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RESUMO 

A permanência do aluno na escola, especialmente no Ensino Superior, está se tornando um desafio 
no cenário educacional do país. Alguns estudos sinalizam que a permanência dos alunos está diretamente 
relacionada ao seu sucesso na aprendizagem, no desempenho escolar e na estrutura física e psicológica 
oferecida pelas Instituições. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo geral realizar uma revisão 
sistemática de literatura sobre as estratégias utilizadas pelas IES a partir da Gestão do Conhecimento para 
aumentar o índice de permanência do discente. Para tal, do ponto de vista metodológico, quanto à natureza, 
é uma pesquisa básica. Quanto aos objetivos ela é exploratória. Por fim, quanto aos procedimentos, a 
pesquisa se classifica como uma pesquisa bibliográfica, realizada através de uma revisão sistemática de 
literatura. Os levantamentos preliminares realizados nesta revisão, demonstram que nos últimos 09 anos, não 
foram realizados muitos trabalhos sobre Permanência Escolar. Além disso, observou-se uma grande 
preocupação dos pesquisadores em apontar as possíveis causas e fórmulas para se calcular os índices de 
Evasão. Não foi encontrado nenhum trabalho que relacionava diretamente o uso da Gestão do Conhecimento 
para aumentar a Permanência do aluno universitário, contudo em todos os artigos há citação da utilização de 
tecnologias para identificar as variáveis de Evasão. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Permanência; Evasão Escolar; Gestão do Conhecimento. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Os programas governamentais de incentivo ao Ensino Superior fazem com que 

muitas pessoas, que antes não tinham possibilidades financeiras para ter acesso ao Ensino 
Superior, ingressem em Universidades privadas por todo pais. Segundo dados 
disponibilizados pelo Ministério da Educação, por meio do Programa PROUNI, que tem 
como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 
graduação e sequenciais de formação específica em instituições de ensino superior 
privadas, foram disponibilizadas, no ano de 2018, 417.276 bolsas. Estas e outras ações do 
governo fazem com que o mercado nacional do Ensino Superior Privado esteja sempre 
aquecido, incentivando investidores a entrarem neste mercado e expandindo cada vez mais 
o setor. O último censo divulgado pelo INEP (Instituo Nacional de Estudo e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixera), que teve como ano base 2017, mostra que as Instituições de 
Ensino Superior Privado ocupam 87.9% do mercado educacional brasileiro, com 2.152 
instituições que se dividem em Universidades, Centros Universitários e Faculdades.  

Tendo como fonte os dados divulgados no Censo 2017, observa-se que cerca de 3 
milhões de alunos ingressaram no Ensino Superior Brasileiro nos últimos anos. Bem como 
pode-se perceber um aumento no número de concluintes em 52,52%. Porém se 
analisarmos a proporção dos alunos ingressantes para os alunos concluintes, pode-se 
perceber uma considerável diminuição dos discentes que atingem a titulação. Assim, 
verifica-se que dentro da perspectiva da evasão anual, as IES Privadas têm como desafio 
descobrir estratégias para incentivar seu aluno a continuar na Instituição até que este 
alcance seu diploma e que não evada durante sua formação profissional. Visto a pluralidade 
das razões vinculadas à evasão e o desafio para manter o discente no ambiente acadêmico, 
as Instituições de Ensino Superior (IES) têm aumentado as ações para promover diretrizes 
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institucionais que incentivem a permanência dos alunos. Segundo Costa e Gouveia (2018), 
desde 1930 nos Estados Unidos, há indícios que as instituições de ensino já começaram a 
pensar sobre como manter o aluno até que este conclua seus estudos, mas foi a partir de 
1970 que modelos teóricos a partir de estudos sistemáticos foram desenvolvidos para 
ajudar as Instituições.  

É importante ressaltar que as IES são fundamentais na permanência dos seus 
discentes, pois estes julgam a infraestrutura oferecida, a facilidade ao transporte, o acervo 
da biblioteca, a infraestrutura do refeitório, o auxílio aos estudantes com necessidades 
especiais, entre outros (DIAS; COSTA, 2015). Outro ponto importante diz respeito às 
questões financeiras. Para a maioria das instituições privadas, a principal razão para que o 
aluno não dar continuidade em sua formação é a falta de recursos financeiros (DIAS; 
COSTA, 2015). Porém, há estudos que comprovam que essa resposta é uma simplificação, 
uma vez que as questões de ordem acadêmica, as expectativas do aluno em relação à sua 
formação e a própria integração do estudante com a Instituição são, na maioria das vezes, 
os principais fatores que acabam por desestimular o estudante a priorizar o investimento 
de tempo ou financeiro, para conclusão do curso. Ou seja, ele acha que o custo benefício 
do “sacrifício” para obter um diploma superior na carreira escolhida não vale mais a pena 
(LOBO, 2007). 

Em um estudo realizado por Hagedorn (2006), denominado “Como definir retenção: 
um novo olhar para um velho problema”, identificou-se que existem quatro tipos de 
permanência, são elas:  

i. Permanência Institucional: é a proporção de estudantes matriculados na 
mesma Instituição de um ano para o outro.   

ii. Permanência no sistema: é o estudante que deixa a Instituição de Ensino para 
estudar em outra, dentro do mesmo país, ou seja, neste tipo de permanência, 
considera-se as transferências entre IES ou rematrículas.   

iii. Permanência dentro de uma especialidade ou disciplina: muitos cursos 
oferecem maior flexibilidade de seleção de disciplinas aos alunos, tanto obrigatórias, 
de sua grade curricular, quanto optativas, que podem estar ou não em sua grade de 
matrícula, como por exemplo, disciplinas de seu interesse em outras áreas de 
formação.   

iv. Permanência dentro de um curso: definida pelo tempo que o estudante 
permanece matriculado em seu curso. Neste caso, a permanência é analisada 
confrontando a quantidade total de estudantes que matricularam no curso e continuam 
ativos ao longo de toda grade curricular e a quantidade de alunos que iniciaram o curso 
e optaram por formalizar sua saída, gerando evasão. 

Em função da variedade de tipos de permanência, Costa e Gouveia (2008) destacam 
que é importante fazer a distinção entre elas, pois para cada tipo de permanência está 
relacionado a diferentes fatores que influenciam o discente direto ou indiretamente na 
permanência das IES. Dentre os principais fatores, verificam-se: a) Preparação acadêmica: 
o conhecimento prévio, bem como seu nível de instrução, pode influenciar a satisfação do 
discente com o seu desenvolvimento acadêmico; b) Integração social: quanto mais 
envolvido o aluno estiver com a comunidade acadêmica, menor será o risco de evadir; c) 
Compromisso com a Instituição: o aluno que está satisfeito com o ambiente, que se sente 
apoiado e acolhido pela IES, cria um vínculo na qual se torna mais resistente para quebrar 
antes de se alcançar o objetivo; d) Compromisso com o objetivo: o compromisso para se 
atingir o objetivo é influenciado pela percepção que o aluno tem com a qualidade do curso, 
frente ao esforço necessário para obter o diploma; e) Ambiente: fatores como finanças, 
trabalho e família estão relacionados com o comportamento do aluno durante o curso e 
estes podem ou não influencia-los a atingir o objetivo; f) Características demográficas: sua 
bagagem e vivência acadêmica influenciam na percepção da qualidade do currículo 
ofertado e no esforço necessário para se ter o título. 
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Em nosso sistema de ensino não há um conceito fechado para Evasão. Nos registros 
acadêmicos das IES a evasão escolar pode ser classificada como transferência, 
cancelamento, trancamento ou desistência.  

Há alguns anos, diversas pesquisas acadêmicas tentam contribuir na compreensão 
do fenômeno evasão. No Brasil, o Instituto Lobo – que foi criado em 2005, como uma 
associação sem fins lucrativos, realizou diversas publicações tendo como temas os 
problemas nacionais nas áreas de educação, ciência e tecnologia – desenvolveu uma 
pesquisa em 2007 intitulada “A Evasão no Ensino Superior Brasileiro” que é referência para 
muitas pesquisas e trabalhos realizados com a temática desde então. Esta pesquisa teve 
como objetivo coletar e organizar os dados divulgados pelo INEP sobre a evasão brasileira, 
acrescentando dados de outros países para a comparação, ajudando assim, na 
compreensão das informações divulgadas a nível internacional. Em 2012, esse instituto 
publicou outro documento que demonstrou detalhadamente as fórmulas utilizadas para se 
calcular a evasão anual, considerando indicadores como: matriculas novas, matrículas 
existentes, ingressantes, egressos e concluintes. Como também apresentou fórmulas para 
calcular a evasão de curso, a evasão de IES e a evasão do sistema. O trabalho mais recente 
publicado pelo instituto foi no ano de 2017, em que analisou a evasão entre os anos de 
2011 a 2015 e verificou que nas IES privadas a taxa de evasão significativa se dá somente 
no primeiro ano do curso. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Este artigo, quanto à natureza, é uma pesquisa básica, pois busca analisar quais são 

as estratégias utilizadas pelas IES a partir da Gestão do Conhecimento para aumentar o 
índice de permanência do discente. Quanto aos objetivos ela é exploratória. Segundo Gil 
(2008, p. 46), as pesquisas exploratórias têm como objetivo desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 
hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Já quanto à abordagem ela é qualitativa. 
Por fim, quanto aos procedimentos, a pesquisa se classifica como uma pesquisa 
bibliográfica. Esta pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de uma revisão sistemática 
de literatura, cujo protocolo será descrito abaixo.  

 
2.1 PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 
 
Objetivo: analisar quais são as estratégias utilizadas pelas IES a partir da Gestão 

do Conhecimento para aumentar o índice de permanência do discente. 
Questão da pesquisa: quais são as ferramentas utilizadas dentro da Gestão do 

Conhecimento que podem auxiliar as IES na permanência do discente? Quantos trabalhos 
já foram publicados com a temática “Gestão do Conhecimento na Permanência do 
discente”? 

Efeito: analisar quais as práticas tecnológicas de maior relevância dentro da Gestão 
do Conhecimento, utilizados nas IES para permanência do discente. 

Medição: número de trabalhos identificados. 
População: artigos completos publicados em periódicos nacionais e internacionais, 

artigos completos publicados em anais de conferência. 
Período de publicação: janeiro de 2010 a janeiro de 2019. 
Palavras-chave: gestão do conhecimento; evasão; evasão escolar; permanência; 

Instituto de Ensino Superior; Tecnologia, BI, Mineração de dados. 
Base de dados utilizados para busca: Periódicos Capes, Scielo, Dimensions. 
Campos de busca: “Periódicos Capes: título, assunto”; “Scielo: todos os índices”; 

“Dimensions: título e resumo”. 
Filtros de Busca: os termos utilizados foram: 
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Gestão do Conhecimento and Evasão; 
Gestão do Conhecimento and Evasão Escolar; 
Gestão do Conhecimento and Permanência; 
Gestão do Conhecimento and Tecnologia; 
Gestão do Conhecimento and Instituto de Ensino Superior; 
Gestão do Conhecimento and BI; 
Gestão do Conhecimento and Mineração de Dados; 
BI and Evasão Escolar; 
Tecnologia and Evasão Escolar; 
Evasão Escolar and Ensino Superior; 
Permanência and Ensino Superior; 
Educação e Evasão Escolar; 
Critérios de inclusão: artigos completos publicados em periódicos nacionais e 

internacionais e em anais de conferência que referenciam estratégias e variáveis para 
melhorar o índice de permanência do discente na IES. 

Procedimentos para a seleção dos estudos: após utilizar os termos mencionados 
acima, no Filtro de Busca, os artigos foram submetidos aos seguintes critérios para inclusão 
e exclusão: 

1ª triagem: Leitura do título, resumo e palavras-chave; 
2ª triagem: leitura na integra do artigo. 
Critérios analisados nos trabalhos encontrados: foram analisados diversos 

pontos nos artigos selecionados como: “Ano de Publicação”; “Título do periódico”; 
“Objetivos”; “Natureza da pesquisa”; “Tipo de pesquisa”; “Investigação de Coleta de Dados”. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
A busca nas bases citadas resultou um total de 658 artigos. Sendo que, 117 foram 

encontrados em bases de dados nacionais e 568 em base de dados internacional, conforme 
demonstra a Tabela 1 e Tabela 2. 

Nas bases de dados da Capes e Scielo as strings “Gestão do Conhecimento and 
Tecnologia”, “Educação and Evasão Escolar” representam 63% dos materiais encontrados. 
Alguns strings utilizados não apresentaram nenhum material. 

 
Tabela 1: Resultado de buscas em bases nacionais 

Strings 
utilizados 

CAPES Scielo Total 

N % N % N % 

Gestão do 
Conhecimento and 
Evasão Escolar 0 0% 0 0% 0 0% 

Gestão do 
Conhecimento and 
Permanência 0 0% 1 2% 1 1% 

Gestão do 
Conhecimento and 
Tecnologia 21 29% 26 59% 47 40% 

Gestão do 
Conhecimento and IES 3 4% 1 2% 4 3% 

Gestão do 
Conhecimento and BI 0 0% 0 0% 0 0% 

Gestão do 
Conhecimento and 
Mineração de Dados 0 0% 0 0% 0 0% 

BI and Evasão 
Escolar 0 0% 0 0% 0 0% 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro 

de 2019 

Fonte: elaborado pelos autores (2019) 

 
O maior volume de artigos encontrados na base de dados da Dimensions, foi na 

string “Gestão do Conhecimento e Tecnologia” com 56%, a string “Educação e Evasão 
Escolar” ficou na segunda posição com 21% dos materiais encontrados. Nesta base de 
dados, nenhuma string utilizada ficou sem resultado. 

 
Tabela 2 – Resultados de busca na base internacional 

Strings utilizados 
Dimensions 

N % 

Gestão do Conhecimento and Evasão Escolar 
7 

1
% 

Gestão do Conhecimento and Evasão 
14 

2
% 

Gestão do Conhecimento and Permanência 
24 

4
% 

Gestão do Conhecimento and Tecnologia 
31

7 
56

% 

Gestão do Conhecimento and IES 
26 

5
% 

Gestão do Conhecimento and BI 
3 

1
% 

Gestão do Conhecimento and Business Intelligence 
4 

1
% 

Gestão do Conhecimento and Mineração de Dados 
8 

1
% 

BI and Evasão Escolar 
1 

0
% 

Tecnologia and Evasão Escolar 
13 

2
% 

Evasão Escolar and Ensino Superior 
1 

0
% 

Permanência and Ensino Superior 
30 

5
% 

Educação and Evasão Escolar 
12

0 
21

% 

Total 
56

8 
10

0% 

 
 
Após a primeira análise dos artigos – título, resumo e palavras-chaves – foram 

desconsiderados 628 artigos, ficando para a leitura integral 26 publicações, apresentadas 
no Quadro 01. 

 
Quadro 1: Artigos selecionados para leitura 
TÍTULO AUTORES ANO PERIÓDICO/EVENTO 

O Papel da Tecnolgia na 
Construção do Conhecimento 

Max Cirino de Matos 2012 Revista de Gestão e 
Tecnologia 

Tecnologia and 
Evasão Escolar 3 4% 0 0% 3 3% 

Evasão Escolar 
and Ensino Superior 2 3% 0 0% 2 2% 

Permanência 
and Ensino Superior 19 26% 4 9% 23 20% 

Educação and 
Evasão Escolar 25 34% 12 27% 37 32% 

TOTAL 73 100% 44 100% 117 100% 
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Sucesso, Permanência e 
Persistência dos Estudantes no 
Ensino Superior a Distância Online 

Maria de Fátima Goulão 
Felipe Seabra 
Daniela Melare 
Susana Henriques 
Tereza Cardoso 

2015 Revista de Estudios e 
Investigacion en Psicologia 
Y Educacion 

Motivos para Adesão e 
Permanência Discente na 
Educação Superior a Distância 

Patrícia Jantsch 
Fiuza e Jorge 
Castellá Sarriera 

2013 Psicologia, Ciência e 
Profissão 

Evasão Escolar na Educação 
Superior. De que indicador 
estamos falando? 

Ricardo Ferreira Vitelli 
Rosangela Fritisch 

2016 Est. Aval. Educ. São Paulo 

A Gestão de cursos de graduação 
a distância e o fenômeno da 
evasão 

Sônia Isabel Dondonis Dauti 
Patrícia Alejandra Behar 

2013 Educação 

Abando na Educação Superior: um 
estudo do Estado do 
Conhecimento 

Priscila Kohls dos Santos 2014 Educação por Escrito 

Interpretação das estatísticas de 
educação  

Natália Gil 2007 Revista Brasileira de 
história da Educação 

Dois Ensaios Sobre Aspectos 
Recentes do Ensino Superior 
Brasileiro 

Lilian das Graças Ramos 2013 Dissertação de Mestrado- 
PUCRS 

Desafios Conceituais e 
Tendências da Evasão no Ensino 
Superior: A realidade de uma 
universidade comunitária 

Franciele Santos de Lima 
Nadir Zago 

2018 Revista Internacional de 
Educação Superior 

Evasão e Avaliação Institucional 
no Ensino Superior: Uma 
discussão bibliográfica 

Cristiane Aparecida dos 
Santos Baggi 
Doraci Alves Lopes 

2010 Revista Avaliação 

Metodologia para identificação de 
fatores estratégicos para 
acompanhamento sistemático da 
evasão em cursos de graduação 

Ivan Londero Hoffmann 
Raul Ceretta Nunes 
Debora de La Veja Hoffmann 

2017 Revista GUAL 

Efectividad de las estratégias de 
retención universitária: la función 
del docente 

Cielia Pineda-Báez 
Alexandra Pedraza-Ortiz 
Iván Dario Moreno 

2011 Revista Educação 

Adaptação, rendimento, evasão e 
vivências acadêmicas no ensino 
superior: revisão de literatura 

Cristiane Maria Barra da 
Matta 
Susana Marraccini Giampietri 
Lebrão 
Maria Geralda Viana Heleno 

2017 Psicologia Escolar e 
Educacional 

Modelos de retenção de 
estudantes: abordagens e 
perspectivas 

Oberdan Santos da Costa 
Luis Borges Gouveis 

2018 Revista Eletrônica de 
Administração 

Evasão na educação superior e 
gestão institucional: o caso da 
Universidade Federal da Paraíba 

Emília Maria da Trindade 
Prestes 
Marília Gabriella Duarte 
Fialho 

2018 Ensaio: Avaliação e 
Políticas Públicas em 
Educação 

Evasão na pós-graduação a 
distância: evidências de um estudo 
no interior do Brasil 

Pedro Rodrigues de Oliveira 
Silvia Aparecida Oesterreich 
Vera Luci de Almeida 

2018 Educação Pesquisa São 
Paulo 

Permanência e Evasão Escolar: 
Um estudo de caso em uma 
instituição de ensino profissional 

J. A. Silveira Souza 2013 Revista Brasileira da 
Educação Profissional 
Tecnológica 

Pode-se identificar a propensão e 
reduzir a evasão de alunos? Ações 
estratégicas e resultados táticos 
para instituições de ensino 
superior 

Gerson Tontini 
Silvana Anita Walter 

2012 Revista Avaliação 

Inteligência de Negócios como 
Ferramenta na Gestão Acadêmica 

Juan José Camargo Vega 
Luis Joyanes Aguilar 
Lillyana María Giraldo Marin 

2015 Revista Científica 
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Potencialização da Análise dos 
Motivos de Evasão dos Alunos do 
Instituto Federal de SP – Campus 
Votuporanga por Meio de 
Business Intelligence 

Wallacy Resende Silva 
Evandro de Araújo Jardini 
 

2019 Revista Funec Científica 

Mineração de dados 
Educacionais: Um estudo sobre 
Indicadores da Educação em Base 
Dados do INEP 

Rafaella Leandra Souza do 
Nascimento 
Geraldo Gomes da Cruz 
Junior 
 

2018 CINTED -UFRGS 

Mineração de dados aplicada a 
educação: um estudo comparativo 
acerca das características que 
influenciam a evasão escolar 

Kennet E. A. Calixto 
Caetano V. N. Segundo 
Renê P. de Gusmão 

2017 Anais do XXVIII Simpósio 
Brasileiro de Informática na 
Educação 

Business Intelligence: métodos e 
técnicas de gestão do 
conhecimento e as tendências 
para avanços do capital intelectual 

Bruna Devens Fraga 
Julio Graef Erpen 
Gregório Varvakis 
Neri dos Santos 

2016 Revista de Gestão 
Tecnológica 

Nível de implantação e alcance 
das práticas da gestão do 
conhecimento em base 
tecnológica e funcional de 
organização educacional 

Juliana de Cássia Bento 
Arthur Gualberto Bacelar da 
Cruz Urpia 
Flávio Bortolozzi 

2017 Revista Alcance 

A evasão na Educação superior: o 
estado da arte das pesquisas no 
Brasil a partir de 1990 

José da Silva Santos Júnior 
Giselle Cristina Martins Real 

2017 Revista Avaliação 

Fonte: elaborada pelos autores (2019) 

 
Após a leitura integral dos artigos, se verificou que apenas 12 trabalhos ressaltaram 

estratégias e/ou variáveis para a permanência do discente. Estes artigos estão 
apresentados no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Artigos selecionados para serem discutidos 
TÍTULO AUTORES ANO PERIÓDICO/EVENTO 

Sucesso, Permanência e 
Persistência dos Estudantes no 
Ensino Superior a Distância 
Online 

Maria de Fátima Goulão 
Felipe Seabra 
Daniela Melare 
Susana Henriques 
Tereza Cardoso 

2015 Revista de Estudios e 
Investigacion en Psicologia Y 
Educacion 

Motivos para Adesão e 
Permanência Discente na 
Educação Superior a Distância 

Patrícia Jantsch 
Fiuza e Jorge 
Castellá Sarriera 

2013 Psicologia, Ciência e 
Profissão 

Evasão Escolar na Educação 
Superior. De que indicador 
estamos falando? 

Ricardo Ferreira Vitelli 
Rosangela Fritisch 

2016 Est. Aval. Educ. São Paulo 

A Gestão de cursos de 
graduação a distância e o 
fenômeno da evasão 

Sônia Isabel Dondonis Dauti 
Patrícia Alejandra Behar 

2013 Educação 

Abando na Educação Superior: 
um estudo do Estado do 
Conhecimento 

Priscila Kohls dos Santos 2014 Educação por Escrito 

Metodologia para identificação 
de fatores estratégicos para 
acompanhamento sistemático da 
evasão em cursos de graduação 

Ivan Londero Hoffmann 
Raul Ceretta Nunes 
Debora de La Veja Hoffmann 

2017 Revista GUAL 

Adaptação, rendimento, evasão 
e vivências acadêmicas no 
ensino superior: revisão de 
literatura 

Cristiane Maria Barra da 
Matta 
Susana Marraccini Giampietri 
Lebrão 

2017 Psicologia Escolar e 
Educacional 
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Maria Geralda Viana Heleno 

Modelos de retenção de 
estudantes: abordagens e 
perspectivas 

Oberdan Santos da Costa 
Luis Borges Gouveis 

2018 Revista Eletrônica de 
Administração 

Pode-se identificar a propensão e 
reduzir a evasão de alunos? 
Ações estratégicas e resultados 
táticos para instituições de 
ensino superior 

Gerson Tontini 
Silvana Anita Walter 

2012 Revista Avaliação 

Potencialização da Análise dos 
Motivos de Evasão dos Alunos 
do Instituto Federal de SP – 
Campus Votuporanga por Meio 
de Business Intelligence 

Wallacy Resende Silva 
Evandro de Araújo Jardini 
 

2019 Revista Funec Científica 

Mineração de dados aplicada a 
educação: um estudo 
comparativo acerca das 
características que influenciam a 
evasão escolar 

Kennet E. A. Calixto 
Caetano V. N. Segundo 
Renê P. de Gusmão 

2017 Anais do XXVIII Simpósio 
Brasileiro de Informática na 
Educação 

Nível de implantação e alcance 
das práticas da gestão do 
conhecimento em base 
tecnológica e funcional de 
organização educacional 

Juliana de Cássia Bento 
Arthur Gualberto Bacelar da 
Cruz Urpia 
Flávio Bortolozzi 

2017 Revista Alcance 

Fonte: elaborado pelos autores (2019) 

 

Dos doze artigos analisados, dois foram desconsiderados por não terem qualis 
interdisciplinar. Dos artigos que restaram, somente um foi publicado em periódico 
internacional de qualis B4, na Espanha, os outros nove artigos nacionais foram publicados 
em periódicos classificados com qualis A2, B2, B3, sendo que 66,6% destes artigos, foram 
desenvolvidos na região sul do país e 33,3% na região sudeste. Os artigos que fazem parte 
desta revisão literária foram publicados entre os anos de 2013 a 2018. 

Relacionando o qualis das publicações com o número de citações (Gráfico 1), a 
publicação mais citada foi de Daudt, Behar (2013) com 15 citações e categorizada com 
Qualis B1. Os artigos de Goulão, Scabra, Melaré, Henriques e Cardoso (2017) e Santos 
(2014) foram publicados em periódicos com Qualis B4 e B2 respectivamente, e ambas 
contam com 06 citações cada. O artigo de Matta, Lebrão e Heleno (2017) foi publicado em 
periódico B1 e teve 4 citações. O artigo de Vitelli e Fritsch (2016) foi publicado em periódico 
B3 e teve 3 citações. Os artigos de Fiuza e Sarriera (2013) e Tontini e Walter (2014) tiveram 
seus trabalhos citados 2 vezes cada, contudo o primeiro foi publicado em um período B1 e 
o segundo em uma A2. Até o presente estudo, os artigos de Bento, Urpia, Bortolozzi e 
Massuda (2017) e o de Hoffman (2017), ambos publicados em periódicos com Qualis B3, 
não tiveram nenhuma citação, bem como o artigo de Costa, Gouveia (2018), que foi 
publicado em um periódico com Qualis B1. 
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Gráfico 1: Relação do número de citações com o Qualis das publicações. 

Fonte: elaborado pelos autores (2019) 

 
No Quadro 3, verifica-se que somente um dos artigos presentes nesta revisão teve 

como objetivo analisar as práticas de Gestão do Conhecimento, que foi o artigo de Bento, 
Urpia, Bortolozzi e Massuda (2017). Já os autores Fiuza e Sarriera (2013), Santos (2014), 
Goulão, Scabra, Melaré, Henriques e Cardoso (2017) buscaram identificar os motivos e as 
variáveis da Evasão e da Permanência em IES. Os autores Tontini e Walter (2014) e 
Hoffmann, Nunes, Muller e La Vega (2017) tiveram como propósito desenvolver métodos 
para diminuir a evasão. Daudt, Alejandra e Behar (2013) analisaram a evasão na dimensão 
da gestão. Os autores Vitelli e Fritsch (2016) e Matta, Lebrão e Heleno (2017) buscaram 
compreender a evasão escolar e a vida acadêmica a partir de uma revisão bibliográfica. 
Por fim, os autores Costa e Gouveia (2018) apresentaram uma visão geral sobre retenção 
a partir dos modelos já existentes. 

 
Quadro 3: Objetivos dos trabalhos na revisão 

AUTORES OBJETIVOS 

Fiuza e Sarriera (2013) Identificar os motivos de adesão e permanência em cursos superiores 
a distância de IES públicas e privadas.  

 Daudt e Alejandra, Behar (2013) Analisar as dimensões da gestão de cursos a distância na busca para 
diminuir a evasão de discentes. 

Tontini e Walter (2014) Desenvolver um método de identificação do risco de evasão de alunos 
de graduação 

Santos (2014) Identificar como a evasão está sendo apresentada em pesquisas 
acadêmicas, verificando os critérios de medicação da evasão e 
evidências políticas de permanência nas pesquisas relacionadas a 
evasão no Ensino Superior. 

Vitelli e Fritsch (2016) Distinguir e problematizar diferentes concepções  de evasão escolar 
no Ensino Superior em produções acadêmicas. 

Hoffmann, Nunes, Muller e La 
Vega (2017) 

Apresentar uma metodologia que permite a identificação de fatores 
estratégicos capazes de sustentar um acompanhamento sistemático 
da evasão. 

Bento, Urpia, Bortolozzi e 
Massuda (2017) 

Analisar as práticas de Gestão do Conhecimento relacionadas à Base 
Tecnológica e funcional em instituição de ensino superior privada. 

Goulão, Scabra, Melaré, 
Henriques e Cardoso (2017) 

Delimitar e caracterizar as variáveis que tem sido associadas à 
promoção do sucesso, da permanência e da persistência no Ensino 
Superior a distância online. 

Matta, Lebrão e Heleno (2017) Revisar artigos, publicados entre 2005 e 2015, referentes à adaptação 
universitária realizadas às vivências acadêmicas, rendimento e 
evasão no curso de Engenharia. 
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Costa e Gouveia (2018) Identificar e compreender as perspectivas dos modelos teóricos de 
retenção e fornecer aos educadores, administradores e formuladores 
de políticas uma visão abrangente dos principais modelos teóricos. 

Fonte: elaborado pelo autores (2019) 

 
Nos artigos analisados nesta revisão, 70% tem como palavra-chave “Evasão” e 

“Ensino Superior” outros termos como “Educação a Distância”, “Permanência”, “Retenção”, 
“Estudantes” foram palavras em comum utilizados por alguns autores, tal como pode ser 
observado no Quadro 4. 

 
       Quadro 4: Palavra-chave dos artigos analisados na revisão sistemática 

AUTORES PALVRAS-CHAVE 

Fiuza e Sarriera (2013) Educação Superior, Educação a distância, 

Estudantes Universitários, Motivação 

 Daudt e Alejandra, Behar (2013) Educação Superior, Educação a distância, Gestão 

Universitária, Evasão Universitária 

Tontini e Walter (2014) Estratégias em instituição de ensino superior, 

Evasão de alunos, Propensão, Redes Neurais 

Artificiais, Análise de Clusters 

Santos (2014) Evasão, Permanência, Educação Superior, 

Educação Presencial, Educação a distância 

Vitelli e Fritsch (2016) Indicadores Educacionais, Evasão Escolar, 

Educação Superior, Avaliação da Educação 

Hoffmann, Nunes, Muller e La Vega (2017) Evasão, Gestão do Conhecimento, Censo da 

Educação Superior, Delphi 

Bento, Urpia, Bortolozzi e Massuda (2017) Organização Educacional, Diagnóstico da Gestão 

do Conhecimento, Práticas da Gestão do 

Conhecimento 

Goulão, Scabra, Melaré, Henriques e Cardoso 

(2017) 

Ensino Superior, Educação a Distância Online, 

Sucesso, Autorregulação, 

Desistência/Permanência 

Matta, Lebrão e Heleno (2017) Adaptação, Evasão, Ensino Superior 

Costa e Gouveia (2018) Retenção, Evasão, Estudantes, Abordagens, 

Perspectivas 

        Fonte: elaborado pelo autores (2019) 

 
Quanto a abordagem das pesquisas realizadas, 60% correspondem a pesquisas 

qualitativas, 20% a quantitativas e 20% a técnicas quali-quanti. Em relação ao tipo de 
instrumento utilizado para a coleta dos dados, a aplicação de Questionários Online 
representa 40% dos artigos analisados, a realização de Pesquisas Bibliográficas aconteceu 
em 40% dos artigos aqui analisados, 10% utilizaram técnica Delphi e 10% se basearam em 
uma Revisão Sistemática para o desenvolvimento do trabalho, conforme demonstra o 
Quadro 5. 

 
Quadro 5: Natureza de Pesquisa e Instrumento de coleta de dados nos trabalhos analisados na 
revisão sistemática. 

AUTORES NATUREZA DE PESQUISA INSTRUMENTO DE 
COLETA DE DADOS 

Fiuza e Sarriera (2013) Qualitativa-Quantitativa Questionário Online 

 Daudt e Alejandra, Behar (2013) Qualitativa Pesquisa bibliográfica 

Tontini e Walter (2014) Quantitativa Questionário estruturado 
Pesquisa Documental com 
delimitação de tempo 
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Santos (2014) Qualitativo Pesquisa bibliográfica  

Vitelli e Fritsch (2016) Qualitativo Pesquisa bibliográfica 

Hoffmann, Nunes, Muller e La Vega 
(2017) 

Quantitativa-Qualitativa Técnica de Delphi 
 

Bento, Urpia, Bortolozzi e Massuda 
(2017) 

Quantitativa Questionário desenvolvido 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

Goulão, Scabra, Melaré, Henriques 
e Cardoso (2017) 

Qualitativa Questionário Online 

Matta, Lebrão e Heleno (2017) Qualitativa Revisão Sistemática 

Costa e Gouveia (2018) Qualitativa Pesquisa bibliográfica 

Fonte: elaborado pelos autores (2019) 
 
No quadro 6, pode-se observar que dos trabalhos que utilizaram aplicação de 

questionários ou estudo de campo, somente uma foi desenvolvida fora do Brasil, em 
Portugal, o restante teve Instituições de Ensino Superior privadas e públicas como campo 
para o desenvolvimento das pesquisas. 

 
Quadro 6: Local de coleta de dados e Número de Caracterização dos respondentes 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Os levantamentos preliminares realizados nesta revisão demonstram que nos 

últimos 09 anos não foram realizados muitos trabalhos sobre Permanência Escolar. Na 
pesquisa bibliográfica aqui realizada, observou-se uma grande preocupação dos 
pesquisadores de apontar as possíveis causas e fórmulas para se calcular os índices de 
Evasão.  

Não foi encontrado nenhum trabalho que relacionava diretamente o uso da Gestão 
do Conhecimento para aumentar a Permanência do aluno universitário, contudo em todos 
os artigos há citação da utilização de tecnologias para identificar as variáveis de Evasão. 
 

 

AUTORES LOCAL DE COLETA DE DADOS  NÚMERO E 
CARACTERIZAÇÃO DOS 
RESPONDENTES 

Fiuza e Sarriera (2013) Sete IES públicas e privadas no 
Brasil que oferecem a modalidade de 
Educação à Distância. 

605 sujeitos, com idades de 18 à 
61 anos, estudantes de cursos de 
graduação e pós-graduação. 

 Daudt e Alejandra, Behar (2013) Não se aplica Não se aplica 

Tontini e Walter (2014) Cursos de graduação da Fundação 
Universidade Regional de Blumenau 

Alunos matriculados nos 37 
cursos da IES nos semestres 
2009/1 e 2009/2, excluindo o 
curso de medicina por baixíssimo 
índice de evasão.   

Santos (2014) Não se aplica Não se aplica 

Vitelli e Fritsch (2016) Não se aplica Não aplica 

Hoffmann, Nunes, Muller e La Vega 
(2017) 

Não se aplica Não se aplica 

Bento, Urpia, Bortolozzi e Massuda 
(2017) 

Instituto de Ensino Superior Privada 17 coordenadores de cursos de 
graduação na modalidade 
educação a distância 

Goulão, Scabra, Melaré, Henriques 
e Cardoso (2017) 

Universidade Aberta (Portugual) Estudantes de 12 licenciatura da 
Instituição 

Matta, Lebrão e Heleno (2017) Não se aplica Não se aplica 

Costa e Gouveia (2018) Não se aplica Não se aplica 
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