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Resumo 

Diante da pandemia do Covid-19 muitos alunos foram obrigados a continuar seus estudos em 

casa, dependendo totalmente da tecnologia. Nem todos os estudantes, porém, tiveram fácil 

acesso a esse meio, tornando o prosseguimento do curso inviável para alguns. A pandemia 

não afetou a todos de maneira igual, a população negra foi mais afetada, diante disso, este 

trabalho pretende investigar se os estudantes negros apresentaram maiores índices de evasão 

universitária que os brancos, ao longo dos anos de 2020 e 2021. Pretende-se responder a essa 

questão por meio de evidência empírica. Para isso, será usada a base dos microdados da PNAD 

Contínua e, como ferramenta para analisar as variáveis econômicas e sociais, um modelo logit, 

visando verificar como atributos como raça, sexo, idade e renda, entre outros, afetaram a 

probabilidade de abandono do curso superior. 

Palavras-chave: Evasão Universitária. Covid-19. Pandemia. Desigualdade racial. Ensino 

Superior brasileiro. 

Abstract 

The Covid-19 pandemic forced many students to continue their studies at home, depending 

entirely on technology. Not all students, however, had easy access to this medium, making the 

continuation of the course unfeasible for some. The pandemic did not affect everyone equally, 

as the black population was more affected. Therefore, we aim to investigate whether black 

students had higher dropout rates than whites throughout 2020 and 2021. We intend to answer 

this question through empirical evidence. To this end, we will use the microdata base of PNAD 

Continuous and, as a tool for analyzing the economic and social variables, a logit model to 

verify how attributes such as race, gender, age, income, and education network, among others, 

affected the probability of dropping out of college. 

Keywords: University dropout. Covid-19. Pandemic. Racial inequality. Brazilian Higher 

Education. 

                                                                

  



 
                                                                                                                              

 

 

 

     SUMÁRIO 

1    INTRODUÇÃO ………………………………..……………………………….………...7                                                                                                                      

2    DISCUSSÃO BIBLIOGRÁFICA…………………………………….…….............……9  

3     MATERIAL E MÉTODOS 

  3.1  BASE DE DADOS……………………………………………………...….…………..14 

  3.2  TRATAMENTO DOS DADOS……………………………………….…………...….15 

  3.3   METODOLOGIA………………………………………………………….….……....17 

4     RESULTADOS 

  4.1 ANÁLISE DESCRITIVA………………………………………………..…………….20 

   4.2 RESULTADOS DO MODELO………………….…………………………..………..23 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS…………………………………..……………...……...…..30 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………..…33                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                        



7  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Um dos desafios apontado pelo grupo de especialistas em Educação Superior, 

juntamente com o Conselho Nacional de Educação (CNE), com a colaboração da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e da Conferência Nacional 

de Educação (CONAE) está na necessidade de democratizar o acesso e a permanência dos 

estudantes no ensino superior brasileiro, além de entender os motivos da evasão estudantil 

(SILVA et al., 2020). A evasão universitária já era um fenômeno comum no contexto 

acadêmico brasileiro, contudo, devido às consequências da pandemia do Covid-19, esse 

problema foi agravado. 

A Covid-19 provocou uma grave situação econômica e educacional no país. Devido à 

necessidade de adoção do isolamento social para limitar a disseminação do vírus, muitas 

empresas, escolas e universidades tiveram que encerrar suas atividades presenciais, restando 

apenas as atividades on-line como alternativa. Nesse contexto, a pandemia impactou 

negativamente a vida dos estudantes, expondo a distorção socioeconômica e agravando a 

desigualdade educacional já existente. Essas distorções afetam diretamente o rendimento 

acadêmico, podendo evoluir até uma possível desistência. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a extensão da evasão universitária 

durante a pandemia do Covid-19 no Brasil, bem como analisar as variáveis determinantes para 

a desistência. Além disso, pretende-se averiguar se a população negra foi mais afetada do que 

a branca em relação à evasão. O recorte específico de raça é justificado pelo fato de a população 

negra historicamente ter maior índice de evasão escolar e menor taxa de matrículas no ensino 

superior, pois pertence à classe social menos favorecida. Ao longo da história, a população 

negra sempre esteve em situação de vulnerabilidade e foi alvo de racismo e de privação de 

direitos sociais, tendo sido, desse modo, impedida de ascender socialmente. Somado a isso, no 

meio acadêmico há uma carência de estudos empíricos que avaliem a evasão universitária entre 

os negros durante a pandemia, desse modo, este estudo se diferencia dos já publicados por 

apresentar um recorte de raça na evasão universitária brasileira. 

Diante da dificuldade dos negros de ascenderem socialmente, a educação superior 

realiza um papel fundamental no desenvolvimento e mobilidade social. Sabe-se que um 

indivíduo com diploma universitário tem melhores oportunidades de emprego e maiores 

salários do que o indivíduo que tem apenas o diploma de nível médio (CARVALHAES; 



8  

 

RIBEIRO, 2019). Há diversos estudos empíricos que comprovam esse efeito positivo entre 

tempo de educação e salários. Pereira et al. (2013), por exemplo, concluíram que para os 

trabalhadores do meio urbano, em média, a cada ano adicional de estudo há um aumento de 

31,83% no salário por hora; em relação aos trabalhadores da zona rural, um ano adicional de 

estudo representa um aumento de 9,72% no salário por hora. Portanto, não é exagero concluir 

que uma das maneiras dos negros ascenderem socialmente é por meio do ensino superior. 

Esta pesquisa realiza uma análise descritiva de dados para compreender o perfil dos 

estudantes que abandonaram o ensino superior durante a pandemia do Covid-19. 

Adicionalmente, o trabalho emprega um modelo econométrico, o logit, para investigar como 

atributos como raça, sexo, idade e renda, entre outros, afetaram a probabilidade de evasão 

universitária nesse período. Para tanto, são empregados os dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/IBGE), que abrange todo o território 

brasileiro.  

Os resultados indicam que a população negra foi mais afetada que a população branca 

na questão da evasão universitária. Desse modo, percebe-se que a população negra não está 

aproveitando ao máximo o que a universidade pode oferecer,  pois  fatores históricos e o 

contexto da pandemia estão impedindo os negros de continuarem seus estudos. O momento é 

desafiador, pois quando o aluno evade, as consequências são geradas em diferentes esferas 

relacionadas ao indivíduo, acarretando perda de oportunidade de um diploma, desperdício de 

tempo e de recursos financeiros (SILVA et al., 2020). 

A pesquisa está organizada em cinco seções, incluindo esta introdução. Na segunda 

seção é realizada a discussão bibliográfica diante da literatura existente sobre a evasão escolar 

e sobre o contexto da pandemia no Brasil. Na terceira seção são apresentados os materiais e os 

métodos da pesquisa. Na quarta seção são analisados os resultados, onde são explicadas as 

análises descritivas das variáveis e discutidos os resultados do modelo. E, por último, são 

apresentadas as conclusões do trabalho. 
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2.  DISCUSSÃO BIBLIOGRÁFICA 

No ano de 2020, a humanidade foi surpreendida por uma crise sanitária sem precedentes 

gerada pelo Covid-19. Na falta de uma vacina ou de um remédio eficaz contra o vírus, a única 

solução preventiva foi o isolamento social, que provocou vários impactos negativos nas áreas 

econômica, cultural, educacional e social. Houve uma mudança repentina e brusca nas rotinas 

das pessoas, obrigando-as a se reinventarem. 

Um dos grandes desafios durante a pandemia foi encontrar uma forma de prosseguir 

com o ensino, visto que as escolas e universidades ficaram fechadas. Segundo dados do Instituto 

DataSenado, dos quase 56 milhões de alunos matriculados no ensino básico e no ensino 

superior no Brasil, 19,5 milhões de estudantes tiveram suas aulas suspensas e 32,4 milhões 

passaram a ter aulas remotas (CHAGAS, 2020). Diante desse cenário, a Portaria no 343, de 17 

de março de 2020, permitiu a substituição das aulas presenciais por aulas remotas em meios 

digitais enquanto durasse a situação de pandemia do novo coronavírus (BRASIL, 2020). Desse 

modo, foi implantado no sistema educacional brasileiro o Ensino Remoto Emergencial (ERE), 

que se assemelha ao Ensino à Distância (EaD) apenas na forma de transmitir a informação, por 

meio de tecnologias digitais, pois suas premissas são outras (NIZ; TEZANI, 2021). 

Embora o senso comum tende a igualar as modalidades EaD e ERE, há diferenças 

cruciais em suas características. O EaD tem caráter permanente, ou seja, seu projeto pedagógico 

é planejado e tem um prazo específico (começo, meio, fim). Nesse modelo, existe uma equipe 

multidisciplinar para gerenciar o ensino on-line e off-line, formada por designer, tutor, 

professor-pesquisador, equipe técnica etc.  O professor tem a função de organizar suas aulas e 

métodos exclusivamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), porém não tem 

contato direto com os alunos, nesse caso, o tutor tem a função de fazer a intermediação entre o 

aluno e o professor. Mas o grande diferencial do EaD é a existência de um ensino em larga 

escala, que possibilita contemplar um grande número de alunos em uma mesma turma em 

diferentes regiões. Já o ERE não tem caráter permanente, sua duração é de acordo com a 

necessidade, no caso da pandemia do Covid-19, essa modalidade se manteve até o momento 

em que a contaminação foi controlada. As aulas são ofertadas por meio de tecnologias digitais, 

sendo escolha do docente o tipo de plataforma a ser utilizada, como Youtube, Google Meet, 

Microsoft Teams etc. Não há tutor nesse modelo, o professor tem contato diretamente com o 

aluno (NIZ; TEZANI, 2021). 
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Conforme Rabello (2020), o Brasil não estava preparado para tamanha contingência 

educacional e muitas instituições educacionais não estavam preparadas tecnologicamente para 

o ERE. Assim, a crise do novo coronavírus agravou ainda mais as profundas desigualdades 

existentes no sistema educacional brasileiro, dado que, antes da pandemia, já era observada 

uma diferença no desempenho escolar entre as classes econômicas. Segundo o observatório do 

Plano Nacional de Educação (PNE, 2018), em 2015, apenas 41,8% dos jovens de 19 anos do 

quartil de renda mais baixo haviam completado o ensino médio, contra 85% dos jovens do 

quartil de renda mais alto (CAREGNATO et al., 2019). Segundo Reis (2021), a pandemia 

expôs, com toda clareza, o retrato da distribuição desigual dos recursos educacionais no país. 

O ensino remoto acarretou vários obstáculos para a educação, o principal deles foi o 

acesso limitado ou quase inexistente às tecnologias por parte dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2019, no Brasil, um a cada quatro 

brasileiros não usa a internet, mais precisamente são 47 milhões de não usuários (26%). Dos 

134 milhões de usuários, 58% acessam a internet somente pelo celular (Núcleo da Informação 

e Coordenação do Ponto BR, 2019). Segundo dados da Anatel, há uma desigualdade regional 

alarmante quando se trata do acesso dos domicílios à internet de banda larga. O Norte e o 

Nordeste são as regiões onde a população possui o menor acesso, os estados de Alagoas e 

Maranhão possuem respectivamente 16,53% e 16,23% de domicílios com acesso à banda larga 

fixa; a título de comparação, no Distrito Federal essa taxa é de 72,43% (CARNEIRO et al., 

2020). Desse modo, é impossível ter um aprendizado de qualidade via ensino remoto, 

resultando em um déficit de aprendizado dos estudantes de baixa renda e um aumento da 

desigualdade na educação entre as classes. 

É importante destacar que no processo de aprendizagem a função do docente é essencial 

para um ensino de qualidade, porém, no contexto da pandemia muitos professores não 

receberam nenhum suporte. Uma pesquisa realizada junto a professores universitários mostrou 

que 79% não receberam nenhum auxílio financeiro ou equipamento necessário para ofertar as 

aulas (BARBOSA et al., 2020). Carneiro et al. (2020) explicam que apesar do EaD ter ganhado 

espaço devido à expansão da tecnologia, houve uma grande massa de discentes e docentes com 

falta de conhecimento básico em tecnologia. 

Nesse contexto, é inevitável que os problemas apresentados sirvam como estímulo para 

a evasão escolar. Apesar de ser um tema de simples interpretação, o conceito evasão não é um 

consenso para os estudiosos do tema, podendo ser alterado em relação aos contextos individual, 

institucional ou até mesmo estatal (SILVA et al., 2020). Para Favero (2006), evasão é “[...] o 
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ato da desistência, incluindo os [alunos] que nunca se apresentaram ou se manifestaram de 

alguma forma para os colegas e mediadores do curso, em qualquer momento.” Mercuri e 

Polydoro (2004) definem três possibilidades de evasão: a evasão de curso, que é a saída 

definitiva do aluno de seu curso, sem concluí-lo; a evasão de instituição, que acontece quando 

o aluno abandona a instituição de ensino, podendo ou não mudar de curso; e, por último, a 

evasão de sistema, quando o aluno desiste completamente dos estudos. Costa (1991) define a 

evasão como a saída do estudante de seu curso, de maneira definitiva ou temporária, por 

diversos motivos: financeiro, econômico ou social, mas sem a obtenção do diploma. Dore et al. 

(2014) explicam que a evasão escolar é um fenômeno complexo, multifacetado e multicausal, 

que é atrelado a fatores sociais, pessoais e institucionais que resultam na saída momentânea ou 

definitiva do aluno. Para a abordagem deste estudo é considerada uma definição simples de 

evasão, em que o aluno evadido é aquele cujo status final de sua matrícula é qualquer outro que 

não seja concluinte ou cursando. 

Mas o que leva o estudante a abandonar os estudos? Muitos trabalhos com evidência 

empírica mostraram que a pobreza está diretamente ligada à evasão, pois a inserção precoce no 

mercado de trabalho compromete a possibilidade dos estudantes alcançarem melhores níveis 

educacionais (NERI, 2009). Bardagi e Hutz (2005) destacam fatores vocacionais para 

compreender o motivo desse fenômeno. Para esses autores a expectativa de retorno de seus 

cursos tem um grande peso para a tomada de decisão, nesse sentido, a garantia de segurança 

profissional e as condições de trabalho são determinantes na decisão do aluno em continuar ou 

não no curso. Há estudos que abordam a evasão escolar como o resultado da interação entre 

fatores externos ao aluno; nesse sentido, características familiares, personalidade, nível de 

integração acadêmica e social podem ser definidores para a permanência ou saída do curso 

(BARDAGI; HUTZ, 2005).  Silva et al. (2020) listam vários motivos que fazem o aluno querer 

evadir, destacando a falta de clareza de seus objetivos, o desinteresse pelas aulas, a pressão 

familiar, as dificuldades de conciliar os estudos com o trabalho ou cuidados da casa, a baixa 

qualidade do ensino, a péssima infraestrutura de sua escola, o alto custo do cursos e a localidade 

onde o estudante mora.  

Um estudo feito pelo Datafolha em parceria com o C6 Bank indicou que a taxa de 

evasão no país chegou a 8,4% em 2020, com quatro milhões de alunos entre 6 e 34 anos 

abandonando os estudos. De acordo com essa pesquisa, a taxa de evasão no ensino superior é 

de 16,6%, no ensino médio, de 10,8%, e, no ensino fundamental, de 4,6% (NUNES, 2021). O 

relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) revelou que em 2020 cerca de 
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1,38 milhão de estudantes com idades entre 6 e 17 anos abandonaram as instituições de ensino 

no Brasil, taxa superior à média nacional de 2019. 

Em relação ao nível superior os números da evasão são maiores, pois a oferta de ensino 

superior público é escassa no país, restando as universidades privadas para muitos estudantes. 

Segundo reportagem do G1, em 2021 quase 3,5 milhões de alunos abandonaram as 

universidades privadas no Brasil, pois perderam sua renda durante a pandemia, tornando-se 

insustentável continuar com os estudos; também foi observada no mesmo período uma elevação 

no número de inadimplentes (LUDER, 2022). Segundo dados do Semesp, entidade que 

representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, a taxa de evasão do ensino superior 

cresceu 4,8 pontos percentuais (p.p.) entre os anos de 2019 e 2020, passando de 32,4% para 

37,2%. Em 2021 houve uma ligeira queda nesse índice, de 0,6 p. p. A título de comparação, a 

taxa de evasão era de 28,9% em 2014. 

Contudo, a pandemia do coronavírus não atingiu a todos igualmente, estudos indicam 

que os negros foram mais afetados, pois, por fatores históricos e estruturais, no Brasil os negros 

apresentam menor nível socioeconômico e maior índice de vulnerabilidade, geralmente 

pertencendo às classes sociais menos favorecidas. Durante a pandemia, a morte causada pela 

doença foi superior na população negra: entre os homens, observaram-se 250 óbitos de negros 

por 100 mil habitantes, contra 157 óbitos de brancos. Em relação às mulheres, houve 140 mortes 

de negras por 100 mil habitantes, contra 85 de brancas (PECHIM, 2020). Percebe-se que os 

negros são mais suscetíveis ao contágio e mortes pela Covid-19, “não diretamente por causas 

biológicas da sua cor da pele ou por ter o corpo mais frágil, mas sim por eclipsar uma política 

de saúde excludente às questões do racismo e das desigualdades sociais e econômicas em sua 

ação concreta de combate à pandemia” (MARTINS  et al., 2022). 

Segundo Reis (2021), as populações negras, periféricas e quilombolas são alvos diretos 

do racismo institucional e estrutural brasileiro, passando por precárias oportunidades de 

sobrevivência. O racismo institucional pode ser definido como o “fracasso coletivo de uma 

organização em oferecer um serviço apropriado e profissional a pessoas devido à sua cor'' 

(SAMPAIO, 2016). Ou seja, o racismo institucional é quando o racismo deixa a esfera 

individual e passa para a esfera institucional. Desse modo, tanto as instituições públicas como 

as privadas criam mecanismos de segregação ou discriminação que dificultam o acesso dos 

negros a serviços sociais básicos, como moradia, saúde, educação e segurança, criando uma 

barreira que impede os negros de ascenderem socialmente. De acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, os negros representavam 75,2% do grupo formado 
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pelos 10% mais pobres do país. A mesma pesquisa mostrou que em uma linha de rendimento 

de  US$5,50 diários, a taxa de pobreza entre pessoas pretas ou pardas era de 32,9%, contra 

15,4% de pessoas brancas. Considerando uma linha de pobreza de US$1,90 diários, a taxa de 

pobreza entre pessoas pretas ou pardas era de 8,8% contra 3,6% de pessoas brancas. Revela-se, 

ainda, que a população branca tem um rendimento médio domiciliar per capita quase o dobro 

da população negra - R$1.846 contra R$934 (IBGE, 2019). 

Essa vulnerabilidade não é só percebida no campo econômico, pois segundo o próprio 

IBGE os indicadores relacionados à cobertura de serviços de saneamento básico são bastante 

preocupantes. Em 2018, cerca de 12,5% da população preta e parda moravam em domicílios 

sem coleta de lixo, contra 6,0% da população branca. Os sem abastecimento de água por rede 

geral representavam 17,9% dos negros contra 11,5% da população branca e os sem esgotamento 

sanitário eram 42,8% da população negra representava contra 26,5% da branca (IBGE, 2019). 

Esses fatores criam condições adversas à saúde, resultando em aumento de doenças que podem 

levar até à morte por falta desses serviços básicos. 

Na área da educação, existem estudos na literatura brasileira que mostram que negros e 

pardos têm maiores taxas de evasão escolar e menor número de matrículas, pois a necessidade 

de trabalhar para complementar a renda familiar incide diretamente no rendimento escolar 

dos/as estudantes em situação de maior vulnerabilidade (REIS, 2021). Apesar dos indicadores 

educacionais da população preta e parda apresentarem melhoras, a diferença desses indicadores 

em relação à população branca é evidente. Entre os anos de 2016 e 2018, a taxa de 

analfabetismo de pessoas negras de 15 anos ou mais de idade passou de 9,8% para 9,1%, 

contudo, ao compararmos com a população branca há uma diferença, pois o percentual é de 

3,9% (IBGE, 2019). 

  Uma pesquisa recente feita pela organização não governamental “Todos Pela 

Educação” evidencia as diferenças de oportunidades educacionais entre brancos, pardos e 

pretos. A porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio em 2020 foi de 

81,4% para brancos, 71,8% entre os pardos e 70,8% para pretos, ou seja, a diferença entre 

brancos e pretos foi de 10,6 p.p. Se considerada a porcentagem de jovens de até 19 anos que 

concluíram o ensino médio, a diferença é ainda mais alarmante, pois 61,4% dos estudantes 

pretos, 63,9% dos pardos e 79,1% dos brancos concluíram esse nível de ensino, ou seja, nesse 

caso, a diferença entre brancos e pretos é de 17,7 p.p. (TODOS PELA EDUCAÇÃO/INEP, 

2021). 
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O Estatuto da Igualdade Racial, Lei no 12.288 sancionada no Brasil em 2010, tem como 

objetivo a garantia à população negra da efetivação da igualdade de oportunidades, da defesa 

dos direitos étnicos individuais e coletivos, além do combate à discriminação e às demais 

formas de intolerância étnica. Porém, mesmo sendo reconhecido por lei o direito à igualdade 

de oportunidades, as desvantagens dos negros quando comparados aos brancos são bastante 

preocupantes. Segundo Perini e Cipriani (2022), “é possível que todos os obstáculos 

previamente existentes na vida de alunos pardos e pretos se agravem nitidamente, 

comprometendo, de modo preocupante, a qualidade e a expectativa de vida dos mesmos” 

(PERINI; CIPRIANI, 2022). 

Nesse sentido, é importante que haja discussão sobre políticas públicas para mitigar a 

desigualdade racial na educação, de modo a garantir mudança social efetiva e uma sociedade 

realmente democrática (REIS, 2021). A pandemia intensificou problemas estruturais 

brasileiros, que se não forem tratados de maneira adequada podem contribuir para a maior 

vulnerabilização de grupos já excluídos.  

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 3.1 BASE DE DADOS  

Para a realização deste trabalho será utilizada a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo IBGE. A PNAD Contínua é uma 

pesquisa realizada para acompanhar as flutuações trimestrais e a evolução a longo, médio e 

curto prazos da força de trabalho do país. Tem, ainda, como intuito coletar todas as informações 

necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Para cumprir seus 

objetivos, a pesquisa produz trimestralmente indicadores sobre a força de trabalho e anualmente 

indicadores sobre temas suplementares permanentes. Sendo assim, sua investigação pode 

ocorrer em um trimestre específico ou em uma parte da amostra a cada trimestre, com as 

informações acumuladas para gerar resultados anuais. A pesquisa tem como unidade de 

investigação o domicílio.  

 A PNAD Contínua foi efetivamente criada em janeiro de 2012, tendo sua cobertura em 

todo o território nacional. Sua amostra reproduz resultados para o Brasil, suas grandes regiões, 

unidades da federação, regiões metropolitanas que contêm municípios das capitais, regiões 

integradas de desenvolvimento e municípios das capitais. Desse modo, a PNAD Contínua 

permite maior abrangência e maior nível de desagregação (IBGE, 2016). 
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A pesquisa possui três periodicidades de divulgação das informações: mensal, trimestral 

e anual.  Quando a periodicidade é mensal, a PNAD Contínua fornece informações para um 

conjunto restrito de indicadores relativos à força de trabalho; quando é trimestral, fornece um 

conjunto de indicadores relacionados à força de trabalho para todos os níveis de desagregação 

geográfica contemplados pela pesquisa; e, por último, quando a divulgação é anual, fornece 

informações para temas permanentes e adicionais sobre a força e trabalho e para temas 

suplementares. É importante ressaltar que a divulgação mensal fornece informações somente 

em nível nacional, porém as demais divulgações abrangem todos os níveis de desagregação 

geográfica, como, por exemplo, grandes regiões e unidades da federação (IBGE, 2016). 

Segundo Snizek el at. (2019), “A pesquisa é feita por meio de uma amostra 

probabilística de domicílios, extraída de uma amostra mestra de setores censitários, de forma a 

garantir a representatividade dos resultados para os diversos níveis geográficos citados acima”. 

A cada trimestre são investigados cerca de 211.000 domicílios inseridos em aproximadamente 

16.000 setores censitários de 3.500 municípios. 

 

3.2 TRATAMENTO DOS DADOS  

Para investigar se os negros foram mais afetados que os brancos quanto à evasão 

universitária durante a pandemia do Covid-19, utilizou-se o formato de painel da PNAD 

Contínua trimestral, no qual um mesmo domicílio entra na amostra em um determinado mês, 

sai da amostra nos dois meses seguintes, para então voltar a ser investigado, sendo essa 

sequência repetida cinco vezes. Dessa maneira, um mesmo domicílio é observado ao longo de 

cinco trimestres. 

O universo de observação foi formado pelos indivíduos que no 4o trimestre de 2019 

frequentavam o ensino superior e que, em algum dos quatro trimestres sucessivos em que foram 

entrevistados, deixaram de frequentá-lo sem ter concluído esse nível de ensino; ou que no 1o 

trimestre de 2020 frequentavam o ensino superior, e que em algum dos quatro trimestres 

sucessivos deixaram de frequentar, sem ter concluído esse nível de ensino; e assim por diante. 

O último grupo de análise será formado pelos indivíduos que no 3o trimestre de 2021 

frequentavam o ensino superior e que no 4o trimestre de 2021 declararam não mais fazê-lo, sem 

ter concluído esse nível de ensino. Dessa maneira, a pesquisa acompanhou a evasão 
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universitária durante o biênio 2020-2021, período durante o qual o Ministério da Educação 

autorizou o ensino remoto em todas as redes de ensino. 

Para a geração dos dados em painel da PNAD Contínua foi utilizado o identificador de 

indivíduo disponibilizado pelo portal Data Zoom, da PUC Rio, e para fazer as análises 

estatísticas e econométricas foi utilizado o software Stata. Para criar a variável explicada, foram 

excluídos da amostra os indivíduos que declararam não frequentar o ensino superior em 

nenhuma das entrevistas. Existem indivíduos que declararam frequentar a universidade, mas 

durante as entrevistas subsequentes se formaram; para não confundi-los com aqueles que 

abandonaram o ensino superior, foi considerado o nível de instrução mais elevado alcançado 

em cada uma das entrevistas. Assim, foi possível criar uma variável binária para indicar os 

indivíduos que cursavam o ensino superior em uma determinada entrevista e na(s) seguinte(s) 

não mais o faziam,  mas  não haviam concluído o ensino superior, pois o seu nível de instrução 

mais elevado permanecia sendo o ensino médio ou o superior incompleto. 

Além disso, foram excluídos os indivíduos indígenas por serem pouco representativos 

na amostra e os indivíduos com menos de 14 anos de idade. E, por último, foram usados os 

deflatores  trimestrais regionalizados disponibilizados pelo IBGE para corrigir os valores de 

rendimentos para valores presentes. 

Após a aplicação desses filtros foi observado um total de 49.224 indivíduos na amostra, 

dos quais 3.181 deixaram de frequentar o ensino superior em algum trimestre analisado. 
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3.3 METODOLOGIA 

Nesta pesquisa foi realizada preliminarmente uma análise descritiva para compreender 

o perfil do aluno que abandonou o ensino superior durante a pandemia do Covid-19. Essa 

análise é um processo essencial para os estudos que explicam fenômenos por meio de dados, 

pois permite organizar, resumir e descrever os detalhes importantes do conjunto da amostra, 

facilitando a sua interpretação. Por meio da discussão bibliográfica realizada neste estudo, 

identificaram-se as variáveis importantes para serem analisadas no perfil dos estudantes, como 

sexo, raça, idade, rede de ensino, renda domiciliar do trabalho per capita, condição de atividade 

e de ocupação, região, localização do domicílio e condição no domicílio. Para investigar se 

essas variáveis tiveram impacto na evasão universitária durante a pandemia e se os estudantes 

negros foram mais afetados, esta pesquisa utilizou, adicionalmente, um modelo econométrico. 

A variável a ser explicada é uma binária que indica se o aluno abandonou ou não o 

ensino superior, sendo assim, o objetivo é encontrar a probabilidade desse evento ocorrer. Para 

tanto, existem modelos probabilísticos, dentre os quais ganham destaque o modelo de 

probabilidade linear (MPL), o logit e o probit. O MPL é mais fácil de ser estimado e usado, 

pois parte de uma regressão linear: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝑢                                                                                                              (1) 

em que 𝑋 é um vetor-linha 1 × 𝑘 de variáveis explicativas, 𝛽 é um vetor-coluna 𝑘 × 1 de 

parâmetros e 𝐸(𝑌 = 1 ∨ 𝑋) é a probabilidade condicional do evento ocorrer. Assim, a 

probabilidade de sucesso é a mesma do valor esperado de 𝑌, em que 

𝑃(𝑌 = 1 ∨ 𝑋) = 𝑃)                                                                               (2) 

Porém, há desvantagens nesse modelo, conforme Wooldridge (2016) destaca: “as duas 

desvantagens mais relevantes são que as probabilidades ajustadas podem ser menores que zero 

ou maiores que um e o efeito parcial de qualquer variável explicativa (aparecendo na forma de 

nível) é constante” (WOOLDRIDGE, 2016, p. 648). 

Para garantir que a probabilidade de sucesso esteja entre zero e um, umas das 

alternativas é modelar a probabilidade como uma função 𝐺(𝑋𝛽),em que 0 ≤ 𝐺(𝑋𝛽) ≤ 1, ou seja 

𝑃(𝑋) = 𝐺(𝑋𝛽). Segundo Wooldridge (2016), há várias funções não lineares que são usadas para 

assegurar que a função 𝐺 tenha suas probabilidades entre zero e um, mas as funções que ganham 

maior relevância são os modelos logit e probit. Para estimar como a cor do indivíduo influencia 
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na probabilidade de evasão universitária, mantidos constantes os demais fatores, este trabalho 

utilizou o modelo logit, que é representado por: 

𝐺(𝑧) =
𝑒𝑥𝑝(𝑋𝛽)

1+𝑒𝑥𝑝(𝑋𝛽)
                                                                                                             (3) 

Como se vê, trata-se da função de distribuição acumulada de uma variável aleatória 

logística padrão. 

A interpretação das variáveis explicativas no modelo logit é mais complexa que no 

MPL, pois o modelo não é linear. Para encontrar o efeito parcial de variáveis explicativas 

contínuas no modelo logit é necessário calcular a derivada parcial: 

 
𝜕𝑃(𝑋)

𝜕𝑥𝑗
= 𝑔(𝑋𝛽)𝛽𝑗 , em que 𝑔(𝑧) =

𝑑𝐺(𝑧)

𝑑𝑧
                                                                        (3) 

Nesse sentido, 𝐺(. ) é uma função de distribuição acumulada crescente, na qual 𝑔(𝑧) >

0 para todo 𝑧. Desse modo, o efeito parcial de 𝑥𝑗sobre 𝑃(𝑋) depende de 𝑋 em razão da 

quantidade positiva de 𝐺(𝑋𝛽), mas o efeito parcial terá o mesmo sinal de 𝛽𝑗, ou seja, o que 

indica se a probabilidade aumenta ou diminui será o sinal de 𝛽𝑗 (WOOLDRIDGE, 2016).  

É importante ressaltar que devido à natureza não linear do modelo, a estimação por meio 

dos mínimos quadrados ordinários não é aplicável. Diante disso, para estimar o modelo é usado 

o método de máxima verossimilhança. Esse método serve para maximizar a probabilidade dos 

dados terem sido gerados por determinada função. Usa-se a função log-verossimilhança, e, por 

meio do teste de razão de verossimilhança, é possível verificar se as variáveis do modelo são 

estatisticamente significativas. 

As variáveis explicativas a serem adotadas no modelo encontram-se descritas no 

Quadro 1, a seguir. 

Quadro 1: Variáveis explicativas do modelo logit. 

Atributo aferido Variável criada 

Sexo Uma variável binária que assume valor um para mulheres e zero no caso de homens. 
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Raça Uma variável binária igual a um para indivíduos autodeclarados pretos e pardos e 

igual a zero para brancos e amarelos. Indígenas foram excluídos por serem pouco 

representativos na amostra. 

Idade A idade do indivíduo, medida em anos. 

Rede de ensino Uma variável binária igual a um caso o estudante frequente instituição de ensino 

superior da rede pública, e igual a zero caso contrário. 

Renda domiciliar do 

trabalho per capita 

Renda domiciliar do trabalho per capita, exclusive a renda do próprio estudante, 

atualizada para o trimestre móvel finalizado em dezembro de 2021 com base nos 

deflatores trimestrais regionalizados disponibilizados pelo IBGE. 

Condição de atividade 

e de ocupação 

Duas variáveis binárias para caracterizar a condição do estudante no mercado de 

trabalho: inativo (categoria de base), desocupado ou ocupado. 

Região Quatro variáveis binárias para distinguir as cinco grandes regiões do país: Norte, 

Nordeste, Sul, Sudeste (categoria de base) e Centro-Oeste. 

Localização do 

domicílio 

Duas variáveis binárias que identificam a localização do domicílio: região 

metropolitana, área urbana não metropolitana (categoria de base) e área rural não 

metropolitana. 

Condição no domicílio Variável binária com valor um caso o indivíduo seja a pessoa de referência do 

domicílio e com valor zero caso seja cônjuge, filho ou outro. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Diante da investigação bibliográfica foram escolhidas algumas variáveis explicativas 

que podem ter relação direta com a evasão universitária por parte dos estudantes. Segundo Meri 

(2009), a baixa renda está intimamente ligada à evasão dos alunos, sendo assim, a variável 

Renda domiciliar do trabalho per capita é importante para o modelo. A condição de atividade 

e de ocupação não pode ser desprezada, pois muitos alunos acabaram perdendo seus empregos 

durante a pandemia e, por consequência, não puderam arcar com os estudos, precisando desistir 

de seus cursos. A variável sexo também tem relação com a evasão, pois devido ao fechamento 

de creches e escolas durante a pandemia, muitas mulheres acabaram sobrecarregadas com as 

tarefas domésticas e de cuidados - que socialmente são atribuídas a elas - impossibilitando 
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continuarem seus estudos. Em relação à variável localização do domicílio, supõe-se que os 

alunos da zona rural também tenham maior probabilidade de evasão universitária, devido à 

maior precariedade de acesso à internet no meio rural. O menor acesso à internet também pode 

ocasionar maior chance de evasão universitária nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, por isso 

a inclusão da região é imprescindível ao modelo. A variável condição no domicílio é incluída 

sob a hipótese de que sobre a pessoa de referência no domicílio recai maior responsabilidade 

financeira, tendo assim, maior probabilidade de evasão. Com relação à variável idade, supõe-

se que quanto mais velho o aluno maior é a probabilidade de evasão, pois aumenta a pressão 

para o ingresso no mercado de trabalho. Por fim, a principal variável explicativa do modelo é a 

raça, pois na literatura há uma falta de estudos empíricos que investiguem se ser negro aumenta 

ou diminui a probalidade de evasão universitária. 

 

4 Resultados 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

A Tabela 1, a seguir, apresenta os valores médios das variáveis contínuas e os 

percentuais das variáveis binárias, separadas entre os grupos de estudantes que abandonaram o 

ensino superior e os que não abandonaram. Também são apresentados os testes de comparação 

de médias. As diferenças entre os estudantes que abandonaram os estudos e os que não 

abandonaram quanto às variáveis Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Região 

Metropolitana, Área urbana não Metropolitana e Área Rural não se mostraram estatisticamente 

significativas; nos demais casos, as diferenças de médias foram estatisticamente significativas. 
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Tabela 1 – Teste de diferenças de médias para variáveis explicativas 

 

Estudantes que 

abandonaram o 

ensino superior 

Estudantes que não 

abandonaram o ensino 

superior 

Diferença de 

médias 

Idade (anos) 27,69 26,66 1,02*** 

Renda domiciliar efetivamente recebida 

de todos os trabalhos per capita, 

exclusive a renda do próprio estudante 

(R$) 

871,40 1.300,48 429,07*** 

Mulheres (%) 51,51 55,33 -3,82*** 

Negros (pretos + pardos,%) 52,96 47,93 5,03*** 

Pessoa de referência no domicílio (%) 26,58 23,72 2,86*** 

Rede pública (%) 20,20 28,84 -8,64*** 

Inativo (%) 19,84 30,56 -10,72*** 

Desocupado (%) 13,78 10,48 3,3*** 

Ocupado (%) 66,38 58,96 7,42*** 

Norte (%) 9,09 8,72 0,37 

Nordeste (%) 22,72 22,30 0,42 

Sudeste (%) 42,33 43,05 -0,72 

Sul (%) 15,86 16,54 -0,68 ** 

Centro-Oeste (%) 10,00 9,39 0,61 

Região Metropolitana (%) 49,47 51,29 -1,82 

Área urbana não metropolitana (%) 46,61 44,79 1,82 

Área rural (%) 3,93 3,92 0,01 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD Contínua trimestral 2019-2021. 

Nota: ***, ** e * denotam os efeitos estatisticamente significativos aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Analisando as variáveis contínuas, percebe-se uma ligeira superioridade na idade média 

dos alunos que evadiram seus cursos durante a pandemia, nesse caso, a média foi superior em 

1,02 anos. A renda média dos estudantes que evadiram o ensino superior foi inferior em 

R$429,07 em comparação aos alunos que não evadiram, diferença essa que representa 40% do 

salário mínimo médio do período. Esse resultado mostra que o fator renda está diretamente 

relacionado com a continuidade do estudante no ensino superior, como foi explicado na 

discussão bibliográfica. 
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      Com relação às variáveis binárias, 51,51% dos estudantes que abandonaram o ensino 

superior são mulheres. Por outro lado, ao compararmos ao grupo que não evadiu, a população 

feminina  apresentou um percentual maior, de 55,33%. Desse modo, os homens encontram-se 

sobre-representados no grupo de estudantes que abandonaram os estudos. 

Com relação à raça, os que se consideram negros constituem 52,96% dos alunos que 

abandonaram o ensino superior. Em contrapartida, o mesmo grupo tem um percentual de 

47,93% dentre aqueles que não abandonaram, ou seja, os negros estão sobre-representados 

entre os alunos que abandonaram o ensino superior. 

No caso da variável binária Pessoa de referência no domicílio, houve um percentual de 

26,58% entre os que abandonaram o curso é de 23,72% entre aqueles que não abandonaram, 

evidenciando que no conjunto da amostra o indivíduo entrevistado na maioria das vezes não 

detém a responsabilidade financeira pelo domicílio, e que ter tal responsabilidade correlaciona-

se positivamente com a probabilidade de evasão. 

Vê-se que a maior parte dos estudantes frequenta a rede privada de ensino. De fato, de 

acordo com o INEP, as universidades privadas representam 75,3% do total de matrículas, contra 

24,7% das universidades públicas (INEP, 2017b). Observa-se, ainda, uma relação importante 

entre a rede de ensino e a evasão universitária, pois somente 20,20% dos alunos que desistiram 

de seus cursos frequentavam a rede pública, contra 28,84% dos que não desistiram. 

As condições de inativo no mercado de trabalho, desocupado e ocupado representam, 

respectivamente, 19,84%, 13,78% e 66,38% do total dos alunos que desistiram da universidade. 

Em se tratando dos alunos que não evadiram, esses percentuais são de 30,56%, 10,48% e 

58,96%, Os dados mostram, assim, que a maioria dos estudantes estavam no mercado de 

trabalho durante a pandemia, porém, há uma clara diferença entre os dois grupos, com maior 

porcentagem de ocupados e de desocupados entre os que abandonaram os estudos. 

Com relação às variáveis que captam a região de residência do indivíduo, a única que 

teve o teste de diferença de médias significativo foi a região Sul. Nesse caso, dentre os 

estudantes que abandonaram o ensino superior 15,86% residiam na região Sul; dentre os que 

não abandonaram esse percentual foi de 16,54%. De maneira geral, portanto, nota-se que a 

distribuição espacial dos estudantes é semelhante nos dois grupos. 
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Por fim, a localização domiciliar aponta uma baixa concentração de alunos na zona 

rural, pois as estatísticas mostram que as participações da zona rural entre o grupo que 

abandonou e aqueles que não abandonaram foram de, respectivamente 3,93% e 3,92%. 

De maneira geral, observa-se, portanto, que os estudantes que abandonaram o ensino 

superior são mais velhos que aqueles que não o fizeram e situam-se em domicílios com menor 

renda per capita de todos os trabalhos. Há uma sobre-representação de homens e de pessoas 

responsáveis pelo domicílio nesse grupo, assim como de estudantes da rede privada e que são 

economicamente ativos. Por fim, chama a atenção o fato de haver uma sobre-representação de 

negros dentre os estudantes que abandonaram o ensino superior durante a pandemia do Covid-

19. 

4.2 RESULTADOS DO MODELO 

Os resultados do modelo logit para a probabilidade do aluno abandonar o ensino 

superior no período da pandemia encontram-se na Tabela 2, a seguir. Há também as 

informações sobre a qualidade do ajustamento. 

Tabela 2 – Modelo logit para a probabilidade de evasão universitária 

  Estimativa do parâmetro Erro padrão 

Intercepto                      -3,083   0,0125 

Mulher  -0,136** 0,585 

Negro 0,119* 0,682 

Idade   0,007** 0,003 

Ocupado     0,455*** 0,075 

Desocupado      0,623*** 0,111 

Norte 0,240 0,855 

Sudeste   0,021 0,748 

Sul   -0,068 0,925 

Centro-Oeste    0,079 0,085 
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Região Metropolitana -0,063 0,061 

Área Rural -0,025 0,128 

Pessoa de referência no domicílio -0,067 0,002 

Renda domiciliar efetivamente 

recebida de todos os trabalhos per 

capita, exclusive a renda do 
próprio estudante 

  -0,016*** 0,002 

Nº de  observações         49.224   

Teste de Wald               144,89***   

Pseudo R2 (em %)                                          1 ,56   

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD Contínua trimestral 2019-2021. 

Nota: ***, ** e * denotam os efeitos estatisticamente significativos aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

O resultado obtido para o teste de Wald permite avaliar o modelo de regressão logística 

em sua totalidade, mostrando que este é estatisticamente significativo. Os coeficientes 

estimados dos parâmetros mostram que as variáveis Mulher, Sul, Região metropolitana, Área 

rural, Pessoa de referência no domicílio e Renda tem uma relação inversa com a probabilidade 

de um aluno abandonar a universidade. Em contrapartida, as variáveis Negro, Idade, Ocupado, 

Desocupado, Norte, Sudeste e Centro-Oeste têm uma relação direta com o abandono dos 

estudantes. Vale ressaltar que no modelo apenas as variaveis Mulher, Negro, Idade, Ocupado, 

Desocupado e Renda apresentaram coeficientes estatisticamente significativos. 

Para o cálculo dos efeitos marginais associados aos regressores do modelo, foram 

admitidas as categorias de base das variáveis binárias e os valores médios das variáveis 

contínuas - os valores, nesse caso, são apresentados na coluna A da Tabela 3, a seguir. Além 

disso, foi considerado um indivíduo hipotético, homem, da raça negra, cuja condição no 

mercado de trabalho é ocupado, morador da região Sudeste e domiciliado em região 

metropolitana, sendo a pessoa de referência do domicílio. Nesse caso, os efeitos marginais são 

apresentados na coluna B da Tabela 3. Conforme se vê, a probabilidade desse indivíduo 

hipotético abandonar o ensino superior é de 6,89%, já em relação à situação A a probabilidade 

de abandono é de 5,73%. Observa-se que os efeitos marginais em ambos os cenários - A e B - 

mantiveram a mesma direção para todas as variáveis da equação. 
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Tabela 3 – Probabilidades estimadas e efeitos marginais 

  A B 

Prob. de evasão universitária, em %                     5,73            6,89 

Efeitos Marginais, em p. p.     

Mulher -0,74** -0,82** 

Negro 0,64* 0,72* 

Idade 0,04** 0,04** 

Ocupado 2,38*** 2,40*** 

Desocupado      4,21*** 5,24*** 

Norte 0,13 0,15 

Sudeste 0,11 0,13 

Sul -0,03 -0,04 

Centro-Oeste                                                0,44 0,52 

Região Metropolitana                                              -0,34 -0,42 

Área Rural                                             -0,13 -0,15 

Pessoa de referência no domicílio                                            -0,35 -0,44 

Renda domiciliar efetivamente 

recebida de todos os trabalhos per 

capita, exclusive a renda do próprio 

estudante 

                                          -0,8*** -0,10*** 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD Contínua trimestral 2019-2021. 

Nota: ***, ** e * denotam os efeitos estatisticamente significativos aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

A variável que apresentou uma maior redução na probabilidade de evasão foi a binária 

Mulher: conforme se observa na Tabela 3, ser mulher reduz em 0,82 p. p. a probabilidade de um 

aluno abandonar o ensino superior. Esse resultado indica que apesar das tarefas domésticas e do 
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cuidado do lar recaírem na maioria das vezes sobre a mulher, esses fatores não foram determinantes 

para um aumento da evasão universitária do público feminino. Esse resultado é compatível com o 

encontrado por Nierotka et al. (2022), que realizou um estudo sobre o efeito das características dos 

estudantes sobre a probabilidade de evasão e de conclusão de cursos superiores na Universidade 

Federal da Fronteira Sul. Os autores verificaram que ser mulher é um fator associável a menores 

chances de evasão e a maiores chances de conclusão do curso, visto que, segundo a pesquisa, os 

homens têm 80% mais chances de evadirem seus cursos do que as mulheres e 63% menos chances 

de os concluírem. 

Além do sexo do estudante, uma outra variável em relação à qual era esperada uma maior 

probabilidade de evasão, mas que não se confirmou através dos resultados dos efeitos marginais, foi 

a pessoa ser referência no domicílio. A princípio era esperado que se o indivíduo fosse referência 

em sua casa recairia sobre ele maior responsabilidade financeira, sendo assim, ele seria mais 

propenso à evasão, mas o resultado revela que ser referência no domicílio reduz em 0,44 p.p. a 

probabilidade de abandono do ensino superior. 

Também chama a atenção o resultado para a localização do domicílio. Era esperado que os 

alunos da zona rural tivessem maior probabilidade de evasão universitária devido à precariedade de 

acesso a internet, contudo, o fato do indivíduo pertencer à zona rural diminui em 0,15 p.p. a chance 

de evasão. Nierotka et al. (2022) também chegaram à mesma conclusão, pois em sua pesquisa sobre 

os universitários da Universidade Federal da Fronteira Sul, constataram que estudantes da zona 

urbana têm 50% mais chance de evadirem e 40% menos chance de concluírem a universidade em 

comparação aos estudantes da zona rural, nesse sentido, alunos oriundos da zona rural apresentaram 

melhores índice de conclusão do curso. 

Por fim, as outras variáveis que tiveram um efeito de redução da probabilidade de evasão 

foram região Sul, Região metropolitana e Renda,com efeitos de  -0,04 p.p., -0,42 p.p. e -0,10 p.p., 

respectivamente. Essas variáveis atenderam à hipótese inicial, segundo a qual  o indivíduo que 

pertence à região Sul ou à região metropolitana tem uma probabilidade menor de abandonar seu 

curso, e, quanto maior a renda, menor essa probabilidade.  

A maioria das variáveis que tiveram efeito positivo na probabilidade de evasão atenderam 

as hipóteses previstas. A variável idade apresentou um efeito marginal de 0,04 p. p., indicando que, 

tudo o mais constante, um ano adicional de idade aumenta em 0,04 p.p. a probabilidade de evasão 
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universitária.  A Figura 1, a seguir, apresenta o gráfico de probabilidade de evasão universitária, 

segundo a cor do estudante, para diferentes idades. 

Figura 1 - Gráfico da probabilidade de evasão universitária, segundo a cor, para diferentes idades.  

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD Contínua. 

 

É possível observar  graficamente uma relação direta entre a probabilidade de evasão e a 

idade. De modo geral,  os estudantes negros e os brancos foram impactados por essa variável. Nesse 

sentido, é confirmada a suposição de que quanto mais velho o aluno maior é a probabilidade de 

evasão, pois aumenta a pressão para a  entrada no mercado de trabalho. 

Em relação à condição no mercado de trabalho, é interessante notar que tanto o indivíduo 

ocupado como o desocupado apresentaram os efeitos mais elevados no modelo, 2,4 e 5,24 p.p., 

respectivamente. Vale destacar o efeito de estar desocupado na probabilidade de evasão. Isso pode 

sinalizar que muitos alunos perderam seus empregos durante a pandemia e tiveram que desistir de 

seus cursos. De acordo com os dados da PNAD Contínua tratados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), durante a pandemia houve um aumento da taxa de desocupação 

dessazonalizada: em fevereiro de 2020 essa taxa era de 11,6%, já em outubro do mesmo ano a taxa 

subiu para 15,1%, contudo, devido à normalização da atividade econômica a taxa de desocupação 

caiu para 8,2% em outubro de 2022. Vale ressaltar que os dados da população ocupada seguiram o 

mesmo padrão esperado, dado que em janeiro de 2020 foram contabilizados 94,2 milhões de pessoas 
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ocupadas, durante a pandemia, em meados de julho de 2020, esse número caiu para 82,2 milhões e, 

em outubro de 2022, já com a  pandemia controlada, esse número chegou a 98,7 milhões de pessoas 

ocupadas. Esses números reforçam a ideia de que muitos alunos perderam seus empregos durante a 

pandemia e tiveram que abandonar seus cursos, pois não conseguiram arcar com os custos das 

mensalidades, dado que a maioria do número de matrículas no ensino superior no Brasil são 

pertencentes às instituições privadas, que no caso representam 75,3%. 

Com relação à região de residência, chama a atenção a diferença no efeito de residir no 

Centro-Oeste sobre a probabilidade de abandonar a universidade, em comparação ao efeito exercido 

pelas demais regiões. Se o aluno reside no Centro-Oeste a probabilidade de abandono eleva-se em 

0,52 p.p., relativamente a residir no Nordeste. A título de comparação, o efeito de residir na região 

Norte e no Sudeste é de 0,15 p.p. e 0,13 p.p., respectivamente. 

A principal variável de interesse para este estudo apresentou um efeito positivo na 

probabilidade de evasão do ensino superior: tudo o mais constante, ser negro aumenta entre 0,64 

p.p. e 0,72 p.p. as chances de abandono durante a pandemia. A Figura 2 apresenta o gráfico de 

probabilidade de evasão universitária, conforme a cor do estudante, para diferentes níveis de renda. 

Figura 2 - Gráfico da probabilidade de evasão universitária, segundo a cor, para diferentes níveis de renda.  

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD Contínua. 
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A partir da Figura 2, é possível perceber graficamente que o fator renda tem um efeito 

contrário à probabilidade de evasão, nesse sentido, quanto maior for a renda dos estudantes menores 

serão as chances de abandonar o ensino superior. Também é notável que os negros tiveram maiores 

probabilidades de evadir o ensino superior do que os brancos durante a pandemia. Esse resultado 

reforça o que foi dito na discussão bibliográfica, que os negros foram mais impactados 

negativamente durante pandemia, não somente nas áreas da saúde e da economia, como foi discutido 

anteriormente, mas também na área da educação. Por apresentar  menor nível socioconômico e ter 

um maior índice de vulnerabilidade, o universitário negro tem maiores chances de abandonar o 

ensino superior. 

É interessante destacar que a população negra vem ganhando espaço no meio acadêmico, 

isso porque muitas políticas de cotas foram adotadas com o objetivo de democratizar o acesso às 

universidades. A Lei n. 12.711/2012, por exemplo, determinou que as instituições federais de ensino 

superior (IFES) reservem no mínimo 50% das vagas para alunos que cursaram o ensino básico 

integralmente em escolas públicas, entre essas vagas destacam-se as vagas reservadas para alunos 

pretos e pardos. Segundo a Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos(as) 

Graduandos(as) das IFES (2018), conduzida pela Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), há uma mudança na composição de cor e raça 

dos estudantes das IFES. A participação dos alunos brancos vêm caindo ao longo dos últimos anos: 

em 2010 era de 53,9%, contudo, em 2014, regrediu para 45,7% e em 2018 foi para 43,3%. Em 

contrapartida, os alunos pretos e pardos tiveram um aumento no mesmo período. A participação dos 

alunos pardos foi de 32,1% em 2010, 37,8% em 2014 e 39,2% em 2018. Já para os alunos pretos os 

percentuais foram de 8,7%, 9,8% e 12,0%, respectivamente. Em relação ao ensino superior privado 

percebe-se também um aumento na participação de alunos negros, pois os programas Universidade 

para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento aos Estudantes de Ensino Superior (Fies) 

possibilitaram que muitos estudantes pretos e pardos cursassem o ensino superior em instituições 

privadas (GODOI; SANTOS, 2021). 

Esse aumento na diversidade de raça nas universidades é resultado da adoção de políticas 

afirmativas que vêm ocorrendo no país ao longo dos anos, representando um grande avanço na 

tentativa de mitigar o racismo e a desigualdade racial, contudo, somente a adoção de políticas de 

acesso às universidades pode não ser suficiente. Uma vez dentro das universidades, é preciso criar 

condições para esses alunos conseguirem concluir os seus cursos, pois, levando em conta diferentes 
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perfis socioeconômicos entre os alunos, pretos e pardos geralmente pertencem a uma família com 

menor background socioeconômico, o que dificulta a permanência na universidade. Nesse caso, 

muitos alunos necessitam trabalhar para complementar a renda familiar, ou cuidar dos afazeres 

domésticos e de irmãos mais novos, sendo assim, não sobra tempo para o cumprimento das 

atividades acadêmicas, estimulando a evasão. 

Diante desse cenário é preciso reforçar as políticas de permanência estudantil para os alunos 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, visto que quando não há nenhuma assistência ao 

aluno em situação de vulnerabilidade, a probabilidade de evasão aumenta. Segundo o documento 

do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), essas políticas têm como objetivo 

garantir que o aluno tenha sucesso acadêmico com a conclusão do curso, diminuindo os índices de 

retenção e evasão decorrentes de fatores socioeconômicos (MACIEL et al., 2016). O PNAES tem 

como finalidade ampliar as condições de permanência dos estudantes na esfera pública federal, 

atuando em ações de assistência estudantil como: moradia estudantil; alimentação; transporte; 

atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche e apoio pedagógico. Já na esfera estadual 

foi criado com o mesmo objetivo de permanência o Programa Nacional de Assistência Estudantil 

para as instituições de educação superior públicas estaduais (PNAEST) (MACIEL et al., 2016). Em 

relação às instituições privadas, apesar de representarem a maioria das matrículas do ensino 

superior, essas políticas de permanência estudantil são mais raras de ocorrer. 

 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contrariando o que disse o ex-ministro da educação, Milton Ribeiro, “Universidade não é 

para todos, mas somente para algumas pessoas”, o ensino superior é para todos, e cabe ao Estado 

juntamente com a sociedade proporcionar condições favoráveis para todo indivíduo poder estudar. 

Segundo o World Bank Group, investimentos no ensino superior acarretam efeitos positivos sobre 

a produção científica e as inovações tecnológicas, além de aumentar o número de indivíduos com 

melhores condições de empregabilidade (SILVA; SAMPAIO, 2022). A faculdade, porém, vai além 

de ajudar na formação do indivíduo para o mercado de trabalho, ela proporciona o desenvolvimento 

do pensamento crítico, a produção de conhecimento e a formação como cidadão. 

Desse modo, a presente pesquisa buscou analisar a extensão da evasão universitária no 

período da pandemia do Covid-19 no Brasil, bem como averiguar se a população negra foi mais 

atingida do que a população branca em relação à evasão. Esta pesquisa explorou os dados da PNAD 
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Contínua para saber quais características foram determinantes para a evasão do ensino superior 

durante esse período. Entre os principais resultados encontrados, destacam-se: ser mulher aumentou 

as chances de obtenção de um diploma, alunos residentes na zona rural tiveram menor probabilidade 

de evasão universitária, alunos da região Centro-Oeste apresentaram uma maior probabilidade de 

evasão, o indivíduo ser referência na família não aumentou as chances de desistência, quanto maior 

a idade do indivíduo, maiores foram as chances de evasão, e por fim, estudantes negros tiveram 

maior probabilidade de abandono do ensino superior. 

A partir da literatura revisada e do modelo econométrico aplicado, este estudo evidenciou 

que a população negra foi mais afetada que a população branca durante a pandemia do Covid-19, 

não somente sob aspectos sociais e econômicos, mas também na área da educação. O resultado do 

modelo logit evidenciou que a população negra teve maior probabilidade de evasão universitária 

que os brancos. Em períodos normais os estudantes negros já enfrentam diversas adversidades para 

prosseguir com seus estudos, pois historicamente pertencem às classes sociais menos favorecidas, 

apresentando menores recursos financeiros e também sofrendo com o racismo. A pandemia 

intensificou esses problemas pré-existentes. Quando um estudante negro abandona o ensino 

superior, aumentam suas chances de permanência na situação de vulnerabilidade, não conseguindo 

destacar-se profissionalmente, e, com isso, sendo impedido de ascender socialmente. 

É imprescindível que haja compreensão da realidade enfrentada pela população negra e 

discussão sobre políticas públicas para mitigar a desigualdade racial na educação. Contudo, 

infelizmente pouco foi feito na área da educação durante a pandemia. Neri e Osório (2021) destacam 

que a educação não foi vista como uma prioridade do Governo Federal no momento da pandemia. 

Segundo o portal Monitoramento dos Gastos da União com Combate à COVID-19, em novembro 

de 2020 o Brasil havia gasto em torno de R$ 470 bilhões para combater a pandemia, porém o 

Ministério da Educação havia gasto somente R$ 798 milhões, enquanto o Ministério da Saúde e da 

Economia gastaram R$ 35 bilhões e R$168,5 bilhões, respectivamente. Não bastasse a falta de 

investimento, no período da pandemia as IES públicas tiveram que enfrentar diversos bloqueios de 

verbas, impactando diretamente nos contratos dos restaurantes universitários, na segurança, na 

manutenção e na limpeza, além de comprometer os programas de auxílio de permanência na 

universidade, como o PNAES. Os cortes de verbas podem ter contribuído ainda mais para a evasão 

dos estudantes em situação de vulnerabilidade, pois muitos deles precisam do auxílio para pagar 

alimentação e moradia. 
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A educação é um direito constitucional e a evasão é um obstáculo a esse direito. Dito isso, 

reforça-se a necessidade de pensar políticas educacionais que foquem na permanência dos 

estudantes no ensino superior. Existem programas de apoio aos estudantes de universidades 

públicas, porém a maioria das desistências se encontra nas instituições privadas, e esse setor  é 

carente em programas de permanência estudantil. Sendo assim, é possível que cada instituição 

pública ou privada realize sua própria gestão da evasão de acordo com sua realidade, adotando 

medidas baseadas nos estudos referentes ao tema para que possam contribuir para a redução dos 

índices de evasão.  
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