Alegre 

1902 Faculdade de Farmácia de Pernambuco 

  1904  Escola de Farmácia do Pará 

Faculdade de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora 

 

 

1905 

Escola Livre de Odontologia do Rio de Janeiro 

Escola de Farmácia, Odontologia e Obstetrícia de São Paulo  

Escola de Farmácia e Odontologia do Instituto Granbery (Juiz de Fora) 

1908 Faculdade de Odontologia de Minas Gerais  

ENGENHARIA 

1896 Escola de Engenharia de Porto Alegre 

Escola Politécnica da Bahia 

1900 Escola Politécnica de São Paulo 

1905 Escola Livre de Engenharia de Pernambuco 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

1905 Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro 

Faculdade de Ciências Econômicas da Bahia 

1910 Faculdade de Ciências Econômicas do Rio Grande do Sul 

AGRONOMIA 

1900 Escola Superior de Agricultura de Piracicaba (São Paulo) 

1908 Escola Superior de Agricultura de Lavras (Minas Gerais) 

1910 Escola Nacional de Agronomia (Rio de Janeiro) 

                   Fonte: Elaboração da autora a partir de Cunha (2007). 

 

 

Morhy (2004, p. 26), informa que a Universidade do Paraná, foi a primeira 

formalmente constituída no Brasil, em 1912, por um governo estadual, mas ―foi desautorizada 

pelo Decreto Nº. 11530 de 19/3/2015, que só reconhecia a criação de instituições de educação 

superior em cidades com mais de 100.000 habitantes, condição ainda não preenchida, à época, 

pela cidade de Curitiba, sendo criada, em 1920, a Universidade do Rio de Janeiro, que 

resultou da fusão da Escola Politécnica com a Faculdade de Medicina e a Faculdade de 

Direito, então existentes. 

Depois da criação, em 1930, do Ministério da Educação e da Saúde Pública (MESP), 

pelo então presidente Getúlio Vargas (1930-1945), seguiu-se uma reforma educativa, 

conhecida como Reforma Francisco Campos, Decreto Nº 19.851 de 11 de abril de 1931, que, 

além de estabelecer bases mais claras e definidas para o ensino médio, criou o primeiro 

Estatuto da Universidade Brasileira que estabelecia o seguinte: 
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O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral, 

estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos conhecimentos 

humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem preparo técnico e 

científico superior; concorrer, enfim, pela educação do indivíduo e da coletividade, 

pela harmonia de objetivos entre professores e estudantes e pelo aproveitamento de 

todas as atividades universitárias, para a grandeza na Nação e para o 

aperfeiçoamento da Humanidade. (BRASIL, 1931 p. 9210). 

 

Esse estatuto, que superou a fase das escolas superiores isoladas, de caráter 

marcantemente profissional, e que vigorou até 1961, determinava que para uma universidade 

pudesse ser oficial, ou seja, pública (federal, estadual ou municipal) ou particular, deveria 

incluir três dos seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. 

Essas faculdades seriam dependentes de uma reitoria, por vínculos administrativos, mantendo, 

no entanto, a sua autonomia jurídica (PALMA FILHO, 2010). 

O governo promulgou ainda leis complementares, a Reforma do Ensino Secundário e 

do Ensino Superior (1931), a criação do Conselho Nacional de Educação (Decreto nº 

19.850/31) e a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro (Decreto Nº 19.852/31). 

Paralelamente, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, resultante dos 

ideais de um grupo de 26 intelectuais, tornou-se o marco inaugural do projeto de renovação 

educacional do país, de 1932 a 1942, priorizando a uma reforma integral da organização e dos 

métodos de toda a educação nacional, cujos princípios norteadores deveriam ser: educação 

pública, escola única, laicidade, coeducação, obrigatoriedade e gratuidade. Esta nova 

concepção de escola integral e única, proposta pelo manifesto, opunha-se à escola existente, 

chamada tradicional (CAMURRA; TERUYA, 2008). 

Outras iniciativas educativas significativas na época foram a criação da Universidade 

de São Paulo (USP), em 1934, e da Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935, para 

alargar os limites estreitos da formação profissional, cujos cursos só teriam como objetivo a 

preparação dos alunos para o desempenho de determinadas profissões. Pela sua importância 

para a história da universidade no Brasil, passamos a apresentar o percurso desta última 

universidade. 

Em 04 de abril de 1935, foi assinado pelo Prefeito Pedro Ernesto o Decreto nº 5.513, 

que instituiu a Universidade do Distrito Federal, cujas finalidades seriam: 

 

Promover e estimular a cultura a concorrer para o aperfeiçoamento da comunidade 

brasileira; encorajar a pesquisa científica, literária e artística; propagar as aquisições 

das ciências e das artes pelo ensino regular de suas escolas e pelos cursos de 

extensão popular; formar profissionais e técnicos em diversos ramos e prover a 

formação do magistério em todos os seus graus. (BRASIL, 1935).  
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Com a instauração do Estado Novo em 1937, o presidente Getúlio Vagas e o ministro 

Gustavo Capanema extinguiram a UDF e incorporaram seus quadros na Universidade do 

Brasil, Decreto-Lei Nº 1.063, de 20 de janeiro de 1939. Apesar de ter existido por período 

inferior a quatro anos, a UDF afirmou-se, como defendia seu idealizador Anísio Teixeira, 

através de valores, ainda hoje úteis, sobre o papel e as funções da universidade em termos de 

ensino, pesquisa, produção de conhecimento, cultura, formação do magistério e sua 

contribuição para a sociedade (FÁVERO, 1989).  

Ao iniciar-se a década de 60, ressurge a ideia de universidade, retomando o espírito da 

década de 30, com a criação da Universidade de Brasília (UNB) concomitante com a 

elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Morhy (2004, p. 29) informa que 

―a Universidade de Brasília foi instituída em 15 de janeiro de 1962. A iniciativa seguia o 

modelo norte-americano fundacional com departamentos, em vez de cátedras‖. A UNB foi à 

primeira universidade brasileira que não foi criada através da junção de faculdades pré-

existentes, sua estrutura era integrada, flexível e moderna e contrapunha-se à universidade 

segmentada em cursos profissionalizantes (OLIVEN, 2002 p. 32) 

De acordo com a Lei N.º 3.998, de 15.12.61, a que criou a Universidade de Brasília, 

foi constituído o Conselho Diretor, composto dos Professores: Anísio Teixeira, Hermes Lima, 

Abgar Renault, Darcy Ribeiro, Osvaldo Trigueiro e Pe. Matheus Rocha. A solenidade de 

posse do Conselho Diretor foi presidida pelo Primeiro-Ministro Tancredo Neves e por Anísio 

Teixeira, que foi o orador oficial, em nome dos Conselheiros. 

No início da década de 60, centros de educação popular, iniciativas políticas populares 

e comunitárias, movimentos estudantis, movimentos a favor da reforma agrária, entre outros, 

surgiam e ocupavam um espaço, tanto teórico quanto prático, antes inexistente ou ocupado 

predominantemente pelas elites intelectuais.  

Após o golpe militar em 1964, as universidades tornaram-se objeto de uma ingerência 

direta do governo federal, um considerável número de professores foi afastado, 

principalmente na Universidade Brasília. Foram criadas Assessorias de Informação nas 

Instituições Federais, com a intenção de reprimir as atividades de caráter ―subversivo‖, tanto 

de professores quanto de alunos. (SILVA, 2015). 

O movimento estudantil foi o principal centro de resistência ao regime militar, tendo a 

universidade pública como foco. A partir do Decreto-Lei Nº 228, de 28 de fevereiro de 1967, 

assinado pelo então presidente Castelo Branco, ―é vedada aos órgãos de representação 

estudantil qualquer ação, manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, racial ou 
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religioso, bem como incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares‖, 

apontando dessa forma, o caráter ditatorial do regime militar para com os estudantes. 

(BRASIL, 1967). 

A expansão do ensino superior continua dentro dos moldes anteriores, que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) não chegara a modificar, até que em 1966 e 

1967 promulgam-se os Decretos-Lei Nº os 53 e 252 que estendem os conceitos e a estrutura 

da Universidade de Brasília às demais universidades federais do país. (TEIXEIRA, 1989).  

Em 1968, o Congresso Nacional aprovou a Lei da Reforma Universitária (Lei n° 

5540/68) que criava os departamentos, o sistema de créditos, o vestibular classificatório, os 

cursos de curta duração, o ciclo básico dentre outras inovações. Essa reforma aliada com 

outros atos institucionais do governo militar e a constituição de 1967 abriram espaço para 

uma grande transformação do ensino superior, modificando a sua estrutura administrativa e 

política. 

Sobre a Reforma Universitária de 1968, é necessário desmistificar a ideia de que 

apenas no Regime Militar a universidade esteve diretamente sob o poder do Governo. De 

acordo com Cunha: 

 

[...] crença que precisa ser contestada pela análise dos fatos é a de que a intervenção 

dos governos nas instituições de ensino foi uma decorrência do regime autoritário 

imposto em 1964, assumindo contornos mais nítidos em fim de 1968, com o Ato 

Institucional Nº 5. Não tenho dúvida de que esse regime acionou mecanismos 

inéditos de controle do aparelho escolar. Mas supor que a universidade fosse, antes 

de 1964 autônoma, onde reinavam as liberdades democráticas, é não só desconhecer 

o que de fato acontecia [...]. (CUNHA, 1988, p. 24). 

 

Conforme Morhy (2004, p. 31) ―no período dos governos militares (1964-1985), 

apesar das restrições e ingerências exercidas pelo governo federal, houve consideráveis 

investimentos e avanços no setor público de educação superior‖. Nesse período foram 

fundadas quinze Universidades Federais. 

Após 1968, com a pressão exercida pelo aumento de vagas, ocorreu uma expansão do 

setor privado, que criou inúmeras faculdades isoladas, em regiões de maior demanda, ou seja, 

na periferia das grandes metrópoles e nas cidades de porte médio do interior dos estados mais 

desenvolvidos. Essa expansão do sistema ocorreu com a aquiescência do governo e, no ano de 

1980, mais da metade dos alunos de terceiro grau estava matriculada em estabelecimentos 

isolados de ensino superior, sendo 86% em faculdades privadas (SOARES, 2002). 

O quadro 5 mostra a evolução das matrículas em estabelecimentos públicos e privados 

no Brasil entre as décadas de 60 e 80. 
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Quadro 5 - Evolução das Matrículas em Estabelecimentos Públicos e Privados - Brasil 1960- 1980 
Ano Total de 

Matrículas 

% de 

Crescimento 

Matrículas 

Instituições 

Privadas 

% de 

Matrículas privadas 

sobre o total 

1961 98.892 6 43.650 44,0 

1962 107.299 9 43.275 40,3 

1963 124.214 16 47.428 38,2 

1964 142.386 15 54.721 38,4 

1965 155.781 9 68.194 43,8 

1966 180.109 16 81.667 45,3 

1967 212.882 18 91.608 43,0 

1968 278.295 31 124.496 44,7 

1969 342.886 23 157.826 46,0 

1970 425.478 24 214.865 50,5 

1971 561.397 32 309.134 55.1 

1972 688.382 23 409.971 59.6 

1973 772.800 12 472.721 61,2 

1974 937.593 21 596.565 63,6 

1975 1.072.548 14 662.323 61,8 

1976 1.044.472 -- 648.862 62,1 

1977 1.137.070 9 708.554 62,3 

1978 1.267.559 11 779.592 61,5 

1979 1.298.331 2 808.253 62,3 

1980 1.345.000 4 852.000 63.3 

       Fonte: Elaborado pela autora a partir do Ministério da Educação (1996) e Levy (1986) 
 

Até o início dos anos 80, as universidades públicas brasileiras assumiram o papel de 

instituições de pesquisa, ampliaram a pós-graduação, instalaram-se em bons prédios, 

montaram laboratórios e bibliotecas, profissionalizaram os docentes e funcionários técnicos e 

administrativos, com salários razoáveis. Mas apesar do seu progresso, continuaram presas às 

burocracias impostas pelo Estado (MORHY, 2004). 

Em 1983, foi aprovada a Emenda Constitucional Nº 24, conhecida como Emenda João 

Calmon, um marco na história da educação brasileira: 

 

[...] estabelece a obrigatoriedade de aplicação anual, pela União, de nunca menos de 

treze por cento, e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de, no mínimo, vinte 

e cinco por cento da renda resultante dos impostos, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1983, p. 20465) 
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Vinte e quatro anos depois, em 1985, e sob a presidência de generais foi eleito um 

presidente civil. Nesse mesmo ano, têm início os trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte. Para Morhy (2004, p.32): 

 

[...] desde a redemocratização do País em 1985 até os nossos dias tivemos dois 

momentos de grandes mudanças na base legal da educação brasileira: a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 e a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-LDB (Lei Nº. 9394 de 23/12/ 96). Entre outras medidas, a nova 

Constituição Federal estabeleceu a aplicação de, no mínimo, 18% da receita anual de 

impostos federais para a manutenção e o desenvolvimento da educação; garantiu a 

gratuidade da educação pública, nos estabelecimentos oficiais; a indissociabilidade 

do ensino, da pesquisa e da extensão; a autonomia das universidades; criou o 

Regime Jurídico Único, (pagamento igual para as mesmas funções e aposentadoria 

para servidores públicos) (MORHY, 2004, p. 32). 

 

Entretanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, não se efetuaram 

mudanças significativas, sobre a expansão do ensino superior no Brasil, e segundo Martins 

(2000, p. 47), 

No início da década de 80 eram 1.377.286 matrículas e, no final, 1.518.904 alunos 

frequentando o ensino de terceiro grau, representando um aumento de apenas 10% e 

uma situação de quase estagnação se comparada ao desempenho das décadas 

anteriores. Nos primeiros anos da década de 90, o sistema ainda permaneceu 

praticamente estagnado – de 1990 a 1993 cresceu apenas 3,5%. 

 

Durante o governo do presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), verificou-se 

uma diminuição no número de Instituições do Ensino Superior (IES) particulares, em função 

da sua divergência com o mercado de trabalho e da ampliação de instituições públicas 

similares. No governo de seu sucessor, presidente Itamar Franco (1993-1994), o número da 

porcentagem de IES privadas continuou em declínio, passando de 76% para 74% 

(CALDERÓN; TRAINA-CHACON, 2015). 

Já em 1996, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, oito anos 

depois de discussão no Congresso, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 1996), originando profundas mudanças. Vale ressaltar que essa Lei não foi 

uma iniciativa deste presidente, sendo a atuação do MEC decisiva para a sua aprovação 

(DURHAM, 2010). De acordo com o mesmo autor: 

 

As mudanças promovidas pela LDB no ensino superior foram profundas. Em 

primeiro lugar, a Lei regulamentou e ampliou a autonomia das universidades, 

inclusive no que diz respeito à possibilidade de reorganização de sua estrutura 

interna, até então obrigatoriamente organizada em departamentos e institutos. Além 

disso, liberou os cursos da obrigatoriedade do currículo mínimo, que definia as 

disciplinas a serem ministradas obrigatoriamente em cada curso, sistema que foi 
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substituído por diretrizes curriculares mais gerais, as quais contemplam 

prioritariamente os objetivos do curso e o perfil profissional dos formandos. A LDB 

tentou também diversificar a oferta de cursos superiores, ate então totalmente 

amarrada às licenciaturas e aos bacharelados, criando os cursos sequenciais. 

(DURHAM, 2010 p. 157). 

 

A partir de 1998, com o avanço da internet, os cursos de graduação e pós-graduação a 

distância, principalmente de especialização, começam a ganhar espaço nas IES. A LDB 

(1996), em especial nos seus artigos 80 e 87, reconhece a educação a distância (EaD) e, a 

partir desse momento, intensificam-se as ofertas educativas nos mais variados níveis. Até 

então os cursos eram esporádicos e concentravam-se mais no seu caráter supletivo 

(telecursos) e só a Universidade de Brasília oferecia alguns cursos de especialização e de 

extensão por correspondência (MORAN, 2002). 

No decorrer dos oito anos de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), nenhuma universidade pública federal foi criada. De acordo com Cunha,  

 

[...] das 156 universidades, a maioria é privada (85 x 71). Foi muito rápido o 

crescimento das universidades privadas: no primeiro ano do octênio, elas eram 63. 

As universidades públicas ficaram estacionadas no mesmo período. Mas o 

dinamismo do setor privado expressou-se, igualmente, na categoria centros 

universitários, que não existiam em 1995 e já eram 66 em 2001, dos quais apenas 

dois públicos[...]. (CUNHA, 2003 p. 55) 

 

O quadro 6 mostra a diferença de crescimento das IES públicas e privadas, entre os 

anos de 1994 e 2000. 

 

 

Quadro 6: Matrículas na Graduação de 1994-2000 
Ano  Instituições  

Públicas  

Instituições  

Federais  

Instituições  

Privadas  

Total  

1994  690.450  363.543  970.584  1.661.034  

2000  887.026  482.750  1.807.219  2.694.245  

Crescimento 

% 1994 a 

2000  

29%  33%  86%  62%  

                   Fonte: MEC/INEP/SEEC, 2000. 

 

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) foi marcada pela 

criação de programas que visavam estimular o acesso às instituições privadas, entres eles o 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

 

 PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo 

parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para 
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estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. (BRASIL, 

2005) 

 

Em seu primeiro processo seletivo, o PROUNI ofereceu 112 mil bolsas com a projeção 

de 400 mil novas bolsas no ano de 2009. O gráfico 1 e 2 apresentam o número de bolsas 

ofertadas entre 2005 e 2014. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Bolsas PROUNI ofertadas por ano 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de PROUNI, 2015. 

 

 

 

Gráfico 2- Bolsas PROUNI parcial e integral 

 
     Fonte: Elaboração pela autora a partir de PROUNI, 2015. 

 

Aguiar (2016) reconhece que esse programa recebeu muitas críticas porque, em vez de 

ampliar recursos para as universidades públicas, estimulava o acesso dos alunos às 

instituições privadas. Além do PROUNI, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
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Superior (FIES) criado em 1999, em substituição ao antigo Programa de Crédito Educativo do 

regime militar, foi reformulado, com o objetivo de expandir o número de alunos matriculados 

no ensino superior privado. 

No âmbito do setor público, o governo do presidente Lula também criou programas 

com a finalidade de democratizar o ensino superior, sendo criada, em 2005, a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB, 2010), definida como: 

 

[...] um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível 

superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação 

universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. O público 

em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm 

prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em 

educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal. (UNIVERSIDADE 

ABERTA DO BRASIL, 2010). 

 

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

Federais (REUNI) foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das 

ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para ampliar o acesso e 

a permanência na educação superior (BRASIL, 2010). 

De acordo com Guasco (2014), ―o REUNI trouxe um expressivo crescimento não 

somente das universidades federais, mas também de campi no interior do país‖, conforme o 

quadro 7. 

                Quadro 7 - Matrículas em Instituições de Ensino Superior Públicas Federais. 

1995
2
 353.235 

2002
3
 531.634 

2010 833.934 

2013 1.137.851 

Fonte: INEP (2014) e blog do Planalto (2013). 

 

Outro fato importante do governo do presidente Lula foi à reformulação do sistema de 

avaliação educacional, através da criação de novas provas e índices, que permitiram um 

retrato mais preciso da qualidade do ensino no país. De acordo com Aguiar (2016, p. 117): 

 

[...] uma das primeiras iniciativas do ministro Tarso Genro foi a aprovação da lei do 

SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). Esta prevê que a 

avaliação esteja fundada no tripé constitutivo do Ensino Superior, ou seja, o aluno, o 

curso e a instituição. 

                                                           
2
 Matrículas em 30/04/1995. 

3
 Matrículas em 30/06/2002 
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Entre as diversas medidas tomadas destaca-se o Exame Nacional do Desempenho de 

Estudantes (ENADE) para a avaliação do ensino superior, que:  

 

[...] avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e 

concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão 

matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição 

indispensável para a emissão do histórico escolar. A primeira aplicação ocorreu em 

2004 e a periodicidade máxima da avaliação é trienal para cada área do 

conhecimento (MIISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

Ainda durante o governo do presidente Lula, o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) passou a ser utilizado para o ingresso na educação superior pública, o que 

democratizou o acesso a essas instituições, através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 

contribuindo também para terminar com as vagas ociosas até então existentes.  

Durante as gestões de Lula, a política de cotas foi implementada em várias 

instituições, fortalecendo a participação dos movimentos sociais, em particular o movimento 

negro. Mas só em 2012, na gestão da presidenta Dilma Roussef, é sancionada a Lei referente 

às cotas nas Instituições Federais: 

 
A Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 

providências. As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério 

da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas 

para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas. (BRASIL, 2012). 
 

A gestão da presidenta Dilma Rousseff desenvolveu os programas PROUNI e FIES. 

Para melhorar a capacidade de regulação e supervisão da educação superior privada, criou-se 

uma Secretaria de Regulação no MEC, o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da 

Educação Superior (INSAES), com a finalidade supervisionar e avaliar instituições e cursos 

de educação superior do sistema federal de ensino, e certificar entidades beneficentes que 

atuem na educação. 
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Gráfico 3 - Número de matrículas novas em IES Federais 

 
Fonte: INEP, 2014. 

 

Entre outras iniciativas, destacamos o Programa Ciência Sem Fronteiras, que oferece a 

oportunidade aos jovens de estudarem graduação e pós-graduação em instituições 

estrangeiras, visando formar quadros e pesquisadores, principalmente em áreas de ponta, 

Criado pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da 

Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento, Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e as Secretarias de Ensino Superior e de Ensino 

Tecnológico do MEC (Portal CSF). 

Abdal e Navarra (2014, p. 87) assinalam alguns aspetos significativos do ensino superior 

no Brasil, destacando:  

a) o benefício do acesso de novas camadas sociais ao Ensino Superior, sobretudo para 

camadas da população tradicionalmente excluídas, particularmente com o apoio de 

programas como o PROUNI; 

b) a inclusão via setor privado segue seus vícios estruturais, ou seja, se, por um lado, a 

sua maior dispersão territorial favorece o acesso e, principalmente, a permanência, a 

qualidade mediana das IES, a padronização e a massificação do ensino e a 

concentração dos cursos nas áreas de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, 

concorre para uma relativa precariedade e insuficiência da experiência de Ensino 

Superior; 

c) as crescentes segmentações do ensino, dentro do qual cada vez mais convivem 

instituições com patamares diferentes de qualidade e estudantes com formação de 

qualidade muito diferente; 

d) a crescente concentração dos estratos de baixa renda, recém-chegados ao ensino 

superior, em IES que não prezam pela excelência, conformando um círculo vicioso, 
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segundo o qual os IES e cursos mais concorridos permanecem com grandes barreiras 

de acesso, especialmente para os mais pobres. 

 

O segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, iniciado em 2015, é marcado por 

grave crise política, profunda recessão econômica e a ameaça de impeachment. Os impactos 

dessa crise manifestam-se de forma diferenciada em termos geográficos e temporais, mas é 

inegável que, no último período, impactou com força a América Latina, em movimentos 

estruturais com fortes reflexos no campo político-institucional, desembocando no Brasil, 

durante o impeachment da presidenta Dilma e no golpe que conduz ao governo do presidente 

Michel Temer (MANCEBO, 2016). 

O início desse governo é marcado pelo contingenciamento de gastos, sendo os 

ministérios da Defesa, dos Transportes e da Educação os mais atingidos, com cortes de R$ 

42,1 bilhões no Orçamento de 2017 (HESSEL, 2017). Os cortes e vetos na área de educação 

levaram à privatização da educação básica e superior e, consequentemente, restringindo o 

direito à educação pública de qualidade, prejudicando estudantes, docentes e toda a sociedade, 

que ambicionam alcançar o desenvolvimento educacional. 

Observa-se quanto é difícil a situação das instituições federais de educação em todo o 

país, diante da atitude de uma administração que não tem valorizado o ensino público. 

Exemplos são as duas instituições de maior impacto do país, o CNPQ e a CAPES, que sem os 

recursos das bolsas para os pesquisadores terão as pesquisas e outras atividades prejudicadas. 

Depois de desestruturar o Fórum Nacional de Educação e respectivas conferências, 

limitar o acesso ao FIES, entregando aos bancos o futuro de numerosos estudantes que mais 

precisam do Estado, e de aprovar a Emenda Constitucional nº 95, impondo severa restrição de 

investimentos em educação, o governo do presidente Temer castiga e precariza as 

Universidades e seu papel fundamental social e no desenvolvimento do País. (CARTA 

CAPITAL, 2017). 

Neste sentido, o documento indicado refere que a última iniciativa foi o veto à 

prioridade das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) na Lei De Diretrizes 

Orçamentárias LDO para o ano de 2018, no qual não há restrição para que o presidente Temer 

use os recursos públicos para manter-se no governo, como comprova o enorme rombo gerado 

no orçamento. Por outro lado, o governo deixa claro que não irá trabalhar para o cumprimento 

das metas do PNE, aprovado pela Câmara após intenso debate ao longo de quatro anos, em 

decorrência de qualificadas discussões em uma Conferência Nacional de Educação. Estas 
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medidas geram enorme desesperança aos estudantes, trabalhadores em educação e toda 

comunidade escolar e acadêmica, as que mais precisam de uma educação pública e de 

qualidade e que são atacadas pelas atuais e continuadas medidas de desmonte. 

Contudo, fica em aberto uma questão fundamental na provisão de serviços de 

educação superior, o estigma que prevalece sobre o setor privado, no que se refere à sua baixa 

qualidade, sendo necessário, em decorrência disso, um eficiente quadro regulatório do setor 

privado, que iniba a atuação do que a UNESCO tem denominado de ―fábrica de diplomas‖ 

(CALDERÓN et al., 2011). 

Acabamos de verificar alguns aspectos da evolução da educação superior no Brasil, 

que nos demonstram diversidade de mudanças. Consideramos que essas mudanças 

permitiram, às vezes, melhorar o ensino superior, aproximando-o das necessidades nacionais 

e de paradigmas internacionais, e, outras vezes, perderam a atenção que é devida à educação, 

e provocaram a ausência de políticas e recursos indispensáveis para poder preparar 

profissionais de qualidade e cidadãos participativos, capazes de contribuir para seu 

desenvolvimento pessoal e para o bem estar social do povo brasileiro. 
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3 A EVASÃO E A RETENÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CURSO 

DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA (UFBA) 

 

O relatório ―Educação, um tesouro a descobrir‖, elaborado pela Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI (UNESCO, 2008 p. 11), conhecido como 

Relatório Jacques Delors, observa que, 

 

Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um trunfo 

indispensável à humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da 

justiça social. [...] a Comissão faz, pois, questão de afirmar a sua fé no papel 

essencial da educação no desenvolvimento contínuo, tanto das pessoas como das 

sociedades. [...] como uma via que conduza a um desenvolvimento humano mais 

harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as 

incompreensões, as opressões, as guerras [...] 

 

Segundo o mesmo documento, o insucesso escolar atinge todas as categorias sociais, 

em especial os jovens oriundos de contextos desfavorecidos, e apresenta-se de diversas 

formas: sucessivas repetências, marginalização para cursos sem perspectivas reais e abandono 

escolar sem qualificações nem competências reconhecidas. O insucesso escolar é uma falha 

que se reflete no plano moral, humano e social, e é, muitas vezes, gerador de situações de 

exclusão, que marcam os jovens para toda a vida. 

Por ser impossível abarcar o fenômeno do insucesso escolar em todos seus aspectos, 

limitamos o presente estudo à evasão e à retenção dos estudantes universitários do Curso da 

Biblioteconomia e Documentação na Universidade Federal da Bahia (UFBA), por ser um 

fenômeno que preocupa a comunidade acadêmica e profissional e a sociedade em geral. 



51 
 

    
   

Esperamos que os resultados alcançados possam contribuir para a reflexão sobre este tema na 

instituição abrangida pelo presente estudo e em outras instituições de ensino superior do 

Brasil e para a elaboração e aplicação de políticas e estratégias preventivas para minimizá-lo. 

 

3.1 A BIBLIOTECONOMIA NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

 

A Biblioteconomia no Brasil começa a surgir com as ordens religiosas dos 

Beneditinos, Franciscanos e Jesuítas, que foram os fundadores das primeiras bibliotecas 

existentes no país. Mas segundo Russo (1966), o marco fundador deste campo do 

conhecimento é atribuído à criação da Biblioteca Nacional. Esta instituição é oriunda da dos 

fundos documentais da Biblioteca Real d‘ Ajuda, em Portugal, trazida pela corte portuguesa 

em 1808, quando se refugiou no Brasil. No início, a consulta estava restrita apenas aos 

estudiosos que conseguiam autorização do rei, e só em 1814 a instituição é aberta ao público 

em geral. Castro (2000) afirma que nos primórdios, os religiosos administravam a biblioteca 

e, em 1846, o doutor em Medicina José de Assis Branco Muniz Barreto foi nomeado seu 

administrador, tornando-se o primeiro não religioso a assumir este cargo. 

Na gestão de Benjamim Franklin Ramiz Galvão (1870-1882), a Biblioteca Nacional 

passou por várias mudanças das quais se destacam a criação de um regulamento, em 1879, e 

ainda a realização de concursos públicos para preenchimento de cargos principalmente de 

bibliotecários. Para Capistrano de Abreu esse foi considerado o marco inicial da formação 

profissional em Biblioteconomia no Brasil (Russo, 1966). 

Em 1911, a partir do Decreto 8.835, o primeiro curso para o ensino de 

Biblioteconomia estabelece-se na Biblioteca Nacional. Em 1912, o curso não pôde funcionar 

por desistência dos inscritos, na maioria funcionários da própria instituição, iniciando suas 

atividades em 1915 (Castro, 2000). 

Até o início da década de 1930, a Biblioteconomia brasileira sofre a influência do 

modelo humanista da École Nationale dês Chartes, contando com profissionais escritores, 

historiadores, literatos, pessoas cultas em geral. Em 1936, é criado o Curso Elementar de 

Biblioteconomia por Rubens Borba de Moraes, que foi ministrado no Colégio Mackenzie, e 

seguia o modelo do 1º curso dos Estados Unidos, voltado para as técnicas biblioteconômicas 

(Russo, 1966).  

O mesmo autor acrescenta que na década de 1940 desenvolve-se a Biblioteconomia 

moderna no Brasil e contribuíram para esse fato: 
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[...]a) a atuação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), com a 

abertura de concursos especializados, os quais criaram novos postos de trabalho na 

área; b) a reforma da Biblioteca Nacional, que concorreu para a elevação do nível de 

conhecimento dos futuros profissionais; c) a oportunidade de aperfeiçoamento de 

técnicos brasileiros nas universidades americanas e; d) a criação de um serviço 

nacional de catalogação cooperativa [...]. (RUSSO, 1966 p. 60). 

A partir dessas mudanças, as bibliotecas brasileiras passaram a ser frequentadas por 

qualquer cidadão. Suas instalações eram amplas e confortáveis, possuíam iluminação natural, 

e, sobretudo, contavam com bibliotecários para auxiliar nas pesquisas. Outras modificações 

importantes ocorreram nessa década, como a ampliação do ensino da Biblioteconomia, devido 

à criação do Curso da Escola Livre de Sociologia e Política (ELPS) em 1940, e a reforma do 

curso da Biblioteca Nacional em 1944 (CASTRO, 2000). 

Nesse mesmo ano, descentralizou-se o Ensino da Biblioteconomia. Assim, o Rio de 

Janeiro passou a oferecer bolsas para residentes de outras cidades, seguindo-se a criação de 

outros cursos e escolas de Biblioteconomia, cujos principais colaboradores foram ex-bolsistas 

dos cursos da Biblioteca Nacional, que foram fundamentais para a fundação de várias Escolas 

de Biblioteconomia em diversos locais do Brasil, como: Bahia, Minas Gerais, Campinas, São 

Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. 

Em 1962, a profissão é reconhecida legalmente e foi promulgada a Lei nº 4.084/62, de 

30/06/1962, depois pelo Decreto nº 56.725, de 18/08/1965, fato que ocorreu em virtude de 

esforços de várias bibliotecárias, das quais se destaca Laura Garcia Moreno Russo, que, com 

persistência e coragem, vinham trabalhando em prol da regulamentação da profissão, há 

vários anos. 

Nesse mesmo ano, também foi criado o Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), 

órgão responsável pela fiscalização do exercício da profissão, cuja oficialização só ocorreu 

em 1966 e fundada a Associação Brasileira de Escolas de Biblioteconomia e Documentação 

(ABEBD). Fonseca (2007) pontua que três órgãos da administração pública federal além da 

Biblioteca Nacional (BN) devem ser mencionados nesta exposição panorâmica a respeito do 

bibliotecário no Brasil: o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), o 

Instituto Nacional do Livro (INL) e o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação 

(IBBD), depois transformado em Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT).  

A década de 70 é marcada pelo surgimento das publicações periódicas e na década de 

80 criaram-se os cursos da pós-graduação, que trouxeram novas perspectivas e discussões no 

campo. Em 1982, foi aprovado o segundo currículo mínimo do curso de Biblioteconomia 
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(OLIVEIRA, 2009) pelo Conselho Federal de Educação, na Resolução nº 08/82 que ―Fixa os 

mínimos de conteúdo e duração do curso de Biblioteconomia‖.  

Atualmente, de acordo com o Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região 

(CRB-8), encontra-se em funcionamento no Brasil um total de, 39 cursos de Biblioteconomia, 

sendo 26 ministrados em Universidades Federais e Estaduais e 13 em faculdades particulares 

(quadros 8 e 9), sendo sua distribuição geograficamente irregular. 

 

Quadro 8 - Cursos de Biblioteconomia por região 

Regiões Quantidade de cursos Total 

Federais/Estaduais Particulares 

Norte 2 0 2 

Nordeste 8 0 8 

Centro-Oeste 3 2 5 

Sudeste 7 10 17 

Sul 6 1 7 

TOTAL 26 13 39 

            Fonte: Elaboração própria a partir do site do CRB-8, s/d. 

 

Quadro 9 - Instituições que ministram o curso de Biblioteconomia no Brasil 

Instituição Cidade/UF 

Universidade Federal do Ceará - UFC  JUAZEIRO DO NORTE-CE 

Faculdade de Ciências da Informação de Caratinga - FCIC  CARATINGA-MG 

Centro Universitário Assunção - UniFAI  SAO PAULO-SP 

Instituto Manchester Paulista de Ensino Superior - IMAPES  SOROCABA-SP 

Faculdades Integradas Teresa D´Ávila - FATEA  LORENA-SP 

Universidade de Brasília - UnB  BRASILIA-DF 

Universidade Federal de Alagoas - UFAL  MACEIO-AL 

Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG  RIO GRANDE-RS 

Universidade Federal do Ceará - UFC  FORTALEZA-CE 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG  BELO HORIZONTE-MG 

Universidade Santa Úrsula - USU  RIO DE JANEIRO-RJ 

Universidade Estadual de Londrina - UEL  LONDRINA-PR 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT  RONDONOPOLIS-MT 

Universidade Federal do Pará - UFPA BELEM-PA 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS  PORTO ALEGRE-RS 

Faculdades Integradas Coração de Jesus - FAINC  SANTO ANDRE-SP 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB  JOAO PESSOA-PB 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC  FLORIANOPOLIS-SC 

Universidade de São Paulo - USP  SAO PAULO-SP 

Centro Universitário de Formiga - UNIFORMG  FORMIGA-MG 

Universidade Federal de Goiás - UFG  GOIANIA-GO 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC  FLORIANOPOLIS-SC 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  NATAL-RN 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA SAO LUIS-MA 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP  MARILIA-SP 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM  MANAUS-AM 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO RIO DE JANEIRO-RJ 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES  VITORIA-ES 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE  RECIFE-PE 

Instituto de Ensino Superior da Funlec - IESF  CAMPO GRANDE-MS 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=583
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=2737
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=161
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=1283
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=738
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=2
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=577
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=12
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=583
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=575
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=240
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=9
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=1
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=569
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=581
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=662
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=579
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=43
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=55
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=3983
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=584
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=585
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=570
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=548
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=56
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=4
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=693
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=573
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=580
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=1071
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Escola Superior de Ensino Anísio Teixeira - CESAT  SERRA-ES 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-Campinas  CAMPINAS-SP 

Universidade Estadual do Piauí - UESPI  TERESINA-PI 

Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação - FaBCI  SAO PAULO-SP 

Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR  SAO CARLOS-SP 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR CURITIBA-PR 

Universidade Federal da Bahia - UFBA SALVADOR-BA 

Universidade Federal Fluminense - UFF  NITEROI-RJ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ  RIO DE JANEIRO-RJ 

      Fonte: Elaboração própria a partir do site do CRB-8. 

 

Em 2017, o Ministério da Educação aprovou o Curso Nacional de Bacharelado em 

Biblioteconomia, que será lecionado no modelo de ensino a distância (EaD), oferecido por 

meio do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), resultado da parceria entre a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e o Conselho Federal de 

Biblioteconomia. Paralelamente, neste sentido, elaboraram-se materiais pedagógicos 

específicos e selecionaram-se onze (11) Universidades Públicas de Ensino Superior (quadro 

10), através de um concurso nacional. 

 

Quadro 10 - Instituições com o Curso Bacharelado em Biblioteconomia em EaD 

Universidade Federal de Rio Grande (FURG) 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

Fonte: Elaboração própria a partir do site do CFB, 2018. 
 

 

Consideramos que esta iniciativa que oferta o Curso Bacharelado em Biblioteconomia 

em EaD por meio de várias instituições e modalidades de ensino vai abrir oportunidades, 

cobrindo o deficit de bibliotecários, principalmente no interior do país. 

 

3.2 A BIBLIOTECONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA E INSTITUTO 

DE CIÊNCIA DE INFORMAÇÃO 

 

Para sintetizar a cronologia da Biblioteconomia na Bahia, seguimos Barreto e Barreira 

(2008).  Esta área do conhecimento foi fundada na Bahia em 1942, por uma engenheira, 

Bernadette Sinay, antiga responsável pela biblioteca da Escola Politécnica. Para exercer tal 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=1326
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=19
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=756
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=372
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=7
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=10
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=578
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=572
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_ies_new.asp?pIES=586
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atividade, o então secretário encaminhou-a ao Rio de Janeiro para qualificar-se em 

Biblioteconomia no curso do extinto Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), na Biblioteca Nacional. Ao retornar a Salvador, ela ministra o primeiro curso na 

biblioteca da Escola da Politécnica, em 1942. A referida bibliotecária continuou 

especializando-se, e em 1944, em São Paulo especializou-se na Escola de Sociologia e 

Política, tendo lecionado o segundo curso de Biblioteconomia, no Instituto Geográfico e 

Histórico. 

As mesmas professoras referem que o Curso de Biblioteconomia na Bahia 

(EBD/UFBA), passou por várias escolas da UFBA, até ser fundada a Escola de 

Biblioteconomia e Comunicação, atual Instituto de Ciência da Informação (ICI), em 1954, por 

meio de um convênio, que trouxe novas perspectivas para a área e seus profissionais, dando-

lhes maior visibilidade na sociedade baiana. 

A Escola de Biblioteconomia e Documentação (EBD), buscando o fortalecimento da 

área, instalou, em 1995, o Mestrado em Informação Estratégica, num processo compatível 

com o atual Mestrado Interinstitucional (MINTER), em convênio com a Universidade de 

Brasília (UnB), alcançando, desse modo, novo patamar acadêmico: a pós-graduação stricto 

sensu. O curso foi iniciado com a participação de docentes doutores da UnB e alguns poucos 

doutores de outras unidades de ensino da UFBA, a exemplo das Faculdades de 

Administração, Economia, Educação, entre outras.  

Com a instauração do Instituto de Ciência da Informação (ICI), em 1998, em 

substituição da EBD, pretendeu-se oferecer respostas às questões emergentes sobre este ramo 

do conhecimento, contribuindo com estudos e pesquisas sobre renovados conteúdos 

programáticos e com a formação de pessoas para atender a demanda da sociedade por 

profissionais orientados pelas visões, conceitos e o papel proeminente da informação, como 

elemento agregador de valor econômico e fator de desenvolvimento organizacional e social. 

Neste sentido, consolidou e ampliou a estrutura e a lógica que vinha sendo concebida 

pela antiga EBD, com a reformulação do curso de Biblioteconomia e Documentação, em 

1996, a criação do curso de Arquivologia, em 1998, e a implantação do Programa de Pós-

graduação em Ciência da Informação (PPGCI), no mesmo ano. O fortalecimento e a 

maturidade institucional marcaram-se a oferta do Mestrado em Ciência da Informação em 

2001 e o Doutoramento em Ciência da Informação em 2011. 

Para que a Biblioteconomia seja hoje reconhecida como área relevante e 

imprescindível, e devido às mudanças sociais que se sucederam, foi necessário ultrapassar 
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muitos desafios, principalmente com a colaboração de mentes entusiastas e idealistas, como a 

do Reitor Edgar Santos, a do Secretário de Educação, Prof. Anísio Teixeira e numerosos 

professores e bibliotecários. 

Em março de 2012, comemoraram-se os 70 anos do Curso de Biblioteconomia na 

Bahia no Instituto de Ciência da Informação da UFBA. Nesta mesma data, comemoraram-se 

também os 50 anos de reconhecimento da profissão bibliotecário no Brasil, que, de acordo 

com a Lei 4084 de 1962, decretada pelo Congresso Nacional, atribui ao bibliotecário à 

designação de profissional liberal, cujo exercício profissional foi permitido aos bacharéis em 

instituições regulamentadas de ensino superior e consorciadas no Ministério da Educação.  

O site institucional do ICI refere-se à função social da biblioteca e explica as funções 

que um bibliotecário deve exercer, a saber: 

a) auxiliar, direta ou indiretamente, os usuários potenciais e reais da informação 

sociocultural econômica, científica e/ou técnica dos centros e serviços 

bibliográficos e referenciais; 

b) atender as tendências presentes e futuras do mercado de trabalho no que se refere 

ao planejamento, instalação, direção e execução dos serviços bibliográficos e 

documentários; 

c) reunir e organizar a informação de modo que seja proporcionado um serviço ótimo 

aos estudantes, pesquisadores, docentes e ao público em geral; 

d) atuar como um agente de transformação e desenvolvimento na comunidade, tendo-

se em vista que a informação é uma fonte de inesgotável energia; 

e) conhecer os métodos e técnicas para recuperar e avaliar a informação, 

estabelecendo o nível de interesse do usuário; 

f) identificar e analisar problemas afetos á Biblioteconomia, a fim de atender as 

demandas e necessidades de leitura, ensino, aprendizagem, pesquisa, e informação 

de diferentes grupos sociais, econômicos e culturais. 

Para que o bibliotecário possa cumprir tais funções, o ICI desenhou um Curso de 

Biblioteconomia na Bahia, sediado no Instituto de Ciência da Informação da UFBA, com a 

duração mínima de 8 semestres e máxima de 14 semestres, composto por disciplinas 

obrigatórias e optativas (Anexo 1), que termina com um estágio em instituição de informação 

e na elaboração, apresentação e defesa de um Trabalho de Fim de Curso (TFC). 

Embora não seja o objetivo deste estudo, a leitura do conjunto das disciplinas do 

Curso de Biblioteconomia na Bahia da UFBA necessita, em nossa opinião, atualizar os 
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conteúdos pragmáticos das mesmas disciplinas, de modo a preparar os futuros bibliotecários 

para exercerem novas funções e adquirirem novas competências, habilidades e atitudes no 

atual contexto digital, tendo em vista as novas necessidades dos usuários das bibliotecas. 

 

3.3 A EVASÃO E A RETENÇÃO: CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

A evasão e a retenção são problemas comuns nas instituições de ensino superior. 

Embora venham sendo relativamente pouco abordados pela academia, levando-se em 

consideração sua complexidade, são problemas globais e nacionais, que afetam o resultado 

dos sistemas educacionais e desenvolvimentos dos povos e países. 

Os dicionários Michaelis e Priberam atribuem significado idêntico à evasão em 

contexto estudantil, tomando-a como um abandono, uma fuga, que reflete como uma 

desmotivação do estudante em relação aos estudos. As mesmas obras de referência 

consideram a retenção um estado do que demora ou atrasa; delonga, retardamento. Estes 

termos são abordados por vários autores na intenção de aprofundar estes problemas e 

encontrar soluções, que possibilitem sua diminuição ou desaparecimento total. 

 

3.3.1 Evasão 

 

A evasão é um fenômeno social complexo, definido como a interrupção no ciclo de 

estudo, segundo Gaioso (2005). Entendida como a perda de alunos nos diversos níveis de 

ensino, a evasão gera consequências sociais, acadêmicas e econômicas, afetando o 

desenvolvimento humano de todas as nações. 

Na investigação realizada em âmbito nacional, Morosini (2012), afirma que a maioria 

dos estudos sobre evasão refere-se à Educação Básica, sendo ainda escassos os realizados 

sobre a temática na Educação Superior. Apesar do problema da evasão discente ter 

importantes dimensões, no Brasil ainda há poucos estudos sobre suas características 

(CAMPELLO; LINS, 2008; BARDAGI; HUTZ, 2009), diferentemente do que acontece nos 

países desenvolvidos, em que os estudos sobre evasão são inúmeros e sistemáticos (LOBO, 

2012). 

As primeiras discussões sistemáticas sobre evasão no Ensino Superior foram 

realizadas por meio da Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades 

Públicas Brasileiras, em 1996, promovidas pela Secretaria de Educação Superior do 
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Ministério da Educação e do Desporto (SESU/MEC). Esse estudo conceitua a evasão como ―a 

saída definitiva do aluno de seu curso de origem, sem concluí-lo‖ (Brasil, 1996, p. 15). 

A propósito da evasão do ensino superior, Lobo (2012) refere que é preciso ter clareza 

e explicitar de qual evasão estamos falando, pois podemos diferenciar pelo menos três tipos, a 

evasão do curso, a evasão da IES e a evasão do sistema, todas derivadas de diferentes cálculos 

da evasão dos alunos, e que apresentam diferenças: 

 

1. A evasão do curso: é aquela em que o aluno deixa um curso por qualquer razão: muda 

de curso, mas permanece na IES, muda para outro curso de outra IES ou abandona os estudos 

universitários. 

2. A evasão da IES: trata-se da evasão na qual o aluno deixa a IES, mas não deixa o 

Sistema de Ensino Superior (ou seja, muda de instituição). 

3. A evasão do sistema: é aquela em que o aluno deixa de estudar e abandona o sistema 

de ensino, ou seja, não se encontra mais estudando em nenhuma IES, de qualquer tipo dentro 

do sistema estudado. (LOBO, 2012) 
 

A evasão de um curso é uma situação que está aumentando e tornando-se comum, não 

pode ser justificada apenas por um componente, e sim por um conjunto de fatores que 

interfere na permanência ou não do estudante na educação superior, sendo difícil sua 

compreensão e análise devido à complexidade e às múltiplas dimensões envolvidas. 

Os motivos que podem levar o estudante a evadir-se de um curso podem ser diversos e 

estarem relacionados ao próprio universo discente, como imaturidade, desconhecimento ou 

insuficiência de informações sobre o curso, dificuldade de adaptação ao meio acadêmico, 

problemas financeiros, familiares, insatisfação com o sistema de ensino ou descontentamento 

com a profissão escolhida (RIBEIRO, 2005). 

Ambiel (2015) destaca que os elementos componentes que determinam a evasão 

podem estar relacionados a diferentes motivos, a saber: 

 

a) os institucionais (qualidade do corpo docente, serviços de infraestrutura); 

b) os pessoais e vocacionais (dúvida em relação à escolha da profissão, vocação, 

problemas de saúde); 

c) os relacionados à falta de suporte (dificuldade de ordem financeira, relacionados à 

carreira (o salário e o mercado); 

d) os vinculados ao desempenho acadêmico (baixo desempenho nas disciplinas); 

e) os interpessoais (dificuldade para se relacionar com colegas, professores e gestores); 

f) os referentes à autonomia (assumir responsabilidade de morar sozinho). 

 

O Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da Tecnologia 

tem sido considerado uma referência no tratamento da evasão no ensino superior brasileiro, 
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devido à publicação de artigos, inclusive em revistas indexadas sobre o tema, às inúmeras 

citações dos seus artigos e aos textos divulgados em jornais de grande circulação, bem como à 

lecionação de cursos e às consultorias efetuadas. 

Mesmo depois do encerramento das atividades do referido instituto no Brasil, sediado 

agora nos EUA, ainda recebe inúmeras consultas, solicitando orientação bibliográfica e 

metodológica, e pedidos de atualização dos dados publicados. (SILVA FILHO, 2017). O 

último relatório sobre o Brasil traz algumas informações sobre evasão no período entre 2011 a 

2015, consideradas relevantes para a presente pesquisa: 

 

 Não houve muitas alterações nos últimos dez anos, isto é, não se venceu a 

luta contra a evasão, continuando o país acima de vinte por cento, o que é muito! 

 Os cursos à distância apresentam evasão maior que os presenciais, fato 

internacionalmente reconhecido, mas que não invalida a importância crescente dessa 

modalidade de ensino, principalmente se combinada com algumas atividades 

presenciais, ou seja, na modalidade hibrida. 

 As taxas de evasão vêm se mantendo aproximadamente constantes nos 

últimos 15 anos, com pequenas variações de ano para ano, ficando 

aproximadamente em 22%, sendo menor para o setor público e maior para o 

privado. (SILVA FILHO, 2017). 

 

O mesmo documento apresenta a evasão entre 2001 e 2015 na Tabela 1: 
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      Fonte: Silva Filho (2017). 

 

Silva Filho et al., (2007), que utilizou as bases de dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), mostra que a evasão nos cursos superiores do 

Brasil não difere muito das médias internacionais e que varia bastante por dependência 

administrativa (pública ou privada), região e curso. Por outro lado, verifica-se, em todo o 

mundo, que a taxa de evasão no primeiro ano de curso é de duas a três vezes maiores do que a 

dos anos seguintes. 

Com base na mesma pesquisa, a evasão estudantil deve ser entendida sob dois 

aspectos similares, mas não idênticos:  

 

a) a evasão anual média, que mede qual a percentagem de alunos matriculados 

em um sistema de ensino, em uma IES, ou em um curso que, não tendo se 

formado, também não se matriculou no ano seguinte (ou no semestre 

seguinte, se o objetivo for acompanhar o que acontece em cursos 

semestrais). Por exemplo, se uma IES tivesse 100 alunos matriculados em 

certo curso que poderiam renovar suas matrículas no ano seguinte, mas 

somente 80 o fizessem, a evasão anual média no curso seria de 20%. 
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b) a evasão total, que mede o número de alunos que, tendo entrado num 

determinado curso, IES ou sistema de ensino, não obteve o diploma ao final 

de certo número de anos. É o complemento do que se chama índice de 

titulação. Por exemplo, se 100 estudantes entraram em um curso em um 

determinado ano e 54 se formaram, o índice de titulação é de 54% e a 

evasão nesse curso é de 46%. (SILVA FILHO et al., 2007 p.642). 

 

 

O estudo do Instituto Lobo/Lobo & Associados Consultoria realizado em 2006, 

levantou as causas mais frequentes da evasão nas IES em outros países. É importante 

compará-las aos de cada IES para definir quais seriam as principais causas:  

 

 A inadaptação do ingressante ao estilo do Ensino Superior e falta de 

maturidade;  

 A formação básica deficiente;  

 A dificuldade financeira;  

 A irritação com a precariedade dos serviços oferecidos pela IES;  

 A decepção com a pouca motivação e atenção dos professores;  

 As dificuldades com transporte, alimentação e ambientação na IES;  

 A mudança de curso; 

 A mudança de residência. (LOBO, 2012 p.18) 

 

Cunha e Morosini (2013) levantaram as teses e dissertações produzidas no período 

entre 2005 e 2010, disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES, e evidenciaram alguns 

aspectos sobre a evasão ou abandono na educação superior, elencando as principais causas, 

em três grupos: pessoais, institucionais e gerais. 

 

Nas causas do primeiro grupo, denominadas pessoais, são predominantes: 

a) a escolha inadequada da carreira acadêmica; 

b) a falta de orientação vocacional; 

c) a definição de curso de ingresso; 

d) a fragilidade na escolha inicial; 

e) as expectativas irrealistas sobre a carreira; 

f) a falta de perspectivas de trabalho; 

g) as dificuldades pessoais na adaptação ou envolvimento com o curso 

escolhido. 

No segundo grupo predominam as causas institucionais, dentre elas: 

h) a localização da instituição; 

i) os problemas estruturais no curso; 

j) a ausência de laços afetivos com a instituição. 

Por fim, o terceiro grupo relaciona as causas gerais, como: 

k) as deficiências acumuladas na educação básica que levam a baixos resultados 

e repetidas reprovações em disciplinas; 

l) as dificuldades em acompanhar o curso; 

m) a opção por outros rumos; 

n) a desmotivação; 

o) o rebaixamento da autoestima; 

p) as razões econômicas (condições relacionadas ao trabalho e às condições 

financeiras).  (CUNHA; MOROSINI, 2013, p. 87). 
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É recorrente o discurso dos estudiosos do acesso à educação superior de que ―a 

desigualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior é construída de forma contínua e 

durante toda a história escolar dos candidatos‖ (ZAGO, 2006, p. 230). Este fato explica a 

recorrência do abandono, em sua grande maioria por alunos oriundos de escolas públicas, 

onde está patente a precariedade do ensino. Assim, candidatos provenientes das camadas mais 

populares e sem recursos suficientes para continuar nos cursos para o qual foram aprovados 

em processos seletivos, seriam potenciais candidatos à evasão/abandono escolar. 

(MOROSINI; CUNHA, 2013) 

De acordo com Vanz et al. (2016, p. 542) ―Faz-se necessário prestar especial atenção 

aos alunos considerados retidos, pois estes podem ser vistos como evadidos em potencial, 

além de terem um custo para as IES, especialmente públicas, e para a sociedade‖. Segundo 

Cesarino (1987, p. 161), 

 
[...] a retenção traz consigo problemas pedagógicos e administrativos. Do ponto de 

vista pedagógico, o aluno perde a visão do conhecimento integrado que o currículo 

padrão pretende garantir. A visão da área profissional, adquirida através de um 

processo de formação fragmentado e algumas vezes bastante distanciado no tempo, 

pode levar a distorções na aquisição do conhecimento. Do ponto de vista admi-

nistrativo, lida-se com a dificuldade de previsão de número de alunos por turma, 

turmas excessivamente grandes, turmas heterogêneas, etc. 

 

3.3.2 Retenção 

 

Assim como a evasão a retenção é um dos problemas que mais afetam o desempenho 

dos cursos universitários no Brasil. Apesar disso Dias, Cerqueira e Lins (2009) afirmam que 

vários trabalhos têm sido elaborados buscando compreender o fenômeno da evasão, porém 

não se pode dizer o mesmo da retenção, que possui um número mais limitado de pesquisas.  

Sabe-se que a retenção no ensino superior é a expressão utilizada tecnicamente para se 

referir ao processo que resulta na permanência prolongada do estudante na universidade, 

levando a um atraso no período de integralização, que é o tempo médio que o aluno leva para 

concluir um curso de graduação. De acordo com os dados da pesquisa realizada na 

Universidade Federal Fluminense em 2015, 

 

[...]ela é um dos fatores que mais interfere na queda da chamada Taxa de 

Sucesso na Graduação (TSG), indicador calculado a partir da relação entre o 

número de formados num determinado período e o número de ingressantes 

de anos anteriores, cuja previsão de formatura coincide com o período 

considerado. Segundo as autoridades acadêmicas, um dos desafios é reduzir 
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esses atrasos na conclusão. (UNIVERSIDADE FDERAL FLUMINENSE, 

2015) 

 

Estudos internacionais definem a retenção como a permanência na universidade oposta 

à evasão que é definida como o abandono dos estudos universitários. Para Boston e Ice (2011) 

a retenção é a rematrícula progressiva na faculdade, de um período para o próximo. Outra 

definição semelhante é a trazida por Bean (2013) que traduz a retenção como oposta a evasão. 

No Brasil, algumas Instituições de Ensino Superior privado tratam a retenção no 

mesmo sentido dos autores norte-americanos, ou seja, da permanência oposta à evasão, 

inclusive algumas empresas especializadas na captação de aluno oferecem estratégias que 

garantem reter o aluno. Para Antonuci (2017) ―[...] a retenção de alunos é um conjunto de 

estratégias e ações desenvolvidas por uma instituição de ensino para ajudar seus alunos 

matriculados a chegarem até o final do curso e conseguirem o tão sonhado diploma‖. 

Uma das em empresas especializadas em Gestão Universitária é o CRM Educacional, 

que oferece serviços de gerenciamento e automatização em todo processo de captação de 

alunos para as IES, no seu site institucional, apresentam-se ações para retenção de alunos:  

 

 A orientação vocacional, para avaliar se o aluno escolheu a carreira correta; 

 As aulas e atividades de reforço, para alunos que estão com dificuldade em 

determinadas disciplinas; 

 A oferta de financiamentos estudantis (como FIES, PROUNI, PRAVALER) 

para alunos com dificuldades no pagamento das mensalidades; 

 A oferta de programas de bolsas e estágios na faculdade para alunos com 

dificuldades no pagamento das mensalidades. (ANTONUCCI, 2017). 

 

 

Com base nas definições apresentadas percebe-se aqui que a retenção é vista de forma 

positiva, na maioria das vezes sugerida como oposta a evasão tanto nas IES privadas, assim 

como nos estudos norte-americanos. 

Nas IES públicas brasileiras, a realidade é distinta. Dados do estudo desenvolvido por 

Pereira (2013) revelou que a maioria dos autores define a retenção como ―permanência 

prolongada‖. Nesse mesmo estudo o autor apresentou um quadro com as diversas definições 

adotadas nos trabalhos sobre retenção no Brasil. A saber:  

 

Quadro 11 - Definições e conceitos de retenção ou permanência prolongada 

 em estudos brasileiros. 
Conceito de 

Retenção  

Definição Referência 
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Tempo de 

permanência > prazo 

máximo de 

integralização 

Condição do aluno que apesar de esgotado o prazo 

máximo de integralização curricular fixado pelo CFE 

ainda não concluiu o curso, mantendo-se matriculado 

na universidade. 

BRASIL (1997) 

Condição do aluno que após o período máximo de 

integralização curricular ainda se mantêm matriculado 

no curso. 

Vasconcelos e 

Silva 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

Tempo de 

permanência > prazo 

previsto no currículo 

Ultrapassagem ou superação do tempo de 

permanência no curso para além daquele previsto para 

a sua integralização curricular.  

Santos, 

Nascimento e Rios 

(2000) 

Situação de prolongamento de curso em que o tempo 

de titulação é maior que o preestabelecido. 

Noronha, 

Carvalho e 

Santos (2001)  

Permanência prolongada em um curso que ocorre 

quando o aluno completa o curso em um tempo maior 

do que aquele planejado pelo currículo. 

Corrêa e Noronha 

(2004) 

Condição do aluno que leva um tempo maior para 

completar o curso do que o planejado no currículo ou 

projeto pedagógico. 

Cislagui (2008) 

Condição do aluno que inicia um curso, mas não 

consegue terminar no tempo projetado 

Dias, Cerqueira e 

Lins (2009) 

 

 

 

 

Tempo permanência > 

tempo previsto mais 

trancamentos 

Situação do aluno que permanece matriculado no 

curso mesmo após o tempo suficiente para concluí-lo. 

O tempo suficiente é a soma do tempo previsto na 

matriz curricular do curso mais o número de períodos 

letivos disponíveis para trancamento. 

Ney (2010) 

Condição do aluno que não conclui o curso dentro da 

duração normal ou que faz trancamento de matrícula, 

mesmo que tenha ingressado há pouco tempo no 

curso. 

Campello e Lins 

(2008) 

 

 

 

Quando há reprovação 

em disciplinas 

Condição do estudante que em função da não 

obtenção do conceito mínimo de aprovação nas 

avaliações escolares é reprovado. 

Lautert, Rolim e 

Loder 

(2011) 

Condição do aluno que reprovar por nota ou falta em 

uma ou mais disciplinas ou reprovar na disciplina 

essencial 

Rissi e Marcondes 

(2011) 

Aluno que está 

matriculado 

Condição do aluno regularmente matriculado no curso 

de origem quando da realização do estudo. 

Santos (1999) 

           Fonte: Elaborado pela autora a partir de Pereira (2013, p.34). 

 

Observa-se no quadro 11 a predominância do termo ―permanência prolongada‖, dessa 

forma é importante observar que em praticamente em todos os estudos a expressão retenção é 

vista de forma negativa. De acordo com Relatório da Comissão Especial de Estudos sobre a 

Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras (BRASIL, 1996) os alunos retidos são os que 

de permanecem nos cursos para além do tempo máximo de integralização curricular. 

Cesarino e colaboradores (1987, p. 161), que estudaram a retenção no curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais, definem o aluno retido como ―[...] 

aquele que, por qualquer motivo, não terminou ou não teria condição de terminar o curso de 

graduação no tempo mínimo previsto pelo currículo padrão [...]‖. Martucci e Nastri (1990), 

que estudaram a evasão e a retenção na Escola de Biblioteconomia e Documentação de São 
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Carlos, também adotam essa definição. Nesta pesquisa foi estudado o conjunto dos alunos que 

estavam cursando a faculdade, mas foram considerados alunos retidos aqueles que, no 

momento da análise dos dados, ultrapassavam o limite mínimo previsto para conclusão do 

curso - 8 semestres. 

Os motivos que levam um estudante a reter o curso variam amplamente e não estão 

necessariamente relacionados a um aluno vindo de uma escola pública. Tem a ver, com 

dificuldades pessoais ou acadêmicas, mas principalmente muitos alunos necessitam exercer 

atividades remuneradas durante o período da graduação, o que acarreta na diminuição de 

horas dedicadas aos estudos. Para os alunos da Universidade Federal Fluminense (2015) os 

principais motivos que influenciam negativamente o seu rendimento são além da jornada de 

trabalho, um fluxograma ―engessado‖, a distância entre sua casa e a UFF, a relação professor-

aluno e existência de poucas atividades práticas. 

Outro fator que pode levar o estudante a reter o curso, é a inadaptação ao ensino 

superior, conforme o estudo de Vargas e Paula (2013) foi recorrente, entre os professores, a 

percepção de que o ensino básico não possibilitou a base necessária para a continuidade dos 

estudos no Ensino Superior e considerou que a fragilidade do ensino básico é, sim, um dos 

fatores condicionantes para o desempenho acadêmico, mas não é o único. 

O Relatório da Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades 

Públicas Brasileiras (BRASIL, 1996) mostra algumas situações que explicariam as taxas 

elevadas de retenção nas Instituições, tais como: cursos em que se permite a concomitância de 

mais de uma habilitação, retardando a diplomação; cursos com encadeamento rígido de pré-

requisitos, nos quais a reprovação em apenas uma disciplina da cadeia dificulta o 

desenvolvimento do curso no tempo normal (tanto mais forte é o fenômeno quanto se trata de 

cursos nos quais o acesso ao "ciclo profissional" supõe a conclusão do ciclo básico); 

universidades que adotam o regime seriado, no qual a eventual ruptura do fluxo normal da 

grade curricular provoca retardo mínimo de um semestre letivo; exigência de trabalho final 

(projeto ou monografia), sem a necessária preparação do estudante; alta flexibilidade nas 

IESP no trato da questão da integralização dos cursos; este dado é significativo ao se 

considerar as disparidades de especificações e cumprimento das normas de jubilamento ou de 

recusa de matrícula;  cursos em que algumas disciplinas são responsáveis por um alto índice 

de reprovação, retendo o aluno por vários períodos, como, sistematicamente, acontece nas 

disciplinas iniciais, básicas de Matemática, Química ou Física. (BRASIL, 1996 p. 32).  



66 
 

    
   

Moraes (2015) identifica os fatores associados à retenção de discentes nos cursos 

presenciais de Letras-Português matutino, Letras-Português, Geografia matutino e Geografia 

noturno do CCHN/UFES, destacando-se, entre os principais fatores causadores da retenção, 

os relacionados aos estudantes trabalhadores, os relacionados às disciplinas e os ligados a 

questões pessoais. A mesma pesquisa resume os principais motivadores da retenção 

localizados na literatura brasileira. A saber: 

 

Quadro 12 - Principais motivadores da retenção discente 

Autor(es) Principais motivadores da retenção 

Silva Filho e outros (2007) 

 questões de ordem acadêmica;  

 frustração do aluno em relação a expectativas em sua 

formação;  

 problemas na integração do estudante com a instituição. 

Rios, Santos e Nascimento 

(2001) 

 não possuir o domínio das competências e habilidades 

que deveriam ser obtidas no ensino fundamental e no 

ensino médio. 

Correa e Noronha (2004) 

 participação em programa de intercâmbio;  

 reprovação em disciplina;  

 trancamento e abandono de matérias;  

 trancamento de curso. 

Lautert, Rolim e Loder (2011) 

 falta de preparo dos professores;  

 aulas muito teóricas e com pouca prática;  

 dificuldade de relacionamento com o docente;  

 alta densidade de conteúdos em algumas disciplinas;  

 dificuldade em conciliar estudo e estágios. 

Vasconcelos e Silva (2011) 

 incompatibilidade entre os horários de trabalho e de 

estudo;  

 sobrecarga da vida pessoal, social e laboral;  

 deslocamento geográfico x transporte de alunos 

universitários. 

Zimmermann e outros (2011)   reprovações nas disciplinas do ciclo básico. 

Rissi e Marcondes (2011) 

 desestímulo pela complexidade dos conteúdos da 

graduação;  

 dificuldade de exercer simultaneamente as tarefas 

laborais e acadêmicas. 

Polydoro (2000) 

 trancamento do curso;  

 não possuir os conhecimentos mínimos necessários 

para cursar as disciplinas; 

 mudança de instituição de ensino ou de área de 

atuação;  

 problemas de saúde, familiares ou econômicos. 

Comissão Especial de Estudos 

sobre a Evasão nas 

Universidades Públicas 

Brasileiras (BRASIL, 1996b) 

 cursos que possibilitam mais de uma habilitação; 

 cursos com grade de pré-requisitos muito rígida;  

 exigência de um trabalho de conclusão de curso sem a 

devida preparação do estudante; 

 adoção de regime seriado; 

 algumas disciplinas específicas que são responsáveis 

por um alto índice de reprovação;  
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 alta flexibilidade das instituições no que se refere à 

integralização dos cursos (jubilamento e recusa de 

matrícula). 

 

Rios, Santos e Lima (2003) 

 falta de infraestrutura da universidade, principalmente 

no que se refere aos laboratórios; 

 carga horária excessiva do ciclo básico; 

 falta de integração entre as disciplinas; 

 dificuldade de se adaptar a uma nova cidade para 

residência. 

            Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Moraes (2015, p. 37). 

 

Diante desses dados verifica-se que embora o fenômeno da retenção venha sendo 

discutido há muitos anos a situação permanece praticamente a mesma, as universidades ainda 

enfrentam os mesmos problemas no que diz respeito ao gerenciamento dos cursos. Nesse 

contexto fica claro que assim como a evasão a retenção vem causando enormes prejuízos as 

Instituições de Ensino Superior Públicas. De acordo com Vasconcelos e Silva (2011) a 

retenção causa diversos danos perceptíveis para a sociedade, tais como: aumento do gasto 

público, carência de mão de obra especializada, menor eficiência produtiva das empresas e 

perda de competitividade nacional, entre outros.  

Na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em 2000, algumas medidas 

institucionais já haviam sido adotadas para reduzir o índice de evasão e retenção. Eles citaram 

como exemplo as reformas curriculares ocorridas em 1995, à introdução de orientação 

acadêmica e tutoria em certos campos e incentivos para o desenvolvimento de pesquisas e 

estudos voltados para o ensino. (RIOS; SANTOS; NASCIMENTO, 2003) 

Os mesmos autores ainda sugerem medidas que visam diminuir os problemas da 

evasão e retenção: 

 

a) continuar incentivando a realização de pesquisas que possam conhecer o fluxo dos 

estudantes nos diversos cursos de graduação;  

b) debater com a comunidade universitária, principalmente os professores do ciclo 

básico, os programas das provas do vestibular;  

c) apoiar de forma incisiva programas de monitoria para as disciplinas do ciclo básico;  

d) fortalecer a orientação acadêmica nos cursos em que ela existe e implantá-la onde 

ainda não funciona;   

e) estimular o debate entre os professores do curso, visando superar a separação dos 

ciclos e das atividades;  
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f) desafiar todos os docentes a serem atuantes na construção e na condução dos projetos 

políticos pedagógicos dos cursos em que estão envolvidos.  

 

Na pesquisa desenvolvida por Campello e Lins (2008) sobre o problema de evasão e 

retenção no curso de Engenharia de Produção da UFPE sugerem as seguintes estratégias de 

ação com o intuito de minimizar tais problemas: 

 

a) integralização do curso em 10 semestres para melhorar da distribuição das disciplinas 

ao longo dos semestres;  

b) unificação do ingresso nas engenharias para aumentar o nível de escolaridade dos 

alunos e a concorrência para o curso de Engenharia de Produção;  

c) redução da carga horária nos primeiros semestres para permitir que os alunos tenham 

um período de adaptação ao ambiente universitário;  

d) aproximação da Coordenação dos alunos por meio dos representantes de classe;  

e) criação da figura do tutor para acompanhar o desempenho de um conjunto de alunos 

calouros, orientando-os e definindo os procedimentos de reforço escolar;  

f) criação da figura do monitor de reforço para apoiar os calouros, sob a coordenação dos 

tutores;  

g) divulgação ampla e com antecedência dos prazos da disciplina Projeto Final de Curso;  

h) desenvolvimento de um programa de ação junto às empresas, mostrando os benefícios 

do estágio curricular, visando captar oportunidades de estágio;  

i) extinção da matrícula vínculo e manutenção da opção de trancamento por 4 semestres. 

 

Diante dos dados apresentados, verifica-se que embora o fenômeno da retenção venha 

sendo discutido há muitos anos a situação permanece praticamente a mesma, as universidades 

ainda enfrentam os mesmos problemas no que diz respeito ao gerenciamento dos cursos.  

 

 

3.4 CAUSAS DA EVASÃO E RETENÇÃO NOS CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA DO 

BRASIL 

 

Estudos desenvolvidos sobre a evasão e a retenção em diferentes estados, que possuem 

o Curso de Biblioteconomia como Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Santa 

Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, identificaram a existência destes fenômenos e as 

causas dos mesmos, tais como o desconhecimento do mercado de trabalho e dos potenciais 

relacionados a ele, a falta de representatividade social da área, ―[...] além da falta de 

divulgação junto a cursos pré-vestibulares, escolas de Ensino Médio e à sociedade em geral‖ 

(SOARES; FERREIRA, 2013, p. 18), esclarecendo e informando quão primordial é o 

profissional da informação na sociedade. Além destes estudos, outros reconhecem que 
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As necessidades de informação apresentam-se aos estudantes em diferentes 

situações da vida quotidiana, tais como, alcançar sucesso acadêmico, procurar 

emprego, gerir eficazmente as suas tarefas no local de trabalho e aprender ao longo 

da vida para o seu desenvolvimento pessoal e profissional (ALVES; VARELA, 

2016, p.304). 

 

Embora não tenham sido identificados muitos trabalhos sobre a temática, 

principalmente no que diz respeito à retenção, a maioria deles apresentaram as motivações 

que levaram os discentes a reter ou abandonar o Curso de Biblioteconomia.  

O estudo mais antigo sobre a retenção foi desenvolvido na Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), publicado em 1987, cujo título é ―A retenção de alunos por 

infrequência, aproveitamento e trancamento de matrícula no Curso de Biblioteconomia e da 

UFMG‖, no qual Cesarino e colaboradores (CESARINO et al., 1987) revelaram que o curso 

apresentava um índice de 39% de retenção e a principais causas são eram o baixo 

aproveitamento nas disciplinas e pela infrequência dos alunos, sendo justificado pelos alunos 

a pouca disponibilidade de horário ou a total incompatibilidade entre o horário de oferta da 

disciplina e o horário da jornada de trabalho.  

Martucci e Nastri (1990), que analisaram a evasão e a retenção das turmas ingressas na 

Escola de Biblioteconomia e Documentação de São Carlos a partir da implantação do novo 

currículo escolar em 1985, revelaram que a evasão era o ponto crítico, motivada na maioria 

dos casos pela falta de identificação com o curso, por outro lado a retenção era considerada 

baixa se comparada a evasão muitas vezes motivada pela condição socioeconômica do corpo 

discente. 

Também na mesma década, Carvalho e Perota (1990) apresentaram dados do Curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) sobre a evasão, cuja 

origem está na incompatibilidade de horário entre o trabalho e o curso. A falta de motivação 

em decorrência de muitos terem escolhido o curso por maior facilidade de ingressar na 

universidade, também foi apresentado como motivo para a desistência do curso. 

O principal fator que leva a evasão no Curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), no período de 2006 a 2010 (Soares e Ferreira, 2013) foi à má 

escolha do aluno sobre a graduação que deveria cursar. Segundo o estudo, a escolha do curso 

foi baseada na baixa concorrência do curso, o que demostra a falta de conhecimento que aluno 

possui sobre o curso no momento da escolha, desconhece-se a filosofia, mercado profissional 

e dimensão social e política da profissão de bibliotecário.  

Na pesquisa realizada por Davok e Spudeit (2014) no Curso de Biblioteconomia – 

Habilitação em Gestão da Informação da Universidade do Estado de Santa Catarina 
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(UDESC), conclui-se que a evasão é decorrente, principalmente, da escolha inicial, que é 

baseada muitas vezes na facilidade de ingresso é propiciada pela baixa relação candidato-vaga 

no vestibular, revelou também que o curso serve de ―trampolim‖ para mudança de curso da 

mesma instituição ou de outra, por meio de processo de transferência interna ou externa.  

No caso do Curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), Campos (2014) investigou a evasão no período de 2009 a 2012, tendo os 

resultados mostrado que o principal fator para a evasão é a falta de afinidade com o curso, que 

muitas vezes pode ser associada à escolha prematura do curso de graduação, já que está 

ocorre com maior incidência na faixa etária entre 18 a 24 anos, ou seja, entre os alunos com 

faixa etária menor. 

Vanz et al. (2016) analisou as causas da evasão e retenção no Curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no período 2000 a 

2009, cujos resultados apontam um índice de evasão de quase 40% e de retenção de 46%. 

Quanto às principais causas, a pesquisa revela que a fragilidade na escolha do curso pode ser 

responsável por grande parte das retenções e evasões no curso e a necessidade de trabalhar 

representa grande influência na retenção e na evasão no curso referido. A maioria dos 

discentes evadidos ingressaram posteriormente em outros cursos superiores ou já concluíram. 

Nota-se certa semelhança entre os resultados dos estudos analisados. As pesquisas 

revelam que na maioria dos casos as principais causas da evasão e retenção nos cursos de 

Biblioteconomia estão associadas aos fatores individuais, sendo a falta de identificação com o 

curso e a dificuldade em conciliar trabalho e estudos os principais fatores que levam os 

discentes a abandonar ou reter o curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa científica nada mais é do que um estudo planejado baseado em métodos, 

conforme assegura Prodanov (2013). Neste contexto, fica claro que para elaboração de uma 
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pesquisa de excelência faz-se necessário seguir corretamente o método cientifico. Não é 

exagero afirmar que todo trabalho de pesquisa exige do pesquisador planejamento. 

A presente pesquisa é de natureza básica, que de acordo com Zanella 

(2009) caracteriza-se por ser um tipo de estudo sistemático motivado pela curiosidade 

intelectual, sendo também chamada de pesquisa pura.  

As pesquisas descritivas são realizadas com o intuito de descrever um 

fenômeno, segundo Gil (2008, p.28) "[...] pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis".   

A pesquisa foi desenvolvida e classificada de forma que fosse possível atingir o 

objetivo da pesquisa de forma mais eficiente. Para alcançar os objetivos propostos utilizou-se 

o método descritivo. 

A análise dos dados nas pesquisas científicas apresentam abordagem qualitativa ou 

quantitativa ou quali-quanti. De acordo com Gil (2008, p.175) "[...] a análise dos dados nas 

pesquisas experimentais e nos levantamentos é essencialmente quantitativa. O mesmo não 

ocorre, no entanto, com as pesquisas definidas como estudos de campo, estudos de caso, 

pesquisa-ação ou pesquisa participante". 

A abordagem desta pesquisa é mista, qualitativa e quantitativa. Conforme afirma 

Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo uso da quantificação, tanto na 

coleta quanto no tratamento das informações, utilizando-se de técnicas estatísticas. Conforme 

citado acima trata-se inegavelmente dos dados obtidos por intermédio do Sistema de 

Graduação Acadêmica e do Núcleo de Estatística e Documentação e dos questionários 

aplicados aos alunos evadidos e retidos. 

O caráter qualitativo da pesquisa é apresentado através da análise das respostas dos 

questionários, uma vez que buscou-se a compreensão das motivações para o abandono, bem 

como, o atraso na finalização do curso. Segundo Silva et al. (2019, p.24), "[...] a pesquisa 

qualitativa tem como finalidade conseguir dados voltados para compreender as atitudes, as 

motivações e os comportamentos de determinado grupo de pessoas". 

A pesquisa é caracterizada como estudo de caso, conforme Yin (2001, p. 22), trata-se 

de uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos. 
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Notou-se que se trata de um estudo de caso no momento em que utilizou-se de uma 

pluralidade de técnicas a qualitativa e a quantitativa, a especificidade do objeto de pesquisa 

que é o curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal da Bahia. É 

importante ressaltar que outra característica do estudo de caso a familiarização do pesquisador 

com o universo investigado, já que a mesma é formada do referido curso. 

Para a coleta dos dados utilizou-se o questionário que aplicado aos alunos retidos e 

evadidos, os registros institucionais (analise documental), com o intuito de identificar o 

quantitativo de alunos, o ano de ingresso e saída do curso, a idade e o respectivo e-mail. Não 

menos importante para a construção do referencial teórico recorreu-se a pesquisa 

bibliográfica. 

De acordo com Lakatos e Marconi(2003 p.158): 

 

Os principais tipos de documentos são: a) Fontes Primárias - dados 

históricos, bibliográficos e estatísticos; informações, pesquisas e material 

cartográfico; arquivos oficiais e particulares; registros em geral; 

documentação pessoal (diários, memórias, autobiografias); correspondência 

pública ou privada etc. b) Fontes Secundárias - imprensa em geral e obras 

literárias. 

 

Esse estudo teve como fonte de dados o questionário que é classificado como fonte 

primária, bem como, base de dados que já se encontram disponíveis, pois já foram objeto de 

estudos e analise (livros, teses, artigos, sites e etc). Por essa razão é também classificada 

como fonte secundária. 

Para o desenvolvimento das atividades, a presente pesquisa desenvolveu-se em três 

etapas, na primeira etapa recorreu-se a uma pesquisa bibliográfica para identificar e utilizar 

informação registrada em diferentes tipos de fontes e suportes, para, segundo Hernández-

Sampieri et al. (1997), identificar, obter e consultar bibliografia e outros documentos úteis, e 

apresentar estudos relevantes e necessários para a compreensão, discussão e análise do 

fenômeno investigado. 

A segunda etapa deu-se através da coleta dos dados quantitativos através do Sistema 

de Graduação Acadêmica e do Núcleo de Estatística e Documentação e a terceira 

etapa desenvolveu-se através do envio de questionários através do e-mail, Facebook e 

WhatsApp para os alunos evadidos e retidos. 

Para a construção do referencial teórico através de livros, teses, dissertações, artigos, 

periódicos, blogs e sites utilizaram-se as palavras-chave: ensino superior, evasão no ensino 

superior, retenção no ensino superior, história das universidades, universidades públicas, 
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tendo-se adotado várias estratégias de busca, adaptadas às possibilidades e peculiaridades de 

cada uma, incluindo buscas booleanas avançadas, exploração através da bibliografia, 

retroalimentação por palavras-chave ou buscas de documentos relacionados. 

As informações foram recuperadas em diversos bancos e bases de dados, como 

Bibliotecas físicas, Scielo, Portal de Periódicos da Capes, Google Acadêmico, Google Books, 

Brapci, Banco de Teses e Dissertações (BDTD). Eliminada a informação duplicada, reuniu-se 

o corpus documental, que foi arquivado em uma pasta de revisão de literatura.  

Este momento serviu para embasar o referencial teórico, com um estudo sobre a 

origem das universidades e as organizações internacionais, o ensino superior no Brasil, a 

história da Biblioteconomia no Brasil e os conceitos de evasão e retenção. 

Na segunda etapa solicitou-se ao Núcleo de Estatística e Documentação da UFBA o 

quantitativo de alunos de ingressantes, concluintes, evadidos, jubilados e com matricula 

trancada entre os anos de 2008 a 2018. Nessa mesma etapa para obter o número fiel de 

discentes evadidos e retidos fez-se necessário a busca dos dados através do Sistema de 

Graduação Acadêmica, vale ressaltar que a pesquisadora enfrentou dificuldades para obtenção 

desses dados. 

O universo da pesquisa foram os alunos retidos e evadidos do curso de 

Biblioteconomia e Documentação do Instituto de Ciência da Informação da Universidade 

Federal da Bahia, com o recorte de 2008 a 2018. Dois questionários foram construídos com o 

auxílio do aplicativo Google Forms, um para ser aplicado aos alunos evadidos e o outro para 

os que estavam retendo o curso, os mesmos foram apresentados ao Grupo de pesquisa 

Comporti para sugestões, visando seu aperfeiçoamento, os questionários foram testados por 

cinco colegas que haviam evadido e cinco que estavam com o curso retido, logo após foram 

enviados através do e-mail, Facebook e WhatsApp. 

O questionário foi enviado para o grupo de 155 alunos evadidos e 52 retidos 

localizados, definiu-se a amostra através da técnica não probabilística denominada de 

amostragem por acessibilidade ou por conveniência, que se caracteriza por selecionar os 

elementos a que se tem acesso (GIL, 2007). Do total de evadidos, 27 responderam o 

questionário, enquanto que dos retidos, apenas 15 acenaram positivamente a informação 

solicitada. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os objetivos traçados e a metodologia aplicada, apresentam-se e 

discutem-se os resultados coletados por meio do Sistema de Graduação Acadêmica (SIAC), 

do Núcleo de Estatística e Documentação da UFBA e os resultantes dos questionários 



75 
 

    
   

aplicados aos alunos evadidos e retidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação do ICI 

da UFBA, no período entre 2008 e 2018. Primeiro, expõem-se os dados relativos ao grupo de 

estudantes do ICI/UFBA, identificados dentro dos parâmetros de evasão e, em seguida, os 

resultados sobre o grupo de estudantes do mesmo curso, identificados como retidos. 

 

5.1 EVASÃO 

 

Este estudo considera a evasão do curso, ou seja, aquela em que o aluno deixa um 

curso por qualquer razão, muda de curso, mas permanece na IES, muda para outro curso de 

outra IES ou abandona os estudos universitários (LOBO, 2012). Consideram-se os alunos 

evadidos, os desligados do curso por vários motivos e também os que, por falha no sistema, 

embora constassem como ativos, não realizam matricula há mais de quatro semestres. 

Durante o período da coleta dos dados, o SIAC apresentou algumas inconsistências 

sobre a situação dos alunos, tendo a Coordenação do Curso de Biblioteconomia e 

Documentação alegado que a ocorrência era devida à transição de Sistema, ocorrida em 2019, 

período coincidente com a coleta de dados para esta investigação. A tabela 2 expõe os 

motivos para os desligamentos dos alunos. 

 

Tabela 2 - Alunos evadidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação  

  do ICI-UFBA, de 2008 a 2018 
Motivo do 

desligamento 

Decurso 

prazo 

máximo 

Desistente 

de curso 

Mudança 

de curso 

Recusa de 

Matrícula 

Continuam 

ativos no 

sistema, 

mas que 

não 

realizavam 

matrícula 

a mais de 4 

semestres 

Vaga 

cancelada 

Quantidade 10 42 41 14 22 26 

Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no SIAC. 

 

Nota-se que o maior número de desligamentos foi de desistentes do curso, 42 no total, 

seguidos dos 41 que mudaram de curso, 26 tiveram a vaga cancelada, 22 permaneciam ativos 

no sistema, mas não realizavam matrícula há mais de 4 semestres, 14 por recusa de matrícula 

e 10 por decurso do prazo máximo, ou seja, não concluiu o curso no prazo máximo fixado 

para a integralização do respectivo currículo. (Art. 75, p. 18,  G, 2017). 
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Os dados da tabela 3 foram disponibilizados pelo Núcleo de Estatística e 

Documentação da UFBA, através de uma solicitação feita em 2018, e mostra o número de 

egressos do curso em análise, de 2008 a 2017, agrupados por ano e tipo. 

 

Tabela 3 - Alunos egressos do Curso de Biblioteconomia e Documentação do ICI-UFBA, de 2008 a 

2017. 

                    
Fonte: UFBA-SUPAC-SIAC. 

 

 

Estes dados mostram que, a partir, do ano de 2013, o número de diplomados caiu 

consideravelmente. De acordo com evidências empíricas, pode-se atribuir esse fato a diversos 

motivos, dentre eles, a diminuição do número de vagas em concursos públicos, a pouca oferta 

de vagas em instituições privadas e a proposta de baixos salários ao profissional bibliotecário. 

A aplicação do questionário permitiu traçar o perfil dos alunos egressos do Curso de 

Biblioteconomia e Documentação do ICI-UFBA, com amostra definida por técnica não 

probabilística, denominada de amostragem por acessibilidade ou por conveniência (GIL, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Gráfico 4 - Ano de ingresso dos alunos do Curso de Biblioteconomia  

e Documentação do ICI-UFBA, de 2008 a 2018 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dados apresentados no gráfico 4 mostram que os alunos do Curso de 

Biblioteconomia e Documentação dos anos de 2010, 2009 e 2015 são os de maior 

percentagem, 19% e 15% respectivamente. A própria investigadora está integrada no primeiro 

destes grupos, por também ter ingressado no mesmo curso em 2010, considerando-se que a 

proximidade com os respondentes facilita a interpretação dos resultados. Os anos de 2017 e 

2018 correspondem à mesma percentagem, 11%, e 2012, 2014 e 2016 apresentam 

percentagem de 7%, as menores porcentagens são do ano de 2008 e 2013, ambas com 4%. A 

heterogeneidade explica-se pela oferta de vagas e do interesse de candidatos pelas vagas 

disponíveis. Salienta-se que, estes alunos são os que evadiram do curso. 

Segundo a literatura revista, os fatores que levam à evasão podem ser causados por 

características individuais dos estudantes, fatores internos as instituições e ao curso, ou a 

fatores externos às instituições e ao curso. Para entender as razões que norteiam a evasão 

discente em análise, a presente pesquisa propôs-se traçar o perfil socioeconômico dos 

respondentes e, nesse intuito, buscaram-se variáveis como: idade, gênero, ocupação, estado 

civil e frequência no ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Idade dos alunos evadidos no ingresso no Curso  

de Biblioteconomia e Documentação do ICI-UFBA 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com o gráfico 5, o maior índice de evasão corresponde aos alunos com a 

faixa etária menor, 55,56%, com idade compreendida entre 18 a 20 anos. Alguns estudos 

sobre evasão apontam que a falta de maturidade ou até mesmo a inadaptação do ingressante 

no ensino superior são algumas das causas deste fenômeno. Entre os alunos com faixa etária 

maior, o índice é de 7,41% entre os indivíduos de 31 a 41 anos e de 3,70% dos alunos acima 

de 41 anos. Estas percentagens podem ser justificadas levando em consideração que quanto 

maior é a idade, maior é também o nível de responsabilidade e compreensão sobre suas 

necessidades profissionais e sociais (GAIOSO, 2005). 

 

Gráfico 6 - Gênero dos alunos evadidos do Curso de Biblioteconomia 

e Documentação do ICI-UFBA 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No que diz respeito a gênero, os dados da pesquisa apontam que 67% dos alunos 

evadidos são do sexo feminino, percentagem que se fundamenta no fato de que, só a partir das 
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décadas de 50 e 60 do século XX, as mulheres passaram a exercer de forma mais significativa 

na área da Biblioteconomia (CASTRO, 2000). É importante ressaltar que nos primórdios da 

Biblioteconomia brasileira, a profissão era majoritariamente exercida por indivíduos do sexo 

masculino.  

 

Tabela 4 - Alunos evadidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação do ICI-UFBA: ocupação, 

estado civil e frequência no ensino médio. 
Perguntas  N  %  

Você precisou exercer alguma atividade remunerada que o atrapalhou durante o curso?   

Não 15 56  

Sim, e isso influenciou na minha decisão de abandonar o curso. 10 37  

Sim, mas isso não influenciou na minha decisão de abandonar o curso. 2 7 

Estado civil no momento da evasão?   

Casado (a) 2 7,41  

Divorciado (a) 1 3,70  

Solteiro (a) 24 88,89 

Em que tipo de instituição você cursou o Ensino Médio?    

Maior parte em escola particular 2 7,41  

Maior parte em escola pública 1 3,70  

Somente em escola particular 9 33,33  

Somente em escola pública. 15 55,56  

Total 27 100,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As variáveis, que caracterizam socioeconomicamente a amostra, estão ilustradas na 

Tabela 4, onde é possível constatar que 56% dos alunos pesquisados não precisam exercer 

atividade remunerada durante a frequência do curso, enquanto que 37% afirmam que exercem 

atividade remunerada, fato que os influenciou na decisão de abandonar o curso. Em relação ao 

estado civil, 88,89% declaram-se solteiros no momento da evasão. Com respeito ao tipo de 

instituição que os evadidos frequentaram durante o Ensino Médio, 55,56% são oriundos de 

escolas públicas, enquanto que 33,33% cursaram todo o Ensino Médio em escolas 

particulares. 

A compreensão da evasão no ensino superior demanda o conhecimento sobre o 

contexto em que esta ocorre, sendo assim, é importante conhecer aspectos relacionados à 

escolha do curso, ao conhecimento sobre as possibilidades ofertadas pela universidade, bem 

como fatores internos, relacionados a aspectos acadêmicos e didáticos e externos, relativos ao 

mercado de trabalho, valorização profissional e reconhecimento social da profissão.  

O momento de definição de uma carreira profissional, por vezes, torna-se 

emblemático, para a maioria dos jovens que pretendem cursar o ensino superior. Nessa 

perspectiva, jovens que concluíram o ensino médio sentem-se indecisos e inseguros em meio 

a tantas opções de cursos e a pressão exercida pela família, para uma decisão ainda não 

madura. Em consequência, muitos terminam optando por cursos sem conhecê-los. Por essas 



80 
 

    
   

razões, buscou-se revelar quais os principais motivos que induziram os alunos desistentes a 

escolherem o curso de Biblioteconomia e Documentação, dentre tantas opções de cursos 

ofertados pela UFBA. Foram previamente sugeridas algumas opções, e os respondentes 

tinham a alternativa de marcar mais de uma se assim desejasse. 

 

Gráfico 7 - Alunos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

do ICI-UFBA e motivos para escolha do curso 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Em relação aos motivos que levaram à escolha do Curso de Biblioteconomia e 

Documentação do ICI-UFBA, 56% dos alunos evadidos apontaram a baixa concorrência 

como o principal motivo para sua escolha, seguido de 30%, cuja opção foi causada pela oferta 

de concursos públicos nesta área profissional. Com 19% respondentes correspondem à 

inserção no mercado de trabalho e à influência de familiar e amigos, respetivamente. Apenas 

7% apontaram a vocação como o principal motivo para a escolha do curso. Em decorrência da 

maioria das respostas pode-se assegurar que a falta de conhecimento prévio do curso 

escolhido é um fator que pode determinar a evasão. Neste sentido, as instituições de ensino 

superior devem divulgar as suas opções educativas aos potenciais alunos e explicar as 

características de cada curso, as competências a adquirir e as possibilidades de integração no 

mercado de trabalho, que passou a exigir uma maior qualificação da mão-de-obra. 

No que diz respeito ao tempo de permanência no curso (em semestres), 37% 

permaneceram por até quatro semestres, ou seja, até ao segundo ano, o que representa metade 

do curso, levando-se em consideração que o tempo mínimo para a conclusão do curso é de 

oito semestres, 33% frequentaram um semestre incompleto, enquanto que apenas 8% da 
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amostra frequentaram o curso até ao quarto ano, o que corresponde a 7 ou 8 semestres, 

conforme ilustra o gráfico 8. 

 
Gráfico 8 - Frequência dos alunos do Curso de Biblioteconomia 

 e Documentação do ICI-UFBA antes da evasão 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com os dados do gráfico apresentado, nota-se, nos quatro primeiros 

semestres, um maior percentual de evasão, o que representa 84% do total de evadidos. Neste 

contexto, fica claro que esse período seria o momento de a instituição aplicar políticas de 

retenção, como estratégias que influenciassem a permanência dos discentes. O mais 

preocupante é constatar que ―praticamente não existem estudos e políticas específicos sobre a 

evasão no ensino superior brasileiro [...]‖ (LOBO, 2012, p. 23). 

Ao ingressar na universidade, na maioria das vezes, o aluno desconhece o contexto 

acadêmico e todas as possibiblidades ofertadas pela estrutura educacional, sendo questionado 

aos respondentes a sua vinculação ou não a algum dos programas de assistência estudantil 

oferecidos pela instituição. Vale ressaltar que a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e 

Assistência Estudantil (PROAE), criada em 20 de dezembro de 2006, segundo o 

SISPER/UFBA, tem como missão a gestão das ações afirmativas e dos programas de 

assistência estudantil da Universidade Federal da Bahia. O gráfico 9 mostra o percentual de 

alunos que foram beneficiados por algum dos programas ofertados pela Pró-Reitoria de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE).  

 

Gráfico 9 - Alunos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

 do ICI-UFBA beneficiados pela assistencia estudantil da UFBA 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dados evidenciam que 96,3% dos alunos pesquisados não tiveram acesso a nenhum 

dos benéficios ofertados pela instituição, enquanto que apenas 3,7% foram beneficiados em 

um dos programas, o auxílio moradia. Em contrapartida, um dos programas mais importantes, 

que visa a permanência do estudante, sequer chegou a ser mencionado pelos respondentes, o 

Bolsa Permanência que ―é uma política pública voltada à concessão de auxílio financeiro aos 

estudantes, sobretudo, aos estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica matriculados em instituições federais de ensino superior‖. Os seus objetivos 

são: I – viabilizar a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas; II – reduzir custos de manutenção 

de vagas ociosas em decorrência de evasão estudantil; III – promover a democratização do 

acesso ao ensino superior, por meio da adoção de ações complementares de promoção do 

desempenho acadêmico. 

Nesse contexto, fica evidente a importância de investimentos em políticas públicas de 

permanência do estudante. As principais demandas sociais atendidas pela Pró-Reitoria são 

aquelas advindas de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica com 

dificuldades de acesso e permanência ao ensino superior público e gratuito. Para Murdock 

(1989) ―os benefícios estudantis têm o papel de reduzir as barreiras socioeconômicas dentro 

de uma universidade, de forma que alunos oriundos de famílias mais pobres consigam entrar e 

se manter durante a realização de um curso de graduação‖. Portanto, torna-se de extrema 

importância os estudantes connhecerem os benefícios ofertados pela univerisdade, pois estes 

podem garantir a sua permanência durante o periodo em que estiverem a ela vinculados. Cabe 

também à universidade definir e aplicar estratégias para divulgação ampla desses benefícios, 

bem como o acompanhamento dos alunos contemplados por esses programas.  
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  Questionados se foram beneficiados com algum tipo de Bolsa Acadêmica, por 

exemplo, a Bolsa de Iniciação Científica, durante o tempo em que permaneceu no curso, cujas 

respostas obtidas mostram-se no gráfico 10.  

 

Gráfico 10 - Alunos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

 do ICI-UFBA beneficiados por bolsa acadêmica 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Aproximadamente 93% dos alunos pesquisados afirmaram que não receberam 

nenhuma das bolsas disponibilizadas pela instituição, enquanto que somente 7% foram 

contemplados com a Bolsa de Iniciação Científica. O Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas 

Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica 

(IC) a estudantes de graduação, integrados na pesquisa científica. Uma das finalidades do 

programa é ―despertar a vocação científica e desenvolver talentos para a pesquisa, mediante a 

participação de docentes/pesquisadores e estudantes de graduação em projetos de pesquisa 

reconhecidos pelo mérito científico e pela excelência de seus resultados‖ (PIBIC-UFBA, 

2020).  

Como já foi referido, diversos fatores levam o aluno a evadir do curso de graduação. 

Cardoso (2008) e Morosini et al. (2012) apontam, além dos fatores econômicos e baixo 

desempenho acadêmico, a falta de identidade com o curso, a escolha equivocada da profissão, 

o desencanto com a universidade, a baixa demanda pelo curso e o baixo prestígio social do 

curso como fatores que origina a evasão no ensino superior.  Neste sentido, questionou-se aos 

alunos desistentes quais os principais fatores que os levaram a evadir-se do curso. Foram 

previamente sugeridas algumas opções, e os respondentes tinham a alternativa de marcar mais 

de uma se assim desejasse, o gráfico 11 apresenta os dados. 
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Gráfico 11 - Alunos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

 do ICI-UFBA segundo os fatores que os levaram a evasão 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
  

Trazendo para a realidade do Curso de Biblioteconomia e Documentação do ICI da 

UFBA, dentre os alunos respondentes, a grande maioria, 78%, afirmou que a falta de 

afinidade com o curso foi o principal motivo para o abandono. Esse resultado revela 

semelhança com os resultados do estudo de Soares e Ferreira (2013), realizado na 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) na turma de 2012.2, em que 35% dos alunos 

abandonaram o Curso de Biblioteconomia para ingressarem em outros cursos ou por não se 

identificarem com ele.  

A pouca perspectiva com o mercado de trabalho foi apontada como a principal causa 

por 30% da amostra. Com 22% dos respondentes, as dificuldades financeiras, a dificuldade 

em conciliar o trabalho com os estudos e a falta de interesse nas disciplinas, respectivamente 

foram apontadas como o principal motivo para a desistência do curso. Do total, 15% 

correspondem à decepção com a pouca motivação e atenção dos professores, seguidos dos 

11% dos que apontaram os problemas pessoais ou familiares como principal fator que 

motivou o abandono do curso.  

Tendo como base os dados revelados nessa pesquisa sobre os principais motivos que 

determinam a evasão e levando em consideração que a falta de afinidade com o curso, a pouca 

perspectiva com o mercado de trabalho, as dificuldades financeiras, a dificuldade em conciliar 

o trabalho com os estudos, a falta de interesse nas disciplinas e os problemas pessoais ou 
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familiares são os principais fatores que determinaram a evasão entre os alunos do Curso de 

Biblioteconomia da UFBA, pode-se afirmar que os fatores referentes às características 

individuais do estudante são os que mais os influenciaram na decisão de evadir. Esses dados 

mostram que as causas da evasão apontadas no relatório do MEC (BRASIL, 1996) são 

comprovadas nesta pesquisa, uma vez que os fatores individuais também foram sinalizados 

como principais motivadores para o abandono dos estudos.  

Questionados sobre a atual situação acadêmica, o gráfico 12 demonstra que 63% 

responderam que estão matriculados em outro curso da própria UFBA, 18% estão cursando 

outro curso, mas em outra IES, e os outros 19% afirmaram que abandonaram o ensino 

superior.  

 

Gráfico 12 - Alunos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

do ICI-UFBA evadidos por situações acadêmicas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No que diz respeito ao curso que estão matriculados ou já finalizaram, os mais citados 

são: Secretariado Executivo (18,2%), Direito (14,65%), Farmácia (14,65%), Letras (9,1%), 

Enfermagem (9,1%) conforme tabela 5. 

 

 

 

 

Tabela 5 - Alunos evadidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação do ICI-UFBA que fazem 

outro curso segundo o curso escolhido. 

63% 

18% 

19% 

Situação Acadêmica  

Sim, estou cursando

outro curso superior na

própria UFBA ou já

finalizei

Sim, estou cursando

outro curso superior em

outra IES ou já finalizei

Não, abandonei o

ensino superior

Curso N % 

Análise e desenvolvimento de sistemas 1 4,55 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

 

 

5.2 RETENÇÃO 

 

Os discentes considerados retidos neste estudo são os que ingressaram no Curso de 

Biblioteconomia e Documentação a partir do ano 2010 a 2014, alunos que já haviam 

ultrapassado o tempo médio para finalização do curso, que é de 10 semestres, tendo grande 

parte dos identificados excedido até mesmo o prazo máximo de integralização curricular, que 

é de 14 semestres. A coleta dos dados foi realizada em 2019. Convém voltar a evidenciar que 

o SIAC apresentou inconsistências durante esse período, devido à transferência de dados para 

a nova plataforma, podendo o número de discentes retidos ser ainda maior do que o exposto 

neste estudo. A tabela 6 mostra a distribuição de alunos retidos por ano de ingresso. 

 

Tabela 6 - Quantitativo de alunos retidos do curso de Biblioteconomia, por ano de 2010 a 2014. 

Ano que 

ingressou 

2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Quantidade 7 10 11 12 12 52 

                          Fonte: Elaboração própria através dos dados obtidos no SIAC. 

 

Os resultados obtidos através do SIAC mostraram que o número total de alunos 

considerados retidos no período entre 2010 a 2014 foi de 52 alunos e, dentre estes, 15 

participaram da pesquisa. Já o gráfico 13, apresenta a distribuição de alunos por ano de 

ingresso, novamente cabe mencionar a proximidade da pesquisadora com os alunos da turma 

de 2010, já que a mesma também ingressou no mesmo curso em 2010. 

 

Arquivologia 1 4,55 

Ciências Biológicas 1    4,55 

Ciências Contábeis 1 4,55 

Ciências Econômicas  1 4,55 

Direito 3 14,65 

Enfermagem  2 9,1 

Engenharia de Minas e Petróleo  1 4,55 

Farmácia  3 14,65 

Letras  2 9,1 

Pedagogia  1 4,55 

Secretariado Executivo  4 18,2 

Técnico em administração  1 4,55 

Tecnólogo em Gestão Pública  1 4,55 

Total Geral 23 100 



87 
 

    
   

Gráfico 13 - Distribuição dos alunos do Curso de Biblioteconomia 

e Documentação do ICI-UFBA, por ano de ingresso de 2010 a 2014 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Os dados evidenciaram que dos discentes que participaram da pesquisa 41% ingressou 

no curso em 2010, ou seja, já ultrapassaram o tempo máximo de integralização curricular em 

pelo menos 4 semestres, seguidos dos 20% no ano de 2014 e 13% nos demais anos. 

Um dos objetivos específicos dessa pesquisa é traçar o perfil socioeconômico dos 

alunos retidos. Nesse intuito, buscaram-se variáveis como: idade, gênero, ocupação, estado 

civil e tipo de instituição que cursou o ensino médio.  Conforme Pereira (2013, p. 80), ―a 

utilidade da descrição do perfil do aluno retido se deve à possibilidade de subsidiar o 

planejamento e elaboração de políticas e programas com o objetivo de melhorar as condições 

de formação dos alunos e reduzir os níveis de retenção na instituição‖. Os dados do perfil 

socioeconômico dos alunos retidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação do ICI-

UFBA apresentam-se na tabela 7, que se segue: 

 

Tabela 7 - Alunos retidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação do ICI-UFBA: idade, 

gênero, estado civil e frequência no ensino médio. 
Perguntas  N  %  

Idade?   

De 18 a 20 anos 3 20  

De 21 a 25 anos 3 20  

De 26 a 30 anos 

De 31 a 40 anos 

Acima de 41 anos 

4 

0 

5 

27 

0 

33 

Gênero?   

Feminino 12 80  

Masculino 3 20  

Estado civil?   

Solteiro (a) 10 66,7  

Casado (a) 3 20  

Divorciado (a) 

Viúvo (a) 

1 

1 

6,7 

6,7 

41% 

13% 
13% 

13% 

20% 

Ano de ingresso 

2010

2011

2012
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2014
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Em que tipo de instituição você cursou o Ensino Médio? 

Somente em escola pública 9 60  

Maior parte em escola pública 0 0  

Somente em escola particular 

Maior parte em escola particular 

4 

2 

26,7 

13,3 

Qual a sua situação atual de trabalho?    

Não estou trabalhando 

Trabalho até 20 horas semanais 

Trabalho até 30 horas semanais 

Trabalho até 40 horas semanais ou mais 

Trabalho eventualmente 

8 

2 

1 

2 

2 

53,3 

13,3 

6,7 

13,3 

13,3 

Total  15 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No que diz respeito à idade dos discentes retidos, os dados da tabela mostram que o 

maior percentual encontra-se entre os de faixa etária acima de 41 anos, representando 33% do 

total de respondentes, 27% entre os indivíduos de 26 a 30 anos e de 20% dos alunos com 

idade compreendida entre 18 a 20 anos e 21 a 25 anos.  

No que se refere à retenção ser maior entre os discentes com faixa etária mais elevada, 

pode-se dizer que quanto maior for o espaço de tempo entre o término do Ensino Médio e o 

ingresso no Ensino Superior maiores são as chances do aluno apresentar dificuldades para 

relembrar conhecimentos do ensino básico que são necessários para a formação do 

profissional bibliotecário, o que pode acarretar em um maior tempo para a conclusão do 

curso. O mesmo problema foi notado no estudo de Silva et al. (2010), onde os resultados 

mostraram um melhor desempenho relacionado ao menor tempo entre a conclusão do Ensino 

Médio e o ingresso dos estudantes na graduação. 

 Em relação ao gênero, o maior índice de retenção encontra-se entre os indivíduos do 

sexo feminino, representado 80% dos respondentes.  Quanto ao estado civil, constata-se que 

66,7% dos alunos declararam-se solteiros.  

Questionados sobre o tipo de instituição na qual cursaram o ensino médio, 60% dos 

alunos afirmaram ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas, fato que pode ser 

comparado ao estudo de Vargas e Paula (2003) que cita que foi recorrente a percepção de que 

o ensino básico não possibilitou a base necessária para a continuidade dos estudos no Ensino 

Superior e considerou que a fragilidade do ensino básico é, sim, um dos fatores 

condicionantes para o desempenho acadêmico, mas não é o único. 

No que diz respeito à situação atual de trabalho 53,3%, ou seja, mais da metade da 

amostra afirmou não está trabalhando.  

Sobre a escolha do curso e levando em consideração a enorme lista de cursos ofertados 

pela UFBA, foi questionado aos alunos o que os motivou a escolherem o Curso de 
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Biblioteconomia e Documentação. Foram previamente sugeridas algumas opções, e os 

respondentes tinham a alternativa de marcar mais de uma se assim desejasse, estando os 

resultados representados no gráfico 14. 

 

Gráfico 14 - Alunos Retidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

do ICI-UFBA e motivos para escolha do curso 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os dados obtidos revelam que 47% dos alunos retidos apontaram a vocação como 

principal motivo para a escolha do curso, seguido pelos 40% que assinalaram a inserção no 

mercado de trabalho, já para 27% a baixa concorrência foi o principal fator de influência, a 

influência familiar ou amigos (as) foi sugerida por 20% dos respondentes e 13% apontaram a 

valorização profissional como um dos motivos para a escolha do curso. Diante dos dados 

expostos e sendo a vocação o principal fator para a escolha do curso apontado por esse estudo, 

esse fato pode ser comparado ao estudo realizado por Braga et al. (2018) que constatou que os 

alunos propensos a permanecer não demonstravam descontentamento com a escolha do curso. 

Conforme mencionado anteriormente, ao ingressar na universidade, muitas vezes o 

aluno desconhece esse universo e as possibilidades ofertadas pela estrutura educacional. 

Sendo assim, foi questionado aos discentes sobre a sua vinculação ou não a algum dos 

programas de assistência estudantil oferecidos pela instituição, cujos resultados estão 

explicados no gráfico 15. 

 

Gráfico 15 - Alunos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

 do ICI-UFBA beneficiados pela assistencia estudantil da UFBA 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

A maioria dos respondentes, ou seja, 87% não recebeu nenhum dos auxílios ofertados 

pela instituição e apenas 13% confirmaram que foram beneficiados com a Bolsa Permanência, 

que é a concessão de auxílio financeiro ofertado a estudantes quilombolas, indígenas e em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

 Questionados se foram beneficiados com algum tipo de Bolsa Acadêmica, por 

exemplo, a Bolsa de Iniciação Científica, 100% dos respondentes afirmaram que nunca foram 

contemplados. Para profundar os dados sobre a atividade estudantil, questionaram-se os 

respondentes sobre o número de horas dedicadas ao estudo durante o curso, cujos resultados 

podem ser observados no gráfico 16. 

 

Gráfico 16 - Alunos retidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

do ICI-UFBA e quantidade de horas semanais dedicadas aos estudos acadêmicos. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Visando conhecer aspectos relativos às disciplinas que o aluno retido frequentou, 

questionou-se o número de disciplinas que ele costuma cursar por semestre, cujos resultados 

se apresentam no gráfico 17. 

 

Gráfico 17 - Alunos retidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

do ICI-UFBA e quantidade de disciplinadas cursadas por semestre 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico 17 mostra que a maioria dos discentes retidos cursa apenas 3 disciplinas por 

semestre, sendo que para concluir o curso no tempo mínimo para integralização curricular 

seria necessário cursar 5 disciplinas ou mais por semestre.  

Questionados se já foram reprovados em alguma disciplina, a maioria dos discentes 

retidos participantes respondeu que sim, o que representa 87% da amostra, e apenas 13% não 

foi reprovado em nenhuma das disciplinas cursadas.  

 

Gráfico 18 - Alunos retidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

do ICI-UFBA, por reprovação nas disciplinas  

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Buscando esclarecer a dificuldade em algumas disciplinas, questionou-se em quais as 

disciplinas os alunos mais foram reprovados, sendo as respostas organizadas na tabela 8.  

 
           Tabela 8 - Disciplinas que mais causaram reprovação entre os alunos retidos 

Disciplina Quantitativo 

Inglês Instrumental 1 2 

Estatística I B 2 

Normalização da Documentação 2 

Introdução a Sociologia 2 

História da Arte 1 

Organização Temática da Informação II 1 

Língua Portuguesa como Instrumento de 

Comunicação 

1 

Administração da Informação 1 

Gerência da Informação 1 

Lógica 1 

Introdução a Filosofia 1 

Tecnologia da Informação 1 

História da Civilização Brasileira 1 

História do Livro e das Bibliotecas 1 

Introdução a Biblioteconomia 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

De acordo com a tabela 8, os dados apresentaram 15 disciplinas com reprovações, 

sendo as mais citadas, Estatística I, Inglês Instrumental I, Introdução a Sociologia e 

Normalização da Documentação. Alguns dos alunos, que indicaram que já foram reprovados 

em disciplinas, disseram não lembrar quais foram.   

Á pergunta sobre quais os possíveis motivos que condicionaram a reprovação nas 

disciplinas citadas na tabela 8 foram sugeridas algumas opções previamente elaboradas de 

acordo com estudos similares, em que o aluno tinha a alternativa de marcar mais de uma se 

assim desejasse. No gráfico 19, apresentam-se as causas indicadas nas respostas. 

 

Gráfico 19 - Alunos retidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

do ICI-UFBA e as causas da reprovação nas disciplinas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Verificou-se que as duas principais justificativas apontadas como causa para a 

reprovação foram a didática do professor e o desinteresse pela disciplina, ambas com 45%, 

seguidas por 36% que citaram a dificuldade de aprendizagem e 9% a dificuldade na relação 

com o professor.  

Vários fatores podem ocasionar a retenção entre os discentes. Para identificar os 

principais motivos que causaram a retenção entre os alunos do Curso de Biblioteconomia e 

Documentação, questionaram-se quais os principais motivos que os levaram a permanecer 

mais tempo que o previsto na matriz curricular. Foram previamente sugeridas algumas 

opções, e os respondentes tinham a alternativa de indicar outras se assim desejasse, o gráfico 

20 apresenta os resultados. 

 

Gráfico 20 - Alunos retidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

do ICI-UFBA e os motivos condicionantes da retenção 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os dados apresentados, 41% dos discentes retidos apontaram a 

dificuldade em conciliar trabalho e estudo como o principal fator motivo que culminou na sua 

permanência prolongada no curso, 19% citou a falta de organização do tempo de estudo, em 

seguida, a 13% corresponde a dificuldade na adaptação ao ensino superior e a dificuldade 

financeira e a 7% a desmotivação com as disciplinas e os problemas de ordem psicológica.  

A dificuldade em conciliar trabalho e estudo foi à causa mais apontada pelos alunos 

retidos, fato que apresenta semelhança com o estudo realizado na UFF, em 2015, em que a 

retenção foi associada muitas vezes à falta de tempo para os estudos entre os estudantes-

trabalhadores. Mesmo em estudos mais antigos, como o apresentado por Cesarino et al., 
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(1987), que analisou a retenção entre os alunos de Biblioteconomia da UFMG, o mesmo 

problema foi indicado, tendo a maioria dos discentes retidos alegado que havia 

incompatibilidade do horário das disciplinas em que estavam inscritos com seu horário de 

trabalho.  

O estudo de Vanz et al., (2016), que abordou a evasão e retenção no Curso de 

Biblioteconomia da UFRGS, menciona que convém prestar atenção especial aos alunos 

considerados retidos, pois estes podem ser vistos como potenciais evadidos, que representam 

um custo para as IES, especialmente públicas, e para a sociedade. Nesse sentido questionou-

se aos alunos retidos se em algum momento cogitaram a possiblidade de abandonar o curso. O 

gráfico 21 esclarece as respostas a esta pergunta. 

 

Gráfico 21 - Alunos retidos do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

do ICI-UFBA e a possibilidade de abandonar os estudos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

De acordo com os resultados, 80% dos respondentes afirmaram que sim. Comprova-se 

a necessidade de prestar devida atenção aos alunos que permanecem além do tempo previsto 

para a conclusão do curso, pois estes podem ser futuros evadidos. Nesse sentido torna-se 

necessário desenvolver ações com o intuito de conhecer a percepção dos alunos sobre os 

cursos que ingressaram, sendo necessário adotar medidas para desmistificar estereótipos nas 

profissões. No nosso caso desmistificar a ideia de que bibliotecário atua apenas em 

bibliotecas, trazendo os nichos de mercado (editoras, centros de informação, ciência de dados, 

centros de pesquisa, hospitais e etc.) propiciados pela sociedade da informação, e pela 

tecnologia. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa se propôs identificar os fatores que causam a evasão e a retenção 

no Curso de Biblioteconomia e Documentação do ICI da UFBA, através da aplicação de 

questionários aos estudantes abrangidos pelos conceitos referidos.   

Este estudo considera evasão quando o aluno deixa um curso por qualquer razão, 

muda de curso, mas permanece na IES, muda para outro curso de outra IES ou abandona os 

estudos universitários. Consideram-se alunos evadidos, os desligados do curso por vários 

motivos e também os que, embora constassem como ativos, por falha no sistema institucional, 

não realizam matricula há mais de quatro semestres. 

Para os alunos considerados retidos considera-se permanência prolongada aquela na 

qual o discente não conclui a graduação no tempo inicialmente previsto pela instituição, o que 

gera custos econômicos, sociais e acadêmicos. Os discentes considerados retidos neste estudo 

são os que já haviam ultrapassado o tempo médio para finalização do curso. 

Os resultados obtidos revelam os fatores individuais como os mais relevantes para 

evasão, sendo a falta de identificação com o curso o principal motivo, seguido da falta de 

conhecimento prévio sobre ele. Os fatores externos também influenciam na decisão de 

abandonar o curso, como a pouca perspectiva com o mercado de trabalho, dado que na Bahia 

o número de vagas para o profissional bibliotecário está diminuindo cada vez mais, a 

dificuldade de conciliar o trabalho e estudo e ainda às dificuldades financeiras. Com relação 

aos fatores internos, a falta de interesse nas disciplinas é a maior causa da evasão.  

Com base nos resultados alcançados, o perfil dos estudantes evadidos é composto em 

sua maioria por mulheres, alunos com a faixa etária menor, solteiros e oriundos da escola 

pública, tendo a grande maioria abandonado o curso nos quatro primeiros semestres, não 

tendo a maior deles acesso a nenhum dos benéficios ofertados pela UFBA.  

No contexto da retenção, os resultados da pesquisa revelam que a maioria dos 

estudantes retidos apontou a vocação como principal motivo para a escolha do curso, fato que 

diverge com o resultado encontrado entre os alunos evadidos que, em sua maioria, afirmaram 

terem escolhido o curso devido à baixa concorrência para o ingresso. Desse modo é oportuno 

afirmar que os discentes, que possuem conhecimento prévio do curso e que não 

demonstravam descontentamento com a escolha, tendem a permanecer. 

Os principais motivadores da retenção são os fatores externos à instituição, sendo a 

dificuldade em conciliar trabalho e estudo e a falta de organização do tempo de estudo as 
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principais. Os fatores individuais também exercem influência na permanência prolongada, 

uma vez que a maioria dos alunos afirma já ter sido reprovado em disciplinas e aponta a 

dificuldade na aprendizagem como uma das causas para as reprovações. No que diz respeito 

aos fatores internos a instituição, a falta de interesse nas disciplinas e a didática do professor 

também são relevantes para a retenção.  

O perfil dos estudantes retidos é composto em sua maioria por mulheres, alunos 

solteiros, com idade acima de 41 anos, vindos do ensino público, tendo a maioria afirmado 

não estar participando em programas de Assistência Estudantil e não ser beneficiado com 

Bolsas Acadêmicas. Identificou-se que grande parte da amostra de alunos em situação de 

retenção já ultrapassou o limite máximo para integralização curricular.  

Constata-se que a evasão e retenção na educação superior, embora com estudos ainda 

incipientes no Brasil, vem se apresentando como importante temática de pesquisa, em que o 

estabelecimento de um campo de discussão sólido poderá contribuir para melhor compreensão 

do processo, tornando-se fator imprescindível para a redução de seus índices, a nível 

institucional e nacional, o que, em última instância, coopera para a ampliação do acesso à 

educação superior no país. A evasão e a retenção são temas de extrema importância para a 

comunidade acadêmica e para a sociedade como um todo, considerando que a mesma provoca 

prejuízos financeiros, econômicos e sociais e atrasa o desenvolvimento individual e coletivo. 

Portanto, torna-se evidente que a coordenação do Curso de Biblioteconomia e 

Documentação da UFBA deve analisar, planejar e adotar estratégias visando a minimização 

desses problemas. Logo, sugere-se a adoção de medidas institucionais para compreender as 

razões do aluno que está retendo ou deseja evadir, através de um instrumento de avaliação 

regular, a fim conhecer as causas da evasão e retenção, e, a partir dos resultados alcançados 

pelo mesmo instrumento avaliativo, adotar medidas para solucionar possíveis falhas da 

coordenação.  

Por outro lado, propõem-se, de forma complementar, algumas recomendações para 

alcançar melhorias na qualidade de ensino-aprendizagem, que motivem os alunos ao longo da 

sua estadia durante o curso, a saber: 

 Oferecer acompanhamento e orientação aos alunos, para ajudá-los a superar problemas 

pessoais e institucionais; 

 Divulgar junto dos calouros os serviços disponíveis na universidade; 

 Verificar a existência de alunos extremamente atrasados e entender seus motivos; 
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 Desenvolver um trabalho motivacional de informação sobre o curso e carreira 

profissional com alunos do primeiro e segundo semestre; 

 Criar um Programa de Integração do Calouro com palestras sobre a profissão e sobre a 

estrutura física e curricular desde o início do curso;  

 Adotar ferramentas que visem sanar as causas do problema, detectar alunos em risco 

de evasão e possibilitar a estes serviços que busquem resolver as suas dificuldades;  

 Lecionar aulas e atividades de reforço, para alunos que estão com dificuldade em 

determinadas disciplinas; 

 Atualizar a matriz curricular, para adequá-la às demandas do mercado de trabalho e da 

sociedade. 

 Adotar uma política de acompanhamento dos egressos, para que se possa conhecer o 

lugar desses alunos no mercado de trabalho. 

O presente estudo realizado no Curso de Biblioteconomia e Documentação da UFBA 

fornece conhecimentos que poderão embasar ações e estratégias para a minimização tanto da 

evasão quanto da retenção discentes, auxiliando no aprimoramento das condições de ensino. 

Ao mesmo tempo, espera-se possibilitar a ampliação do debate no contexto das graduações 

em Biblioteconomia no país e realizar investigações complementares para aprofundar o tema 

abordado. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO: DETERMINANTES DA EVASÃO NO CURSO SUPERIOR DE 

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA. 

 

Olá, 

Sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e estou realizando, sob a orientação da Professora 

Drª. Fernanda Maria Melo Alves, uma pesquisa cujo objetivo é conhecer suas opiniões e 

sentimentos em relação aos motivos responsáveis pela não conclusão do curso de 

Biblioteconomia e Documentação no qual estava matriculado (a) na Universidade Federal da 

Bahia. 

Agradecemos muito pelo seu interesse em colaborar com a nossa pesquisa.  

 

Atenciosamente, 

 

Camila Ferreira Campos  

Bibliotecária e Documentalista - CRB-5/ 

Mestranda em Ciência da Informação – PPGCI/UFBA 

 

INSTRUÇÕES 

 

Assegurando o sigilo das respostas, solicitamos que preencha o questionário conforme sua 

trajetória e a atual situação acadêmica. O preenchimento do questionário dura cerca de 10 

minutos. 

 

1. Ano de ingresso no curso? 

R._______________________ 

 

2. Idade no ano de ingresso no curso? 

(  )De 18 a 20 anos 

(  )De 21 e 25 anos 

(  )De 26 a 30 anos 

(  )De 31 a 40 anos 

(  ) Acima de 41 anos. 

 

3. Qual seu gênero? 

(  )Feminino 

(  )Masculino 

(  )Outra opção. Qual?______________________ 

 

4. Estado civil no momento da evasão? 
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(  )Solteiro(a) 

(  )Casado(a) 

(  )Divorciado(a) 

(  )Viúvo(a) 

 

5. Em que tipo de instituição você cursou o Ensino Médio? 

(  )Maior parte em escola particular 

(  )Maior parte em escola pública 

(  )Somente em escola particular 

(  )Somente em escola pública. 

 

6. Você precisou exercer alguma atividade remunerada que o atrapalhou durante o 

curso? 

(  )Não 

(  )Sim, e isso influenciou na minha decisão de abandonar o curso 

(  )Sim, mas isso não influenciou na minha decisão de abandonar o curso. 

 

7.  Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso? (pode assinalar mais   

de uma opção): 

(  )Valorização profissional 

(  )Vocação 

(  )Inserção no mercado de trabalho 

(  )Influência familiar ou de amigos(as) 

(  )Concursos público 

(  )Baixa concorrência para o ingresso 

(  )Outra. Qual?_________________________________________________________ 

 

8. Por quanto tempo você frequentou o curso de Biblioteconomia e Documentação? 

(  )Não frequentei 

(  )Frequentei um semestre incompleto 

(  )Frequentei um semestre completo 

(  ) Frequentei até segundo ano 

(  )Frequentei até terceiro ano 

(  )Frequentei até quarto ano 

 

9. Você foi beneficiado por algum dos programas ofertados pela Pró-Reitoria de 

Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE). 

(  )Não 

(  )Sim. Auxílio Moradia 

(  )Sim. Residência Universitária 

(  )Sim. Auxílio alimentação 

(  )Sim. Auxílio transporte 

(  )Sim. Bolsa Permanência 

 

10. Você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? 

(  )Nenhuma 

(  )Bolsa de Iniciação Científica 

(  )Bolsa de monitoria/tutoria 

(  )Outra. Qual?__________________________________________________________ 
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11. Quais os principais fatores que o motivaram a abandonar o curso? (pode 

assinalar mais de uma opção): 

(  )Falta de afinidade com o curso escolhido 

(  )Dificuldades financeiras 

(  )Pouca perspectiva para o mercado de trabalho 

(  )Dificuldade em conciliar trabalho e estudo 

(  )Falta de interesse com relação as disciplinas 

(  )Decepção com a pouca motivação dos professores  

(  )Problemas pessoais ou familiares 

(  )Moro muito longe da universidade 

(  )Outra. Qual?_________________________________________________________ 

 

12. Qual a situação acadêmica atual? 

(  )Estou cursando outro curso superior na própria UFBA ou já finalizei 

(  )Estou cursando outro curso superior em outra Instituição de Ensino Superior ou já 

finalizei 

(  )Abandonei o ensino superior 

 

13. Caso esteja matriculado (a) em outro curso ou em outra instituição de ensino 

superior ou já tenha finalizado outro curso superior, descreva qual o curso e qual 

a instituição? 

R.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO: DETERMINANTES DA RETENÇÃO NO CURSO SUPERIOR DE 

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA. 

 

Olá, 

Sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e estou realizando, sob a orientação da Professora 

Drª. Fernanda Maria Melo Alves, uma pesquisa cujo objetivo é conhecer suas opiniões e 

sentimentos em relação aos motivos responsáveis para não conclusão do curso de 

Biblioteconomia e Documentação no prazo médio para a integralização do respectivo 

currículo, no qual está matriculado (a) na Universidade Federal da Bahia. Agradecemos muito 

pelo seu interesse em colaborar com a nossa pesquisa.  

 

Atenciosamente, 

 

Camila Ferreira Campos  

Bibliotecária e Documentalista - CRB-5/ 

Mestranda em Ciência da Informação – PPGCI/UFBA 

 

INSTRUÇÕES 

 

Assegurando o sigilo das respostas, solicitamos que preencha o questionário conforme sua 

trajetória e a atual situação acadêmica. O preenchimento do questionário dura cerca de 10 

minutos. 

 

1. Ano de ingresso no curso? 

R._______________________ 

 

2. Idade no ano de ingresso no curso? 

(  )De 18 a 20 anos 

(  )De 21 e 25 anos 

(  )De 26 a 30 anos 

(  )De 31 a 40 anos 

(  ) Acima de 41 anos. 

 

3. Qual seu gênero? 

(  )Feminino 

(  )Masculino 

(  )Outra opção. Qual?______________________ 

 

4. Estado civil? 
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(  )Solteiro(a) 

(  )Casado(a) 

(  )Divorciado(a) 

(  )Viúvo(a) 

 

5. Em que tipo de instituição você cursou o Ensino Médio? 

(  )Maior parte em escola particular 

(  )Maior parte em escola pública 

(  )Somente em escola particular 

(  )Somente em escola pública. 

 

6. Qual a sua situação atual de trabalho? 

(  )Não estou trabalhando 

(  )Trabalho até 20 horas semanais 

(  )Trabalho até 30 horas semanais 

(  )Trabalho até 40 horas semanais ou mais 

(  )Trabalho eventualmente 

 

7. Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso? (pode assinalar mais 

de uma opção): 

(  )Valorização profissional 

(  )Vocação 

(  )Inserção no mercado de trabalho 

(  )Influência familiar ou de amigos(as) 

(  )Baixa concorrência para o ingresso 

      (  )Outra. Qual?_________________________________________________________ 

 

8. Você foi beneficiado por algum dos programas ofertados pela Pró-Reitoria de 

Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE). 

(  )Não 

(  )Sim. Auxílio Moradia 

(  )Sim. Residência Universitária 

(  )Sim. Auxílio alimentação 

(  )Sim. Auxílio transporte 

(  )Sim. Bolsa Permanência 

 

9. Você foi beneficiado com algum tipo de bolsa acadêmica? 

(  )Nenhuma 

(  )Bolsa de Iniciação Científica 

(  )Bolsa de monitoria/tutoria 

(  )Outra. Qual?__________________________________________________________ 

 

10. Quantas horas semanais você dedicada aos estudos universitários? 

      (  )Nenhuma, apenas assisto às aulas 

      (  )De uma a três 

      (  )De quatro a sete 

(  )De oito a doze 

(  )Mais de doze 

 

 



115 
 

    
   

11.  Em média, quantas disciplinas você cursa por semestre?  

(  )Uma 

(  )Duas 

(  )Três 

(  )Quatro 

(  )Cinco ou mais 

 

12. Ao longo do curso você já reprovou em alguma disciplina? 

(  )Sim 

(  )Não 

 

12.1 Se sim, em quais? Descreva o nome da disciplina e o semestre correspondente. 

R.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Caso a resposta da pergunta 12 seja (SIM) assinale os motivos que levaram a sua 

reprovação em determinada(s) disciplina(s). (pode assinalar mais de uma opção): 

(  )Desinteresse pela disciplina 

(  )Didática do professor 

(  )Dificuldade de aprendizagem 

(  )Dificuldade na relação com o professor 

 

14. Quais os condicionantes que podem estar associados ao seu processo de 

retenção/repetência? (pode assinalar mais de uma opção): 

(  )Dificuldade em conciliar trabalho e estudo 

(  )Falta de organização do tempo de estudo 

(  )Dificuldade na adaptação ao ensino superior 

(  )Dificuldade financeira 

(  )Desmotivação com as disciplinas 

(  )Outro.Qual?____________________________________________________________ 

 

15. Em algum momento você já pensou em evadir/abandonar o curso? 

(  )Sim 

(  )Não 

 

 


