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Resumo: O ensino superior nacional apresenta elevadas taxas de evasão, tanto em instituições 

públicas como particulares. A evasão é um fenômeno complexo e multifacetado, com 

ocorrência mais elevada nos semestres iniciais dos cursos e é influenciada por diversas 

variáveis que incluem os aspectos pessoais dos estudantes, as características das instituições e 

as interações entre ambos. Dessas, o envolvimento acadêmico se destaca como uma variável 

chave para a aprendizagem, o desenvolvimento e a permanência dos estudantes no ensino 

superior.  Entende-se por envolvimento acadêmico a quantidade e a qualidade de tempo e 

energia dedicados na realização de tarefas acadêmicas. Sabe-se que no decorrer da vivência 

acadêmica o estudante se envolve com experiências distintas, como através de estudos, 

realização de trabalhos e provas, sendo essas denominadas por atividades obrigatórias. Por 

sua vez, também interage com os agentes de socialização, participa em projetos de pesquisa, 

eventos científicos, atléticas, compondo a sua formação com atividades não obrigatórias. 

Entende-se por atividades obrigatórias àquelas que têm relação direta com o cumprimento das 

exigências do ensino superior e as não obrigatórias as experiências que, apesar de estarem sob 

responsabilidade da instituição, isoladamente não são comuns a todos os estudantes e não são 

imprescindíveis para a integralização de um curso. Ambas as experiências são importantes 

para a formação, mas a literatura descreve que associam-se de maneira distinta a 

consequências educacionais desejáveis. O objetivo do presente estudo é analisar as 

experiências com as quais os estudantes ingressantes se envolvem durante a graduação, a fim 

de verificar a existência de diferenças no envolvimento acadêmico entre os ingressantes que 

permanecem e os que evadem do curso. Para tanto, participaram do estudo 551 universitários, 

matriculados em cursos distintos de uma universidade confessional localizada na região 

Sudeste. Os dados foram coletados através da Escala de Envolvimento Acadêmico e 

analisados estatisticamente. Dos resultados destaca-se que os estudantes ingressantes 

participam com frequência mais elevada das atividades obrigatórias e com menor intensidade 

das não obrigatórias. Por sua vez, constatou-se que os universitários que evadem relatam 

menor participação em ambas as experiências quando comparados aos seus pares que 

permanecem no curso, sendo esta diferença estatisticamente significante. Tais dados 

reafirmam o papel do envolvimento com as distintas experiências para a compreensão do 

sucesso acadêmico e sugerem a importância desta variável na transição do ensino médio para 

o ensino superior, especificamente no desenvolvimento do senso de pertencimento ao novo 

nível de ensino. 
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Desde o final da década de 60 do século XX, o ensino superior nacional vivenciou 

uma grande expansão, com aumento no número de instituições e de alunos matriculados. Nos 

últimos dez anos, o total de estudantes inscritos no ensino superior passou de 4.676.646 para 

8.048.701 (INEP, 2007; INEP, 2017). Esta expansão esteve presente nos setores públicos e 

privados, com um crescimento maior neste último, que concentra a matrícula de 75,3% dos 

estudantes. A ampliação no acesso a tal nível de ensino foi incentivada por um conjunto de 

Políticas Públicas e, recentemente, algumas dessas possibilitaram o ingresso no ensino 

superior de parcelas da população que historicamente estiveram excluídas deste sistema 

educacional.  

Apesar do crescimento no número de estudantes, o ensino superior vivencia alguns 

desafios e, entre esses, está a evasão. Os dados da Sinopse Estatística da Educação Superior, 

referentes ao ano de 2016, apresentam uma taxa de 10,97% de trancamentos nas matrículas e 

17,74% na desvinculação dos estudantes (INEP, 2017).  No contexto nacional, o fenômeno da 

evasão desperta interesse porque, apesar da ampliação no acesso a este nível de ensino 

presenciada nas últimas décadas, ainda é pequeno o número de estudantes que chegam ao 

ensino superior. Por isso, não apenas o acesso, mas a permanência dos estudantes despertam 

preocupações (FIOR e MERCURI, 2012). 

A literatura também destaca que a opção por evadir é mais presente nos anos iniciais 

do curso (TINTO, 1993). Para muitos estudantes, o ingresso no ensino superior corresponde à 

concretização de um projeto construído no decorrer de vários anos e compartilhado com 

familiares e amigos. Por sua vez, o primeiro ano na Universidade é entendido como um 

período bastante crítico, o qual potencializa crises (ALMEIDA, SOARES e FERREIRA, 

2001). Isso ocorre porque a transição para o ensino superior é exigente e “confronta os alunos 

com uma série de novos e complexos desafios em diferentes áreas de sua vida” (ALMEIDA; 

SOARES, 2003, p. 18).  Dentre esses, incluem-se: a mudança de casa e o separar-se da 

família e amigos, a gestão de novos papeis e responsabilidades, bem como responder a 

diversidade de tarefas acadêmicas colocadas aos estudantes. Almeida e Soares (2003) 

categorizam os diversos e complexos desafios com os quais o estudante se depara em quatro 

principais: (1) acadêmico, uma vez que o ingresso no ensino superior exige do estudante 

adaptações a novos ritmos, estratégias de aprendizagem e sistemas de ensino e avaliação; (2) 

social, devido necessidade de reorganização da vida social e a construção de novos 

relacionamentos com colegas e professores; (3) pessoal com o estabelecimento de forte senso 

de identidade e de um autoconceito e (4) vocacional/institucional uma vez que o ensino 

superior constitui uma etapa importante para o desenvolvimento da sua identidade 

ocupacional. 



 

Assim, Almeida e Soares (2003) pontuam que o background do estudante e questões 

de natureza acadêmica, pessoal, vocacional e social influenciam a decisão de permanecer ou 

evadir. Há, portanto, um conjunto de fatores associados à evasão, dentre os quais estão: 

questões vinculadas à organização do curso, como horários, dificuldades financeiras, baixo 

rendimento acadêmico nas disciplinas, reprovações, problemas no relacionamento professo-

aluno e nas relações com os pares, além de fragilidade das escolhas profissionais (TINTO, 

1997;  POLYDORO; SANTOS; VENDRAMINI; SBARDELINI; SERPA; NATÁRIO, 2005; 

BARDAGI; HUTZ, 2009). 

Apesar da existência de uma diversidade de fatores, com destaque para as questões 

pessoais do estudante e para as variáveis institucionais, sabe-se que esses atuam de maneira 

relacionadas, mas, tradicionalmente, as universidades debitam no próprio aluno os motivos 

associados a esse fenómeno (TINTO, 1993; BARDAGI; HUTZ, 2009). A compreensão de 

que a evasão é um fenômeno complexo e multideterminado, que inclui a interação entre as 

características pessoais do indivíduo, os aspectos relacionados ao contexto institucional, bem 

como sobre a interação desses fatores, é imprescindível para o planejamento e implementação 

de ações voltadas à minimização deste fenômeno. O que se sabe, entretanto, é que a 

instituição também tem uma grande contribuição na decisão do aluno em permanecer ou não 

no ensino superior (TINTO, 1993). Assim, a dificuldade no enfrentamento dos desafios que se 

apresentam na transição do ensino médio para o superior e a ausência de um ambiente 

institucional receptivo aos desafios inerentes a essa transição podem potencializar ampliação 

nos níveis de psicopatologia, dificuldades na realização das tarefas acadêmicas, reprovações e 

abandono do próprio curso ou mesmo do ensino superior (TINTO, 1993). 

Assim, na transição do ensino médio para o ensino superior é importante que sejam 

implementadas, pelas instituições, programas e atividades que favoreçam o desenvolvimento 

do senso de pertencimento a esse novo nível de ensino (O´KEEFFE, 2013). Dentre essas 

ações, Tinto (1997) já alertava sobre a criação de comunidades de aprendizagem, entendendo 

essas como contextos nos quais grupos de estudantes possam frequentar algumas disciplinas 

em comum, a fim de facilitar a construção das interações sociais com os novos pares e 

possibilitarem o desenvolvimento de uma rede de suporte para o enfrentamento dos diversos 

desafios acadêmicos. A organização dos Seminários de primeiro período constitui rica 

oportunidade para interação entre os estudantes e para o conhecimento do curso e da carreira 

escolhidos (Kuh et al, 1991). Diversos trabalhos latino-americanos têm apontado que a 

formatação de programas de tutoria e monitoria, com destaque para aqueles que envolvem os 

pares, também se constituem em ações que têm impacto na permanência do estudante. (FIOR, 

2017). Além disso, a organização de um conjunto amplo de experiências com as quais o 



 

estudante possa se envolver é outra ação que pode reduzir a evasão (SHAPPIE e DEBB, 

2017). 

Entende-se envolvimento como a quantidade e a qualidade do esforço dedicado na 

realização das diversas tarefas acadêmicas (ASTIN, 1984). Os estudos iniciais sobre 

envolvimento tiveram início com as propostas de Taylor, já na década de 30 do século XX. A 

partir da década de 1980, Pace (1980) introduz o conceito sobre qualidade do esforço e 

desenvolve um instrumento para mensurar o empenho do estudante e descrever as atividades 

que contribuem para o aprendizado e para o desenvolvimento (Kuh, 2009). Ainda neste 

mesmo período histórico, Astin introduz o conceito de envolvimento, sendo uma das teorias 

mais utilizadas na compreensão do impacto da experiência universitária sobre o estudante. 

Posteriormente, Kuh (2009) apresenta o princípio do engajamento e o diferencia da concepção 

de Astin por considerar o engajamento como composto por duas dimensões: o que o estudante 

faz e o que a instituição faz. No que se refere ao estudante, a concepção de engajamento de 

Kuh prioriza o esforço despendido para um conjunto de atividades e que são associadas a 

consequências educacionais desejáveis. Assim, não se trata do envolvimento em qualquer 

atividade, mas naquelas que se inspiram nos sete princípios identificadas por Chickering e 

Gamson (1987) como presentes nas boas práticas educativas. No que se refere à instituição, 

Kuh (2009) analisa as práticas que são implementadas pela universidade para incentivar a 

participação dos estudantes nessas experiências. 

Assim, é consenso na literatura que a aprendizagem, o desenvolvimento e a 

permanência do estudante no ensino superior relacionam-se com a sua participação nas 

diversas experiências presentes na sua vivência acadêmica. Porém, constata-se na literatura o 

uso dos termos envolvimento e engajamento para descreverem o investimento de tempo e 

energia com as atividades acadêmicas. Wolf-Wendel, Ward e Kinzie (2009) apontam a 

distinção entre os conceitos de engajamento e envolvimento, porém, destacam a importância 

empírica de ambas formulações teóricas. Neste estudo, a fim de manter coerência com o 

referencial teórico utilizado na construção do instrumento utilizado na coleta de dados, optar-

se-á pela nomenclatura de envolvimento acadêmico. 

Dentre as diversas experiências com as quais os jovens se envolvem no ensino 

superior estão àquelas ligadas à sala de aula e às exigências obrigatórias para a finalização do 

curso. Sabe-se que no decorrer da vivência no ensino superior, o estudante depara-se com um 

conjunto de experiências essenciais para a conclusão de um curso superior. Tradicionalmente, 

tais atividades, denominadas por obrigatórias, contabilizam créditos para a finalização do 

curso. Por sua vez, e tomando-se às considerações de Geraldi (1994) sobre currículo, entende-

se que a formação universitária não se limita às experiências obrigatórias, mas incorpora 



 

atividades vivenciadas pelos alunos dentro ou fora da sala de aula ou do espaço físico da 

universidade. Nessas, o estudante tem mais autonomia para a seleção das experiências e 

dentre as principais, destacam-se: participação em monitoria, iniciação científica, nos órgãos 

de representação estudantil, em congressos e eventos científicos, entre outros. 

Sabe-se que o conjunto de experiências com as quais o estudante vivencia no ensino 

superior tem um papel ímpar no seu desenvolvimento. Com relação às atividades obrigatórias, 

as mesmas centralizam um dos principais objetivos das ações educativas no ensino superior: a 

formação profissional.  

Por sua vez, acrescenta-se que o envolvimento com as atividades não obrigatórias 

relaciona-se com satisfação com o curso e com o aprimoramento de diversas habilidades, 

incluindo as afetivas e cognitivas (ASTIN, 1993; PASCARELLA e TERENZINI, 2005; FIOR 

e MERCURI, 2009). Parece ser consenso na literatura a contribuição das atividades não 

obrigatórias para a permanência do estudante no ensino superior. Isso porque, segundo Astin 

(1993), a participação nas atividades não obrigatórias associa-se a uma maior satisfação com a 

experiência universitária. Mercuri e Bridi (2001) encontraram em estudos com universitários 

matriculados em cursos de segunda opção que o envolvimento nas atividades não obrigatórias 

também favorece o compromisso com o curso. Ambas variáveis: satisfação com a 

universidade e compromisso como o curso são importantes para a permanência do aluno. 

Tinto (2017) acrescenta que as experiências não obrigatórias têm um grande potencial para o 

desenvolvimento do senso de pertencimento para estudantes calouros.  

A participação nas distintas experiências presentes no ensino superior é influenciada 

pelas características pessoais dos estudantes, pelas políticas institucionais e pelas ações de 

planejamento e suporte às mesmas que são disponibilizadas pelas universidades. Assim, para 

que o estudante se envolva nas distintas experiências, há necessidade que as mesmas estejam 

presentes no ensino superior e existam condições para viabilizá-las. 

Levando-se em consideração o papel ativo da instituição no planejamento das ações 

educativas tanto obrigatórias como não obrigatórias, associado ao peso que as distintas 

experiências têm para o sucesso acadêmico, incluindo a aprendizagem, o desenvolvimento e a 

permanência, o objetivo do presente trabalho é verificar a existência de diferenças no 

envolvimento acadêmico com as atividades obrigatórias e não obrigatórias, levando-se em 

consideração a situação acadêmica do estudante ingressante: matriculado ou evadido.  

 

Método 

 

Participantes 



 

Participaram do estudo 551 ingressantes matriculados em uma universidade 

confessional brasileira e que frequentavam cursos de áreas distintas do conhecimento. Foram 

considerados ingressantes os alunos matriculados nos dois primeiros períodos do curso. A 

média de idade dos participantes foi de 21,2 anos, com desvio padrão de 5,4.  

 

Instrumento 

 

A coleta dos dados ocorreu através da Escala de Envolvimento Acadêmico, 

instrumento específico para estudantes do ensino superior, construído e validado por Fior, 

Mercuri e Silva (2013).  Trata-se de uma escala no formato tipo Likert, composta por 23 itens, 

referentes ao conjunto de atividades com as quais o estudante se envolve e que devem ser 

respondidos em uma escala de frequência de cinco pontos. As opções de respostas variam do 

1 = “nada/nunca” até o 5 = “muito/sempre”. 

Dos 23 itens, 14 referem-se ao “envolvimento com as atividades obrigatórias” e o 

alpha de Cronbach deste fator é 0,85. Outros 9 itens dizem respeito ao “envolvimento com as 

atividades não obrigatórias”, sendo que o alpha deste fator é 0,73. Ainda sobre as 

propriedades psicométricas, o alpha de Cronbach da escala na totalidade é 0,853, o que sugere 

uma boa consistência do instrumento. 

 

Procedimentos  

 

A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos, com aprovação do protocolo (CAAE – 01850.146.000-08). A coleta dos dados 

ocorreu em dois momentos. No primeiro, realizado entre os meses de setembro e outubro, 

houve a aplicação da Escala de Envolvimento Acadêmica, tanto de maneira individual como 

coletiva. Os alunos foram contatados em diversos espaços institucionais: sala de aula, 

Cantinas, Bibliotecas, Laboratórios.  

Destaca-se que a instituição possibilita dois ingressos anuais de estudantes: um no mês 

de fevereiro e outro no mês de agosto. Assim, no presente estudo, parte dos alunos estava no 

primeiro período e outra parte no segundo período do curso. 

O segundo momento da coleta dos dados ocorreu dois anos após a coleta inicial. 

Solicitou-se à instituição informações sobre a situação acadêmica do estudante naquele 

momento: matriculado, ou seja, se continuava a frequentar o curso ou evadido, caso o 

estudante não estivesse com vínculo naquele curso. Não se procurou discriminar as diversas 



 

modalidades de evasão, tais como cancelamento, trancamento, transferência, entre outras. Ou 

seja, todos os alunos não matriculados foram considerados evadidos.  

A análise dos dados foi realizada pelo pacote estatístico Statistical Package for the 

Social Science, versão 17. Os dados foram submetidos a análises descritivas e inferenciais. Os 

dados que não eram normais foram transformados em postos ou ranks, a fim de normalizá-

los. O estudo inicial que envolveu os escores da Escala em Envolvimento Acadêmico nos 

seus domínios envolvimento com as atividades obrigatórias e não obrigatórias, considerando a 

situação acadêmica do estudante: matriculado ou evadido, foi realizado através da análise de 

variância multivariada (MANOVA). Ainda no que diz respeito à situação acadêmica do 

estudante, foram realizadas análises de variância (ANOVA) para cada uma dos fatores da 

escala a fim de serem discriminadas as diferenças encontradas. O nível de significância 

adotado foi de 5%, ou seja, p≤ 0,05. 

 

Resultados e Discussão 

 

No que diz respeito ao envolvimento total com as distintas experiências presentes no 

ensino superior, a média de participação dos alunos calouros foi de 3,32, com desvio-padrão 

de 0,50. Os dados indicam que os estudantes se envolvem com as atividades no decorrer de 

sua vivência acadêmica com uma frequência superior ao ponto médio da escala. No que diz 

respeito ao envolvimento com as atividades obrigatórias, a média de participação dos alunos 

calouros foi de 3,84, com desvio-padrão de 0,56, e sinaliza um envolvimento moderadamente 

elevado com tais experiências. Com relação às atividades não obrigatórias, a média de 

participação dos ingressantes foi de 2,52, com desvio-padrão de 0,65. Esses resultados 

sugerem um envolvimento moderado com tais experiências, sendo o mesmo inferior ao ponto 

médio da escala. Indicam, ainda, que o envolvimento dos estudantes nas atividades presentes 

no ensino superior é distinto, com uma frequência mais elevada nas atividades obrigatórias e 

uma participação menos intensa nas atividades não obrigatórias. 

Da amostra investigada, após um período de dois anos da coleta inicial, buscou-se 

informações sobre a situação acadêmica. Dos 551 estudantes ingressantes, 390 continuavam 

matriculados no curso de origem e 161 foram considerados evadidos. Assim, após um biênio, 

29% dos estudantes não frequentavam o curso de origem. Com a constatação da existência de 

universitários evadidos, buscou-se analisar a significância estatística das diferenças entre o 

envolvimento acadêmico relatado pelos estudantes no início do curso superior, levando-se em 

consideração a situação do mesmo, ou seja, se evadido ou matriculado na instituição após o 

período de dois anos. 



 

As análises multivariadas sinalizam a existência de diferenças significantes entre os 

grupos de alunos (Wilk´s Lambda = 0,973; F = 7,57, p = 0,001) e indicam que a situação 

acadêmica: matriculado ou evadido explica a variabilidade encontrada nos escores da Escala 

de Envolvimento Acadêmico. Procedeu-se, então, a uma nova etapa a fim de discriminar o 

efeito da situação acadêmica sobre dois escores que compõem a Escala de Envolvimento 

Acadêmico, através da Anova.  

Dos resultados, contata-se que os estudantes que permanecem relataram uma média de 

participação mais elevada nas atividades obrigatórias (3,90) quando comparados aos evadidos 

(3,69), sendo esta diferença estatisticamente significante (F=14,77, p ≤0,001).  

No que diz respeito ao envolvimento com as atividades não obrigatórias, os grupos 

também se diferenciam, sendo que os que permanecem se envolvem com uma média de 

frequência mais elevada nestas experiências (2,55) em comparação aos pares que evadem 

(2,42). Essa diferença foi estatisticamente significante (F=4,53, p=0,32). 

Tinto (1997) afirma que as experiências obrigatórias, com destaque aquelas que 

acontecem na sala de aula, são fundamentais para o estudante, visto que possibilitam que a 

prática educativa no sentido formal seja vivida. Além disso, a sala de aula é momento de 

encontro entre docente e alunos e, além da aprendizagem de conteúdos acadêmicos, é o 

contexto a partir do qual inicia-se a construção de uma nova rede social, especialmente para o 

estudante ingressante.  

A menor participação nas atividades não obrigatórias pode estar vinculada ao 

momento do curso. Isso porque tais experiências possuem um caráter optativo e exigem que o 

estudante saiba da existência das mesmas e dos caminhos para a participação. Devido ao fato 

de o estudante calouro vivenciar diversos desafios na transição do ensino médio para o ensino 

superior, o mesmo pode ainda estar num processo de reorganização das questões pessoais e, 

com isso, desconhecer a amplitude de possibilidades que a instituição de ensino superior 

oferta. Fior e Mercuri (2009) acrescentam que as atividades não obrigatórias exigem do 

estudante um papel mais ativo no seu percurso de formação. Ao invés de mero receptor de 

informações, oportunizam ao estudante a escolha sobre as experiências com as quais 

participar.  

Ainda no que diz respeito aos resultados do presente estudo merecem destaque as 

taxas de evasão de curso, sendo que um terço dos estudantes abandona o curso nos dois anos 

iniciais. Tais dados, apesar de elevados, são semelhantes aos apontados pelo Inep (2017) e 

reafirmam a importância do estudo sobre a evasão, devido às diversas implicações: pessoais, 

financeiras e administrativas associadas a esse fenômeno. 



 

E no que diz respeito às diferenças entre os estudantes que permanecem e os que 

evadem, constatou-se que em ambas atividades: obrigatórias e não obrigatórias o 

envolvimento dos alunos que evadiram foi menor. Ressalta-se que no presente estudo as 

informações referentes ao envolvimento acadêmico foram obtidas no começo do curso e os 

dados sobre a situação acadêmica foram acessados em um período após dois anos dessa coleta 

inicial. Ou seja, não se pode desmerecer o fato de a evasão ser um fenômeno complexo e 

multifacetado, e que diversos motivos auxiliam na decisão do estudante em evadir do curso. 

Mercuri e Fior (2012) já haviam apontado que, de maneira isolada, e num estudo com 

universitários brasileiros, o envolvimento com as experiências obrigatórias e não obrigatórias 

teve um papel preditivo na evasão. Tais dados associados aos resultados do presente estudo 

indicam que dentre as ações desenvolvidas pelas instituições visando à redução do abandono, 

um olhar atento para o envolvimento no primeiro ano de graduação é fundamental. 

Isso porque as atividades obrigatórias constituem-se no recurso primário para o 

processo de aprendizado (Kuh, 1993). Assim, a menor participação dos alunos evadidos com 

as experiências formais sinaliza que estiveram menos expostos a situações que possibilitam o 

aprender. Dentre essas citam-se: participação em aula, estudo, discussão de textos, entre 

outros. O menor envolvimento com tais experiências pode associar-se a resultados 

acadêmicos mais baixos e, consequentemente, maior probabilidade de evadir. 

O contato com a estrutura do curso e com a profissão escolhida pode ser viabilizado 

pelas experiências obrigatórias. Indiretamente, o envolvimento nessas experiências criaria 

condições para uma ampliação no compromisso com o curso com o qual o estudante está 

matriculado, sendo essa uma variável importante na decisão de permanecer ou evadir 

(TINTO, 1997).  

Acrescenta-se ainda a consideração de Astin (1993) ao sinalizar que estudantes que 

participam de atividades não obrigatórias estão mais satisfeitos com as experiências 

universitárias e têm menor probabilidade de evadir. Outra característica importante dessas 

atividades refere-se à possibilidade de os estudantes escolherem em quais experiências 

desejam participar. Naylor (2017) pontua que a habilidade do estudante personalizar a sua 

trajetória de estudo é altamente importante para o seu sucesso. 

A liberdade de escolha também se vincula a um componente motivacional, pois o 

papel mais ativo do estudante cria condições para as modificações de suas crenças e metas 

acadêmicas, deixando-o mais motivado intrinsicamente. Por sua vez, Neves e Boruchovitch 

(2007) acrescentam que o estudante intrinsicamente motivado também é mais autônomo. 

Assim, sabe-se da grande contribuição da motivação e do envolvimento para a permanência 

do estudante, mas ainda permanecem lacunas na direção desta relação. Ou seja, um aluno 



 

motivado é um aluno que se envolve mais academicamente ou a participação dos estudantes 

nas diversas experiências modifica as suas metas e o seu componente motivacional, o que os 

deixariam mais motivados.  

Outra variável essencial para a permanência do estudante no ensino superior diz 

respeito à construção do senso de pertencimento. Isso significa que é importante para o 

estudante, na transição do ensino médio para o ensino superior, sentir-se membro dessa nova 

comunidade na qual se insere. Acrescenta-se que o senso de pertencimento pode se referir à 

formação de pequenas comunidades dentro da instituição, como entre estudantes que 

compartilham o mesmo interesse, por exemplo, quando frequentam a mesma disciplina, ou 

grupos de estudantes que possuem o mesmo background, ou ainda, sentir-se pertencente à 

universidade como um todo. 

Tinto (2017) sinaliza que os estudantes que se percebem como pertencentes à nova 

instituição são mais prováveis de persistirem. A sensação de fazer parte desse novo grupo leva 

o estudante a aumentar a sua motivação e também a estar mais disponível para se envolver em 

caminhos e experiências que aumentam a probabilidade futura de permanecer. O autor ainda 

pontua que não é o engajamento por si só que conduz ao senso de pertencimento, mas destaca 

que a percepção do estudante sobre o seu pertencimento deriva, também, do seu engajamento, 

apesar de acrescentar que não são todos os engajamentos que levam a tal percepção. Destaca 

ainda a contribuição da instituição na promoção do senso de pertencimento, como, por 

exemplo, ao viabilizar atividades que requerem que o estudante compartilhem experiências 

sociais e acadêmicas. Isso porque o desenvolvimento de um senso de pertencimento no 

primeiro ano facilita diversas outras formas de envolvimento que auxiliarão o ingressante na 

sua aprendizagem, desenvolvimento e permanência. 

 

Considerações Finais 

 

A existência de diferenças estatisticamente significante entre o envolvimento com as 

atividades obrigatórias e não obrigatórias, quando se comparam os alunos que permanecem e 

os que evadem fornece indícios de que a trajetória acadêmica desses dois grupos é distinta. E 

também, sinaliza a importância de um olhar atento da instituição para o processo de transição 

do ensino médio para o ensino superior como forma de se prevenir a evasão. 

Dentre as contribuições do presente estudo está a possibilidade de o envolvimento 

acadêmico constituir-se em mais um dos indicadores que podem auxiliar na identificação 

precoce de aluno com potenciais riscos de evasão. Pretende-se, com tal identificação, ser 



 

capaz de construir políticas e ações que ampliem a probabilidade de permanência do 

estudante. 

Sabe-se, do papel da articulação entre as diversas ações com vistas a se promoverem 

as consequências educacionais desejáveis, tais como aprendizado, desenvolvimento e 

conclusão do curso. Por sua vez, deve-se atentar à importância da instituição viabilizar 

condições para o desenvolvimento de tais ações, visto que o envolvimento do estudante com 

as diversas experiências que compõem a sua formação pressupõe a existência de condições 

materiais, físicas e pessoais para a viabilização das mesmas. Com destaque para a existência 

de laboratórios, entre outros espaços, bem como a presença de docente que possam se dedicar 

à orientação dos alunos. 

Com relação ao presente estudo, um dos limites diz respeito à lacuna temporal entre a 

coleta dos dados sobre o envolvimento acadêmico e as informações referentes à situação 

acadêmica. Novos estudos poderiam investigar a situação acadêmica já no semestre 

subsequente à coleta a fim de fazer um recorte sobre o papel do envolvimento exclusivamente 

no primeiro ano de graduação. 

Outros estudos também poderiam analisar a existência de diferenças entre o 

envolvimento acadêmico em estudantes que permanecem e evadem, mas buscando 

discriminar as diferentes modalidades de evasão, tais como trancamento, abandono ou 

transferências. Nesse estudo foi investigada apenas a evasão de curso e não se tem ciência se 

os evadidos ainda permanecem no ensino superior.  

Finalmente, sabe-se da existência de um conjunto de variáveis pessoais que auxiliam 

na explicação do envolvimento, tais como gênero, idade, curso entre outras. Novos estudos 

deveriam incorporar um conjunto mais amplo de variáveis a fim de serem melhor 

compreendidas as diferenças entre os estudantes que permanecem e evadem de um curso no 

decorrer dos anos iniciais. 
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