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Os resultados apontam para uma taxa superior de intenção de abandono nos estudantes com mais idade, com média de acesso mais baixa, não

colocados no curso de 1ªopção e deslocados da família. Não se verifica uma associação significativa com o sexo e as habilitações académicas dos

pais. Em relação aos motivos apresentados pelos estudantes com intenção de abandono, são mais frequentes os vocacionais/carreira, financeiros,

académicos-aprendizagem e pessoais/identidade (sentimentos de ansiedade, solidão). Tendo os dados sido recolhidos em sala de aula, algumas

reservas se colocam à sua interpretação pois que assentes numa amostra de conveniência associada à assiduidade dos estudantes às aulas.

A expansão do Ensino Superior (ES) fez aumentar o número e

diversidade de estudantes. Este aumento, que se traduz também

numa grande heterogeneidade de estudantes, tem estado

associado às taxas elevadas de insucesso e abandono verificadas

logo no 1º ano. Estando Portugal desafiado a aumentar a

população adulta com formação académica superior para atingir

as metas do Europa 2020 e os objetivos presentes na Agenda

2030, importa que as instituições de ES implementem medidas

que favoreçam a permanência e a conclusão dos cursos.
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Após as primeiras 6-8 semanas no ES (ano letivo

2016/2017), 1387 estudantes do 1º ano

responderam a um questionário em sala de aula

onde uma das questões versava se haviam já

pensado ou estavam a pensar abandonar o ES.

Os estudantes que responderam afirmativamente

(12.1%), identificaram os motivos para essa

intenção. Foram asseguradas as condições

éticas para a investigação com seres humanos.

As análises estatísticas comparam os estudantes

com e sem intenção de abandono em função das

variáveis em estudo, não sendo considerados os

valores omissos, comparando médias ou

frequências em função da natureza das variáveis

(quantitativas ou categoriais). Indicam-se os

níveis de significância estatística das diferenças

obtidas na comparação de estudantes com e

sem intenção de abandono.
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O abandono do ES está associado às dificuldades de integração académica dos estudantes (Wilkins et al., 2016), sendo por isso mais frequente no

decurso do 1º ano (Spiegler & Bednarek, 2013). O abandono acompanha frequentemente o insucesso escolar do estudante (Pascarella & Terenzini,

2005), sendo entendido também como sua consequência. Vicent Tinto (1975) foi o primeiro autor a sistematizar os fatores determinantes do abandono,

propondo um modelo multivariado assente na interação de variáveis pessoais, interpessoais, curriculares e institucionais. Os seus estudos posteriores

confirmaram uma associação significativa do abandono dos estudantes à sua deficiente integração académica e social (Tinto, 2012). Neste estudo

pretendemos verificar se variáveis pessoais (sexo, idade), socioculturais (habilitação escolar do pai, habilitação escolar da mãe, deslocado da família),

percurso académico (média de acesso) e opções vocacionais (frequência ou não de curso de 1ª opção) estão relacionadas com a intenção de

abandono dos estudantes no final de 6ª-8ª semanas de frequência do ES, e que motivos apontam quando pensaram ou pensam abandonar.

• Assegurar a igualdade de 

acesso à universidade para 

todos;  

• Aumentar o número de 

pessoas habilitações relevantes 

e competências técnicas e 

profissionais, para emprego, 

trabalho qualificado e 

empreendedorismo. 

Atingir a taxa de 40% de

pessoas entre os 30 e os

34 anos com formação

de nível superior.

Tabela 2 – Motivos para a intenção de abandonar 

Tabela 1 - Caracterização dos estudantes com e sem intenção de abandonar 

Variáveis

Sem intenção

(n=1219; 87.9%)

Com intenção

(n=168; 12.1%)

M (DP) M (DP) Sig.

Idade 19.19 (4.32) 20.37 (6.19)
**

Nota ingresso no ES 15.41 (1.62) 14.89 (1.66) *** 

n (%) n (%)

Sexo
Masc. 387 (86.2) 62 (13.8) n.s.

Fem. 760 (88.4) 100 (11.6)

Habilitações –Pai

Bás. 577 (87.6) 82 (12.4) n.s.

Sec. 230 (88.5) 30 (11.5)

Sup. 167 (91.8) 15 (8.2)

Habilitações –Mãe

Bás. 496 (86.4) 78 (13.6) n.s.

Sec. 274 (89.0) 34 (11.0)

Sup. 209 (91.7) 19 (8.3)

Curso 1ª opção
Sim 645 (90.6) 67 (9.4) ***

Não 342 (84.2) 64 (15.8)

Deslocados
Sim 333 (86.4) 57 (14.6) *

Não 652 (89.8) 74 (10.2)

Legenda: * p<.05; **p<.01; ***p<.001; n.s.=não significativo
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