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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo          

estabelecer reflexões sobre a temática da evasão do ensino superior, em           

especial do curso de graduação em Sociologia da Universidade Federal          

Fluminense (UFF). Seus objetivos são detectar as possíveis causas da evasão,           

identificação do perfil do estudante evadido e não evadido e fatores que            

influenciaram na decisão de abandonar o curso. Tendo em vista que a evasão             

é um fenômeno recorrente no contexto de expansão do ensino superior           

brasileiro, frequentes discussões e estudos intentam lançar luz sobre a          

problemática para sua melhor compreensão e tentativas de resoluções. Para          

se obter uma melhor reflexão sobre a trajetória da evasão no ensino superior             

brasileiro, e na tentativa de uma melhor compreensão dos motivos e causas da             

evasão, foi realizada uma análise bibliográfica sobre a criação e expansão do            

ensino superior brasileiro, bem como da definição e teoria da evasão.  

 
Palavras-chave: 1. Desigualdade Educacionais. 2. Educação Superior.       

3. Evasão no Ensino Superior. 4.  Permanência no Ensino Superior.   
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ABSTRACT 

The objective this undergraduate thesis is to establish reflexions about the           

theme of college dropouts, specifically on the Sociology graduation course of           

the Universidade Federal Fluminense (UFF). It’s specific objectives are to          

detect the possible causes for the college evasion, identify on the sociology            

graduation course the evaded and non-evaded student’s profiles, and the          

factors that influence their decision to abandon the course. Acknowledging that           

evasion is an urgent character problem on the Brazilian higher education,           

frequent discussions and studies try to shed a light on this problem trying to              

understand it and looking for solutions. To get a better idea of evasion’s             

trajectory on Brazilians higher learning, and to better comprehend the reasons           

and causes for the evasion, a bibliographic analysis about the creation and            

expansion of brazil’s higher learning and a definition and theory of evasion were             

made. 

 

Keywords: 1. Education Inequality. 2. Higher Learning. 3. Evasion in          

Higher Education. 4. Permanency in Higher Education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evasão é uma pauta muito estudada e debatida dentro das instituições            

de ensino em todo o mundo, pois esta gera consequências socioeconômicos e            

acadêmicas de grande relevância. A definição de evasão é problemática,          

intrínseca e bastante discutida no meio acadêmico, sendo a definição mais           

aceita a de interrupção do ciclo de estudos de um estudante. (GAIOSO, 2005).             

O estudo da evasão é fundamental para compreender as dimensões do           

sistema de ensino, podendo ser utilizada como auxílio para entendimento e           

resolução das problemáticas no que se refere ao sistema educacional          

brasileiro. 

Posto isso, o presente trabalho de conclusão de curso pretende melhor           

compreender a evasão do ensino superior, em específico a evasão no curso de             

graduação em Sociologia da UFF, observando suas circunstâncias, influências         

e consequências a nível institucional, assim como social e econômico. Por           

conseguinte, para que possamos iniciar nossa discussão, é necessário atentar          

não apenas aos alunos que já evadiram, mas sim todo o percurso que os              

levaram a tomada desta decisão.  

Segundo os autores Carvalho et al., (2007)o Brasil, entre 2001 e 2005,            

teve uma média anual de 22% de evasões em instituições de ensino superior             

dentro dos setores públicos e privados. O Brasil se encontra dentro da média             

mundial de evasão das instituições de ensino superior (BAGGI; LOPES,         

2010).Entretanto, este número não abrange de maneira absoluta os reais          

problemas que estão por trás da evasão, sendo então necessário a utilização            

de uma análise social e histórica para melhor abordar as problemáticas que            

influenciam e perpetuam a questão da evasão.  

Até 2009, apenas 8% da população brasileira tinha formação superior, o           

que agrava ainda mais a problemática da evasão nas instituições de ensino            

superior (SILVA FILHO; HIPÓLITO, 2009). Além disso, poucas são as          

instituições de ensino no Brasil que possuem programas que visam a           
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diminuição da evasão (SILVA FILHO, 2007). Neste sentido, também é de           

caráter importante frisar que estes dados nos mostram números absolutos        

referente a evasão, não identificando em qual área de conhecimento,          

em quais cursos e em qual tipo de instituição a evasão é mais recorrente.  

O estudo desenvolvido pelas autoras Baggi e Lopes (2010), aponta o           

quanto é preocupante a relação entre o baixo número populacional que tem            

formação superior e a evasão das instituições de ensino superior no Brasil.            

Mesmo com a expansão de políticas de ampliação de vagas no ensino            

superior, percebemos um aumento quantitativo centralizado nas instituições de         

ensino superior de caráter privado, prevalecendo as desigualdades de acesso          

ao ensino superior, principalmente no que se refere a níveis socioeconômicos.  

A questão socioeconômica é essencial para entendermos aspectos que         

levam um estudante a abandonar seus estudos. Gisi (2006) nos mostra que            

existe uma dificuldade referente aos menos favorecidos em relação a          

permanência no ensino superior, não só por questões financeiras, mas          

principalmente pela sua trajetória educacional, que é atravessada por diversas          

questões sociopolíticas, interferindo, em sua maioria, na acumulação de capital          

cultural deste indivíduo, que pode ser sentida desde a educação básica.  

Silva Filho et al. (2007) nos mostra outras questões que podem           

contribuir para a não permanência do estudante no ensino superior, como           

questões de cunho acadêmico, expectativas em relação ao curso, identificação          

com o curso, assim como as questões referentes à própria instituição de ensino             

perante esse aluno. Em adição, Gaioso (2008) identifica influências advindas          

de problemas como a falta de incentivo a orientação vocacional dos           

estudantes, a falta de perspectiva em relação ao mercado de trabalho, assim            

como casos de reprovações em excesso.  

Ao nos deparamos com as questões supracitadas relacionadas a evasão          

no ensino superior, percebemos que não podemos ignorar a trajetória histórica           

educacional no Brasil, relacionando e associando eventos históricos a questões          

sociais recorrentes nas últimas décadas. Por isso, no primeiro capítulo, foi           

realizada uma revisão bibliográfica sobre a trajetória de expansão do ensino           

superior brasileiro,  
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O segundo capítulo apresenta um debate sobre os diversos fatores que           

levam um aluno a evadir do Ensino Superior, relacionando uma série de dados             

que mostram que a evasão é um fenômeno regular e sistemático no SES.  

e um estudo sobre a evasão nas instituições de ensino superior,            

abordando sua definição, os fatores que contribuem para que um estudante           

evada e os números da evasão no caso da Universidade Federal Fluminense.  

Com a finalidade de abordar a problemática da evasão com um olhar            

mais detalhado da realidade do estudante evadido, o terceiro capítulo          

apresenta a a pesquisa feita com estudantes do curso de graduação em            

Sociologia da UFF. Foi utilizado para a produção dos dados dois questionários,            

um direcionado para os estudantes evadidos do curso e o outro para os             

estudantes que ainda permanecem no curso de Sociologia. No total foram           

entrevistados 17 (dezessete) estudantes evadidos e 16 (dezesseis) estudantes         

que permanecem na graduação em Sociologia, escolhidos de forma aleatória,          

tendo em vista que os questionários eram de acesso livre aqueles que            

ingressaram no curso de graduação em sociologia, e foi disponibilizado online           

no período de 1º de setembro de 2018 à 5 de outubro de 2018.  

 

 

2 A TRAJETÓRIA DO ENSINO SUPERIOR  

 

A história do ensino superior, em diversos países, ocorreu dentro do           

cenário de monopólio de ensino e pesquisa, restrito às instituições          

universitárias, principalmente no que se refere a expansão do ensino superior.           

Dentro desse contexto, o conhecimento universitário e científico era moldado          

de acordo com as demandas da elite, a quem pertencia o controle dos meios              

de produção intelectual.  

Estas instituições tinham, em seu primeiro momento, mecanismos e         

sistemas de ensino “marcado pelo ethos do conhecimento de natureza          

“profissional”.” (PRATES; COLLARES, 2014, p.26). A partir da revolução         

científica do século XVII ganhou uma face de um sistema detentor do            

conhecimento. Mas é apenas no século XIX que as universidades começaram           
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a se desvincular do caráter aristotélico e clássico.  

As universidades Europeias eram diretamente impactadas pelos       

movimentos, pensamentos e transformações sociais políticas e econômicas.        

Do século XV ao século XVIII o modelo hegemônico que se estabeleceu nas             

universidades europeias foi o modelo renascentista. Este modelo de         

universidade foi transposto pelos Espanhóis na colonização da América         

Espanhola, tendo então, as universidades latino-americanas forte influência do         

movimento renascentista europeu (TRINDADE, 2000). 

No século XX, o ensino superior sofre uma tendência mundial de           

crescimento na demanda de acesso, assim como um movimento de abertura           

de instituições que viabilizassem um modelo não mais de elite, mas sim de             

massa. Esse acontecimento tem como influência principal a demanda do          

mercado de trabalho de formação mais rápida e as pressões de demanda de             

inclusão social (PRATES; COLLARES, 2014).  

No cenário brasileiro, o surgimento do ensino superior se deu de forma            

diferente, e este tem caminhado para um modelo mesclado no que se refere a              

pesquisa e ao ensino. As Instituições de ensino Brasileiro nascem, de acordo            

com Buarque (1994), com objetivo em atender a demanda da corte portuguesa            

e da elite brasileira, que antes enviava seus filhos às universidades europeias,            

principalmente as instituições francesas e portuguesas.  

As primeiras instituições de ensino superior no Brasil foram fundadas em           

1808, com a chegada da família real portuguesa ao país, o que é muito recente               

se comparado com outros países da América Latina (PRATES; COLLARES,          

2014).  

As Instituições de Ensino Superior brasileiras seguiam o modelo         

Napoleônico de ensino, voltadas para a formação de profissionais e de controle            

do Estado, tendo como orientação a formação e profissões liberais tradicionais,           

como Direito, Medicina e Engenharias em escolas isoladas, sendo essas tidas           

como “profissões imperiais.” (COELHO, 1999) Ao longo da história da     

educação brasileira, essas profissões imperiais reproduzem práticas de poder e          

de monopólio que intensificaram a posição de prestígio, mantendo as barreiras           

sociais, assim como as barreiras hierárquicas referentes às demais carreiras e           
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profissões (VARGAS, 2010).  

No século XIX, teorias da sociologia clássica, destaca como as          

profissões têm capacidade de formar grupos sociais, assim como organizar as           

relações sociais. Para Durkheim, esses grupos de profissionais exercem um          

papel de centralidade no que se refere ao contexto da crise moral (VARGAS,             

2010). 

Já para Parsons, esses profissionais exercem um papel importante no          

que se refere à resolução de importantes problemáticas e de “ideal serviço” à             

vida social dentro do contexto da sociedade moderna para que se possa dar             

características e emblemas de neutralidade afetiva e orientação à comunidade          

(VARGAS, 2010).  

 
A crítica weberiana a estas teorias introduz o conceito de poder e de             

monopólio ao mesmo tempo em que dá maior relevo aos processos           

históricos de formação do espaço profissional: a especificidade das         

formas sociais de existência das profissões passa a se vincular aos           

modos de ordenação do mundo social, tomados como expressão do          

domínio de um determinado grupo (BARBOSA, 1993, p.29). 

 

A profissionalização e a aquisição da formação profissional é uma das           

principais atribuições para que um estudante ingresse no ensino superior, pois           

assim como a formação desses grupos sociais profissionais, se tem um           

“projeto coletivo de mobilidade social que acaba por garantir monopólios na           

prestação de serviços e certos privilégios na estrutura ocupacional” (BASTOS,          

2004, p.57) 

No caso do Brasil, para além do prestígio social, para Barbosa (2003),            

podemos acrescentar o apoio do Estado Colonial como base dos profissionais           

de Direito, Medicina e Engenharias, sendo esses diplomados decisivos na          

construção do Estado Nacional Brasileiro.  

Assim como o contexto político do regime colonial, o ensino nas           

universidades brasileiras foi criado com o intuito de responder a uma demanda            

rápida e imediata, com pouco planejamento, principalmente no que se refere a            

sua expansão (SAMPAIO, 1991).  
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Estas instituições possuíam maneiras específicas para a admissão de         

novos alunos, selecionando os candidatos através de vestibulares ou provas          

específicas para o preenchimento das vagas que ofereciam: 

 
O nosso ensino superior é profissionalizante desde a chegada da          

família real ao Brasil, em 1808. A universidade brasileira ao ser criada            

em 1920, se limitou praticamente ao desenvolvimento das atividades         

de ensino. Cada faculdade possuía um ou mais cursos que lhe           

conferiam a identidade e, através de vestibular específico,        

selecionava os candidatos às vagas que oferecia. (BUARQUE,        

1994.p.103) 

 

Essas formas de admissão ao sistema de ensino superior se          

diversificaram ao longo dos anos no Brasil, seguindo critérios determinados de           

acordo com cada instituição. Entretanto, as instituições de ensino superior não           

deixaram seu caráter elitista de lado, já que ainda mantém características           

específicas e seletividade rigorosa.  

Apenas na segunda década do século passado, em 1920, que surgiu a            

primeira universidade brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro, no modelo           

institucional de universidade, que mais tarde viraria a Universidade do Brasil.           

Esta reunia a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a Faculdade de Direito              

do Rio de Janeiro e a escola Politécnica do Rio de Janeiro. 

A relação entre as atividades de caráter científico e de pesquisa no que             

se refere ao ensino superior brasileiro teve forte influência dos acontecimentos           

históricos na Europa no final do século XIX e início do século XX, em adição a                

tendência descentralizadora administrativa Federal do Brasil, com influência do         

manifesto republicano de 1870 e da forte presença do positivismo no           

pensamento científico, tal como crença religiosa, que resistia a novos modelos           

e descobertas do fazer ciência. 

Esta tendência descentralizadora no Brasil gerou uma maior        

desorganização no sistema educacional superior. A partir da Constituição de          

1891, houve uma maior influência dessa “tendência liberalizante”, que se          

baseava na ideia de “ensino livre”, e que foi de presença forte no período da               
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Primeira República.  

Dessa forma, as atividades científicas se afirmavam fora do contexto das           

Universidades, sendo elas realizadas pelos institutos de pesquisa, que de certa           

forma garantia o pequeno espaço ainda existente da investigação científica no           

Brasil. 

Em 1931, foi instituído o Estatuto das Universidades Brasileiras, assim          

como a inclusão de faculdades de educação, ciências e letras. Esta tentativa            

de “expansão” das universidades brasileiras, nada mais era do que a junção de             

faculdades independentes (Cunha,1982), e esta está diretamente relacionada        

com o momento histórico de expansão do ensino secundário e a necessidade            

da formação de novos professores secundaristas.  

Entretanto, o modelo organizacional da Universidade de São Paulo         

(USP), por exemplo, se diferenciava da instituída pelo Estatuto das          

Universidades Brasileiras em 1931. A USP tinha como base o modelo           

Napoleônico das universidades francesas, e tinha como ideia central uma          

universidade que desempenharia um papel de selecionar as ideias         

político-culturais, e que também fosse capaz de formar pesquisadores e          

profissionais competentes em diversas áreas. (PRATES; COLLARES, 2014) 

Com a promulgação da nova Constituição no período do Estado-Novo          

(1937-1945), o sistema de ensino superior brasileiro tinha como objetivo          

atender, de certa forma, as necessidades do mercado e da indústria,           

principalmente no que se refere a escassez de mão de obra especializada. 

A partir disso, o período getulista, utiliza de sua constituição para retirar            

do Estado o dever para com a educação, incentivando o ensino livre à iniciativa              

individual, a associações, pessoas coletivas públicas e particulares, abrindo         

espaço às iniciativas privadas (SAMPAIO, 2000).  

Com o fim do Estado-Novo, se configura uma nova constituição, a           

Constituição Federal de 1946. Esta constituição, por sua vez, é marcada por            

possuir um caráter mais democrático e liberal, trazendo consigo a concepção           

de que a educação é um direito de todos.  “A educação é direito de todos e                

será́ dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos               

ideais de solidariedade humana.” (Constituição Federal, 1946, art. 166). 

 



19 
 

A década de 1960 é marcada pelo incentivo governamental de          

formação de novas instituições privadas, para atender a demanda que vinha           

aumentando a cada dia. No contexto de ditadura empresarial-militar, o Estado           

tinha como papel fiscalizador das instituições de ensino superior, obedecendo          

as reformas de 1968, que buscava atender as demandas do setor privado.            

Entretanto, mantendo crescimento desordenado do ensino superior brasileiro,        

sem um devido planejamento. (SAMPAIO, 1991). 

De acordo com Prates e Collares (2014), os militares, sob influência de            

países como os Estados Unidos, que investia maciçamente em pesquisas          

básicas nas universidades, começaram a ver necessidade de investimento nas          

universidades brasileiras, principalmente no que se refere à questões de          

segurança e desenvolvimento nacional.  

Com o “milagre brasileiro” e a ideologia do “Brasil Grande”, o           

investimento em ciência e tecnologia ficou ainda mais presente. Entretanto, o           

governo militar tinha como objetivo a ampliação especial do ensino superior           

privado, incentivando o crescimento do setor privado. 

O ensino superior teve um grande salto quantitativo no número de           

matrículas nos anos de 1970 e 1980, tendo o ensino superior privado um             

crescimento maior se comparado ao público.  Enquanto o setor privado          

registrava um crescimento de 311% no período, o setor público registra           

crescimento de 143% (CUNHA, 1999). Ou seja, o crescimento das instituições           

privadas era 2,2 vezes maior que o crescimento das instituições públicas.   

Para Cunha (1999), uma das principais razões para este crescimento          

do setor privado é o estímulo governamental, que possibilitou o ingresso no            

ensino superior de grupos sociais economicamente mais vulneráveis e devido a           

políticas de financiamentos e bolsas.  

 

 
O setor privado cresceu através de recursos governamentais diretos,         

ou de projetos, como crédito educativo, modalidade de bolsas de          

estudos restituível, que permitia aos alunos pobres a entrada em          

faculdade, tendo como financiador a Caixa Econômica Federal. O         

setor público, por sua vez também se desenvolve, foi construído          
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novos campi, instituído o trabalho docente em tempo integral e          

ampliadas linhas de pesquisa científica. (Cunha 1999.p. 41) 

 

Esse quadro da expansão nas instituições de ensino superior foi          

também consequência do momento político da época, tendo em vista que o            

Estado ditatorial se restringia ao papel fiscalizador das instituições de ensino           

superior. O ensino superior sofre com uma expansão desordenada e com a            

falta de planejamento, abrindo espaço para o setor privado que se apropria dos             

recursos governamentais maus geridos.  

Nesse contexto, encontramos um modelo Napoleônico que detém um         

forte influência do Estado, e ao mesmo tempo um modelo composto de            

faculdades voltadas para o ensino profissionalizado e de institutos         

especializados em pesquisa, passando de um modelo clássico de cátedras          

para o modelo de departamentos importado dos  Estados Unidos da América           

no final dos anos de 1960 (PRATES; COLLARES, 2014).  

Por conseguinte, com o fim do golpe empresarial-militar e com a           

Constituição de 1988, a educação é definida como de responsabilidade da           

família e do Estado, na tentativa da adesão de maneiras universais e igualitária             

de ensino, isto por meio de instituições públicas e que respeitem o pluralismo             

de ensino.  

 
A educação, direito de todos e dever do estado e da família, será             

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao          

pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da         

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Constituição Federal,         

1988, art. 205) 
 

Estas políticas universais estipuladas na Constituição de 1988, que tem          

como objetivo equidade e o direito igualitário na educação, parecem estar           

longe de serem alcançadas. Na educação básica, por exemplo, em 19XX,           

cerca de 3,8 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão fora               

da escola (MACEDO, 2012).  

Assim como, cerca de 63,6 milhões de pessoas com 25 anos ou mais             
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têm somente ensino fundamental (aproximadamente 51% da população        

adulta), enquanto apenas 15,3% da população brasileira possui ensino superior          

completo Este quadro fica ainda mais agravante no que se refere a questão da              

desigualdade quando a análise é feita por regiões, cerca de 52% da população             

nordestina sequer concluíram o ensino fundamental, enquanto mais da metade          

da população do Sudeste têm ensino médio completo (PNAD, 2016). 

Com a adesão à onda neoliberal mundial dos anos de 1990, que exigia             

mudanças no âmbito social, geopolítico e econômico, os debates que          

envolviam o sistema de ensino superior tinham o intuito de reformular a            

educação para responder demandas do desenvolvimento econômico e social. 

Nesse cenário, de acordo com Gentili (1998), é o mercado de trabalho            

quem emite os sinais que permitem orientar as decisões em matéria de política             

educacional. É avaliação das instituições escolares e o estabelecimento de          

rigorosos critérios de qualidade o que permite dinamizar o sistema através de            

uma lógica de prêmios e castigos que estimulam a produtividade e a eficiência.             

Para o autor,  

O aspecto social da educação é esgotado com a implementação do            

neoliberalismo no Brasil, já que este sistema de ensino visa a           

profissionalização e corresponder às demandas impostas pelo mercado, tendo         

o ensino superior um caráter elitista e de subvencionar carreiras, sem se            

preocupar com a extensão e com a pesquisa. O modelo neoliberal reproduz e             

reforça os privilégios desta elite, que é detentora do monopólio político,           

econômico e cultural, e que reproduz a máxima da meritocracia.  

Dessa forma, podemos notar que desde o seu nascimento, o ensino           

superior brasileiro tem caráter excludente e é voltado a classe dominante, ou            

seja, a elite, já que uma das características mais perceptível a sua capacidade             

excludente. Verificamos também, que a universidade brasileira é um espaço          

meritocrático e elitista, além de ser ferramenta de dominação da elite           

(MACEDO, 2012). 

 
[...] O fenômeno mundial de crescimento de matrículas no ensino           

superior se deu por meio de duas vertentes institucionais. A primeira           
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tem a ver tanto com a ampliação da presença do setor privado no             

âmbito do ensino superior quanto com a ampliação da lógica de           

mercado como modelo paradigmático de gestão do ensino superior.         

Embora a primeira dimensão explique a segunda - dimensão lógica de           

mercado, como modelo organizacional gerencialista de gestão - é         

independente da privatização “real” do sistema. Ambas, entretanto, têm         

sido frequentemente associadas à crise fiscal do modelo de bem-estar          

e à crescente ideologia neoliberal dos anos 1980 [...] (Prates, A.;           

Collares, A. 2014, p.41). 

 

A política de gestão dos anos 1990 tem como marca a substituição do             

modelo burocrático, predominante nas instituições de ensino superior, por um          

modelo que dá ênfase na qualidade e desempenho do sistema, tendo como            

objetivo a criação de hierarquias e supervisão dos modos de funcionamento           

institucional das universidades. 

Neste sentido, entre outros, com o intuito de extinguir a natureza           

burocrática das instituições, o governo sanciona a Lei de Diretrizes e Bases            

Educacionais (LDB 9394/96), entre outros, que estimula o credenciamento das          

instituições de ensino superior privado; desintegra o ensino superior, que era           

estabelecido pelo tripé: ensino, pesquisa e extensão, passando a ser          

obrigatório somente nas universidades, abandonando o tradicional modelo        

único de pesquisa no ensino superior. 

No período entre 1996 a 2008 houve um aumento significativo do            

número de instituições de ensino superior, sendo em sua maioria privada. O            

processo de mercantilização do ensino superior no Brasil atingiu tanto a esfera            

ideológica, quanto a esfera econômica. Em 1996, 60% dos estudantes do           

ensino superior eram do sistema privado, e nos anos 2000 já eram 67%             

(PRATES, A. A. P. 2002). Segundo o Censo da Educação Superior do INEP no              

ano de 2017, 75,3% das matrículas em cursos de graduação estão na rede             

privada. 

Este movimento de mercantilização do sistema de ensino superior está          

intimamente ligado ao modo generalista de legitimação de um processo          

econômico global, para além do cenário ideológico nacional favorável, devido,          
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principalmente, à influência de organismos internacionais como a OECD,         

Banco Mundial e Banco Interamericano no contexto da época (PRATES, A;           

COLLARES, A. 2014).  

Em 2001 é aprovado o PNE (Plano Nacional de Educação), que           

estabelece diretrizes de ações e implementações firmadas pelo Brasil a partir           

de acordos e conferências internacionais no que se refere a educação. Este            

plano institui que ao menos 30% da população brasileira entre 18 e 24 anos              

ingressam ao ensino superior (ALMEIDA, 2006) 

 
Dentre das demais propostas desenvolvidas pelo PNE destacamos a         

questão da redução das desigualdades sociais através de políticas de          

democratização do ensino público e de políticas de acesso e permanência no            

ensino superior. Apesar da política neoliberal adotada nos últimos anos          

percebe-se que houve avanços significativos na última década no tocante à           

defesa da garantia dos direitos à educação e a sua efetividade em termos de              

garantia de acesso, permanência e qualidade de ensino superior (MACEDO,          

2012. p.31-32). 

 

Para que essa meta fosse atingida, o Governo Federal, em 2005,           

estabeleceu o Programa Universidade para Todos (ProUni), que possibilita o          

ingresso de estudantes oriundos de escolas públicas e de baixa renda às            

instituições de ensino superior, através de bolsas de estudos, integral ou           

parcial, em instituições de ensino privado. 

Em 2007, foi instituído o Programa de Apoio aos Planos de           

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNI. Este         

programa visa a criação de políticas públicas que possibilitam a ampliação no            

acesso e na permanência do estudante, sendo suas propostas diretrizes que           

visam a redução da taxa de evasão, ocupação das vagas ociosas, ampliação            

de vagas de ingresso, aumentar o alcance da mobilidade acadêmica, ampliar           

políticas de inclusão social e de assistência estudantil (MACEDO, 2012). 

A educação tem um papel fundamental no desenvolvimento de uma          

nação, entretanto, quando paramos para analisar a questão do Brasil,          
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percebemos que os interesses e as necessidades da classe social dominante           

estão diretamente ligados ao campo da Educação (PONCE, 1982). 

Percebemos, neste aspecto, avanços consideráveis nos últimos anos        

no que se refere a políticas de incentivo a ingresso as instituições de ensino              

superior, principalmente a instituições privadas. Em oposição, quando se trata          

da permanência do aluno nessas instituições, é notório a inexistência de           

pesquisas e projetos visando conhecer os motivos da evasão e da tentativa de             

permanência do graduando.  

Neste sentido, o próximo capítulo tem como intuito o debate das           

problemáticas referentes à evasão, apresentando um panorama geral da         

evasão nas universidades brasileiras para, na sequência, analisar e refletir a           

problemática da evasão no curso de Sociologia na Universidade Federal          

Fluminense, identificando seu papel social no espaço múltiplo e singular dentro           

do contexto das Universidades Públicas do Brasil.   

 

 

3 EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO  

 
Para podermos compreender a problemática da evasão foi necessário         

levar em consideração a trajetória de expansão do Ensino Superior Brasileiro,           

assim como a questão da democratização e da desigualdade estrutural, que           

são problemáticas sensíveis no contexto do sistema de ensino brasileiro.  

Dessa forma, neste capítulo iremos abordar o fenômeno da Evasão a           

partir dos seus aspectos singulares, considerando a magnitude de sua          

ocorrência nos últimos anos. A primeira parte do capítulo apresenta uma           

discussão sobre definição do conceito de evasão e identifica os fatores que            

contribuem com a evasão, utilizando autores que possibilitem uma         

compreensão mais ampla sobre o fenômeno. A segunda parte apresenta          

alguns dados sobre evasão nas universidades brasileiras.  
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3.1 DEFINIÇÃO E TEORIA 

 

A Evasão é um conceito fluído que permeia discussões referentes à           

permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior.  Entende-se         

por evasão a saída de um estudante do seu curso de origem de maneira              

definitiva. Entretanto, esta definição é geral, e permite diferentes entendimentos          

para identificação de um estudante evadido, sendo também considerado as          

seguintes formas de saída: a transferência de curso, a transferência de           

instituição e a exclusão por norma institucional (PALHARINI, 2010) 

Assim, apresenta-se a necessidade de uma análise mais precisa, pois o           

próprio conceito dificulta a padronização, principalmente no que se refere ao           

caráter das Instituições de Ensino e suas políticas institucionais que identificam           

a evasão, sendo  possível a identificação da existência de diferentes maneiras           

de evasão, e estas estão diretamente relacionadas a diversos atravessamentos          

relacionado aos estudantes, assim como às Instituições de ensino.  

O estudo sobre a evasão ganha uma maior visibilidade e espaço na            

academia a partir do ano de 1995, com as pesquisas da Comissão Especial de              

Estudos sobre Evasão nas Universidades Públicas no Brasil, realizada pelo          

MEC,  que tinha por objetivo investigar e identificar as causas para este           

acontecimento (Macedo, 2012). Diante disso, para que possamos conceituar         

de forma mais clara a questão da evasão, precisamos de uma base que             

manifeste as diferentes modalidades que possa afila-la, tanto dentro do          

contexto institucional quanto no caráter de seu curso. 

Dentro desse contexto, Ramos (1995) detectou três métodos para que          

se possa medir os índices de evasão, estes são: “Tempo médio”, “Fluxo” e             

“Quase-Fluxo”. 

O método do “Tempo médio” é expresso pela equação: 

% de evasão = [(NVPv – NAV) / NVPv] 100. 

Onde NVPv corresponde ao número de vagas preenchidas nos anos de           

previsão de conclusão do curso, enquanto NAV é o número de estudantes            

vinculados aos anos correspondente deste tempo médio. (PALHARINI, 2010) 

O segundo método que é denominado de “Fluxo” analisa a partir do            
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número de ingresso, retenção e saída por ano, pela instituição de ensino,            

levando em consideração o tempo máximo da integração curricular.  

Já o terceiro método desenvolvido por Ramos (1995) que é chamado de            

“Quase-Fluxo”, estabelece uma comparação entre o número de vagas         

preenchidas com o número de estudantes vinculados em cada ano do tempo            

médio de duração do curso (PALHARINI, 2010).  

Este método é o mais usual no Brasil, principalmente por ter sido o             

utilizado no estudo da Comissão Especial de Estudos sobre Evasão nas           

Universidades Públicas no Brasil (MEC, 1995). No entanto, nesses estudos,          

podemos perceber que as taxas de evasão são medidas pela relação entre            

ingressantes e concluintes do curso verificado, não expressando o real número           

da evasão (PALHARINI 2010). 

É de suma importância salientar que o estudo da evasão é fundamental            

para compreender as dimensões da expansão do sistema de ensino superior,           

principalmente no que se refere à garantia da permanência dos estudantes em            

seu curso de origem, podendo ser utilizada como auxílio para entendimento e            

resolução das problemáticas no que se refere ao sistema educacional          

brasileiro. 

Segundo Silva Filho et al. (2007), são poucas as instituições de ensino            

no Brasil que possuem programas que visam minimizar as causas e efeitos da             

evasão no ensino superior, assim como contribuir para a permanência do           

estudante de maneira justa e com qualidade.  

Posto isso, para contribuição à permanência do estudante, podemos         

citar a adoção de políticas assistenciais voltada para os estudantes em           

situações mais vulneráveis e a adoção de medidas que tenham como objetivo            

a integração do estudante na instituição.   

As políticas de assistência social é um direito social integrante da           

política de singularidade social que tem caráter de preservar a cidadania dos            

brasileiros, assim como proteger e defender direitos e universalização dos          

serviços, como consta no Artigo 203 da Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 203 - A assistência social será́ prestada a quem dela necessitar,            
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independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por         

objetivos: 

I - Aproteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à             

velhice; 

II - O amparo àscrianças e adolescentes carentes;  

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - Ahabilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência          

e a promoção de sua integração à vida comunitária; 

V - A garantia de um saláriomínimo de beneficio mensal à pessoa            

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir          

meios de prover à própriamanutenção ou de tê-la provida por sua           

família, conforme dispuser a lei. (CF. 1988. Art.203)  

 

Posto isso, compreende-se então que a educação e a política de           

assistência social pertencem ao campo dos direitos sociais, a fim de viabilizar a             

equidade e a justiça social. A Assistência Estudantil deve articular e amparar            

seus usuários, visando o bem-estar e a permanência dos estudantes. Essa não            

pode ser entendida como um dever moral de ajuda pública ou privada do             

estudante, mas sim como um direito social (MACEDO, 2012). 

Há um crescente progresso referente às políticas de assistência ao          

estudante, assim como esta vem cada vez mais adquirindo uma maior           

institucionalidade. Através da LDB a assistência estudantil tem como papel:  

 
Art.94- A União proporcionará recursos ao educando que        

demonstrem necessidade e aptidões para estudos, sob duas        

modalidades: 

a) Bolsas gratuitas para custeio total dos estudos; 

b) Financiamento para reembolso dentro de prazo variável, nunca         

superior a quinze anos. (Lei 4.024, 1961) 

 

Para o REUNI (2007) são princípios fundamentais, de acordo com suas           

diretrizes, a adoção de políticas de maior inclusão, assim como a permanência            

estudantil.  
 

Art.1o Fica instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação           
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e Expansão das Universidades Federais - REUNI, com o objetivo de           

criar condições para a ampliação do acesso e permanência na          

educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento         

da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades          

federais 

 

Art. 2o O Programa terá́ as seguintes diretrizes: 

 

I - Redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e 

aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno;[...] 

V - Ampliação de politicas de inclusão e assistência estudantil. 

 
Mas é apenas em 2010 que o Governo Federal institucionaliza a           

assistência estudantil com o decreto de número 7.234 (Programa Nacional de           

Assistência Estudantil - PNAES), tendo como finalidade ampliar a permanência          

estudantil nas Instituições Federais de Ensino Superior, viabilizando a         

igualdade de oportunidades e contribuindo para a melhoria do desempenho          

acadêmico, atendendo às seguintes áreas:  

 

1. moradia estudantil;  

2. transporte; 

3. alimentação; 

4. atenção à saúde;  

5. inclusão digital;  

6. cultura; 

7. esporte; 

8. creche; 

9. apoio pedagógico;  

10. acesso, participação e aprendizagem de estudantes com        

deficiências.  

 

No que se refere a Universidade Federal Fluminense, a partir de 2010,            

com a implementação do PNAES, a universidade instituiu os programas          

voltados à assistência estudantil. É importante ressaltar que a UFF detinha           
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programas de assistência estudantil desde 1970, mas que este não era           

pertencente a um Plano de Governo (MACEDO, 2012). Listamos os Programas           

de Assistência Estudantil estabelecidos pela UFF:  

 

1. Programa Desenvolvimento Acadêmico; 

2. Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes Ingressantes; 

3. Programa Bolsa Alimentação – Restaurante Universitário; 

4. Programa Bolsa Apoio Transporte; 

5. Programa Bolsa Apoio ao Estudante com Deficiência; 

6. Programa Bolsa Emergencial; 

7. Programa Auxílio Alimentação para Estudantes das Unidades       

Acadêmicas fora da sede; 

8. Programa Auxílio Saúde; 

9. Programa Material Didático; 

10. Programa Auxílio Creche; 

11. Programa Bolsa Atleta; 

12. Programa Apoio ao Estudante Estrangeiro; 

13. Programa Altos Estudos. 

14. Programa de Universalização de línguas Estrangeiras- PULE 

 

No segundo semestre de 2018 a PROAES (Pró-Reitoria de assuntos          

estudantis) divulgou editais referentes aos programas de Programa Auxílio         

Creche (200 vagas, valor de 200 reais mensal), Programa Auxílio Moradia (150            

vagas, valor de 300 reais mensal), Programa Auxílio Alimentação (200 vagas,           

valor de 200 reais mensal), Programa Auxílio Saúde (20 vagas, valor de 80             

reais mensal), Programa Bolsa de Apoio aos Estudantes com Deficiência (11           

vagas, valor de 400 reais mensal) e Programa Bolsa de Apoio Transporte (150             

vagas, valor de 275 reais mensal), Tendo em vista que não há renovação             

automática de bolsa, precisando o estudante contemplado se inscrever no final           

da vigência estabelecida dos Programas de Assistência Estudantil da UFF.           

Entretanto, é notório que as ofertas de vagas dos programas de Assistência            

Estudantil não atendem por completo à demanda de estudantes que estão           
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economicamente mais vulneráveis.  

Tendo em vista a questão da Assistência Estudantil supracitada, é          

necessário salientar, para uma maior melhor análise da problemática da          

evasão, os diferentes fatores que contribuem para todo o percurso que leva um             

estudante a abandonar seus estudos.  

Segundo o estudo realizado por Palharini, et al (2002a) não cabe           

apenas compreender a evasão como uma consequência diretamente        

relacionado ao fracasso acadêmico do estudante evadido, mas sim como uma           

exclusão acadêmica que tem como fatores ligados às questões institucionais,          

bem como fatores externos de caráter individual. Sendo então a evasão é um             

fator de múltiplas causas. 

 

FATORES INSTITUCIONAIS E INDIVIDUAIS DA EVASÃO 

 

Silva Filho et al. (2007) nos mostra algumas condições que podem           

contribuir para o abandono dos estudos de um estudante no ensino superior,            

como questões de cunho acadêmico, expectativas em relação ao curso,          

identificação com o curso, assim como as questões referentes à própria           

instituição de ensino perante esse aluno.  

Para Brandão (2009) a evasão é basicamente inevitável para os          

estudantes que se encontram em um contexto de vulnerabilidade econômica.          

Contudo, fatores referentes ao perfil do curso de graduação relacionam-se          

diretamente com o fenômeno da evasão. O autor ressalta que cursos de maior             

prestígio social tendem a ter uma média de evasão menor do que os cursos de               

menor prestígio.  

Segundo Macedo (2010) um dos aspectos que deve ser salientado no           

que se refere às causas da evasão de um estudante, seja ele pertencente a              

uma rede pública ou privada, são: 

 
“as estratégias de mobilidade social traçada pelos estudantes. Em         

consequência de suas condições socioeconômicas, alguns desistem       

de buscar as carreiras mais concorridas e/ou de sua preferência e           
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‘optam’ por cursos menos procurados, mesmo tendo pouco interesse         

em ingressar, de fato, na profissão ‘escolhida’.”  (MACEDO, 2010,         

p.16) 

 

Os estudantes que ingressam no ensino superior dentro desse contexto,          

tem como um de seus objetivos a mobilidade social. Estes indivíduos           

internalizam de forma subjetiva a possibilidade de acesso a bens materiais e            

simbólicos, a partir da sua possibilidade de êxito dentro do seu contexto de             

pertencimento no espaço social (BOURDIEU, 1998).  

Segundo o Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação da          

Ciência e da Tecnologia (2007), os aspectos didático-pedagógicos, a         

infraestrutura dos Institutos de ensino superior, as expectativas do graduando          

em relação a sua formação e aspectos da sua integração à instituição são             

fatores que podem influenciar diretamente na decisão do estudante em evadir.  

De acordo com a pesquisa, nas instituições de ensino superior há uma           

falta de programas de auxílio financeiro para estudantes que apresentam uma           

maior vulnerabilidade socioeconômica, assim como programas de orientação,        

monitoria e de acompanhamento pedagógico que possibilitam auxiliar os         

estudantes, assim como os integrar de maneira mais coesa a instituição de            

ensino. 

Entretanto, estes números não abrangem de maneira absoluta os reais          

problemas que estão por detrás do Sistema Superior de Educação,          

principalmente aqueles relacionados à evasão, mostrando de maneira parcial         

suas características. Com isso, percebemos a necessidade da utilização de          

uma análise social e histórica para poder melhor abordar as problemáticas que            

influenciam e perpetuam a questão da evasão.  

Mesmo com a expansão de políticas de ampliação de vagas no ensino            

superior, percebemos um aumento quantitativo centralizado nas instituições de         

ensino superior de caráter privado, prevalecendo as desigualdades de acesso          

ao ensino superior, principalmente no que se refere a níveis socioeconômicos.           

     

 



32 
 

A questão socioeconômica é uma problemática essencial para melhor         

entendermos aspectos que leva um estudante a abandonar seus estudos. Gisi           

(2006) nos mostra que existe uma dificuldade referente aos menos favorecidos           

em relação a permanência no ensino superior, não só por questões financeiras,            

mas principalmente pela sua trajetória educacional, que é atravessada por          

diversas questões sociopolíticas, interferindo, em sua maioria, na acumulação         

de capital cultural deste indivíduo, que pode ser sentida desde a educação            

básica. 

Em adição a esta problemática, Gaioso (2008) identifica influências         

advindas de problemas como a falta de incentivo a orientação vocacional dos            

estudantes, a falta de perspectiva em relação ao mercado de trabalho, assim            

como casos de reprovações em excesso. De acordo com Amaral (2008), a            

evasão está relacionada: 

 
Com referência aos fatores individuais, atribui às habilidades de         

estudo relacionadas à personalidade em decorrência da formação        

escolar anterior vincula à escolha precoce da profissão as         

dificuldades pessoais; Quanto aos fatores internos às instituições,        

relaciona os currículos desatualizados, alongados; rígida cadeia de        

pré-requisitos, além da falta de clareza sobre o próprio projeto          

pedagógico do curso; as questões didático-pedagógicas: critérios       

impróprios de avaliação do desempenho discente; falta de estrutura         

de apoio ao ensino, tais como: laboratório de ensino, equipamentos          

de informática, etc. Quanto aos fatores externos às instituições, atribui          

os relativos ao mercado de trabalho. Relaciona ao reconhecimento         

social da carreira escolhida à desvalorização da profissão, por         

exemplo, o “caso” das licenciaturas. (Amaral, ANDIFES, 2008) 

 

Já o pesquisador Carlos Renato Theóphilo (2006) considera em seu          

estudo, que ao analisar os fatores que contribuem para a evasão no ensino             

superior é sensível a ocorrências de motivos que tem caráter motivacional           

distintos, e que não apenas o aspecto socioeconômico pode ser levado em            

conta, por mais que este seja de fundamental importância. Fatores como           

dificuldade em conciliar os estudos com o trabalho, doença grave ou morte,            
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transferência de domicílio, etc. podem ser determinantes para que o aluno           

evada. 

Dentro desse contexto, é importante destacar a questão da Saúde          

Mental no meio acadêmico, partindo da premissa que o ambiente acadêmico           

pode ser  hostil e desencadeador de condições que contribuem para a evasão            

dos estudantes, condições essas que contribuem para aparecimento de         

condições como o estresse excessivo, depressão, síndrome do pânico,         

transtorno de ansiedade generalizada, etc.  

Esta problemática vem sendo debatida de maneira extensa dentro da          

academia, principalmente no que se refere a importância da saúde mental por            

parte dos docentes e dos discentes para que o ambiente acadêmico seja mais             

acolhedor e saudável.  

O estudo sobre a “vulnerabilidade e bem-estar psicológicos dos         

estudantes universitários” efetuado pela  Revista Brasileira de Terapias        

Cognitivas em 2014, identifica como os estudantes universitários estão sob          

constante exigências e demandas que possibilitam a apresentação de recursos          

cognitivos e emocionais complexos dentro do ambiente acadêmico, já que este           

é estressante quando não apresenta fatores que possibilitam o         

desenvolvimento saudável no contexto da socialização e da integração do          

estudante no meio universitário.  

 
É importante pontuar que o estresse crônico pode conduzir ao          

desenvolvimento de uma síndrome definida como uma experiência de         

esgotamento, decepção e exaustão física e emocional, manifestada        

por profissionais "normais", que não apresentam nenhum quadro        

psicopatológico antes de seu surgimento. (PADOVANI, Ricardo da        

Costa et al., 2014) 

 

Outro estudo realizado pela Universidade de São Paulo (USP) no ano           

de 2014 com os estudantes de medicina, mostrou que 50% dos estudantes            

sofrem com Burnout, que é uma síndrome psicológica em detrimento a           

resposta a uma exposição crônica de fatores que ativam o estresse nos            

indivíduos em seu ambiente de trabalho. Esta síndrome está relacionada com o            
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processo de exaustão, distanciamento afetivo e a sensação de falta de eficácia            

ou de sucesso no ambiente de estudo/trabalho.  

Não é possível atribuir apenas uma causa ao movimento de evasão           

dos alunos sistema de ensino superior brasileiro sendo necessário         

compreender este fenômeno como plurianual (PALHARINI, 2010).  Ao nos         

deparamos com as questões supracitadas relacionadas, percebemos que não         

podemos ignorar a trajetória histórica do ensino superior no Brasil,          

relacionando e associando eventos históricos a questões sociais recorrente nas          

últimas décadas.  

É necessário, então, o reconhecimento da evasão como consequência         

de todo um trajeto educacional estrutural que está intimamente ligada às           

circunstâncias 

de sua origem, para que seja possível o entendimento da evasão para além             

das causas e de suas consequências (FREITAS, 2002). 

 

3.2 EVASÃO EM NÚMEROS 

 

O estudo da evasão no ensino superior teve um marco formal em 1995,             

com a Comissão Especial para o Estudo da Evasão, instituída pela Secretaria            

de Educação Superior do Ministério da Educação (SeSu/MEC). Este estudo          

contribuiu para um diagnóstico e melhor conhecimento das Instituições         

Federais de Ensino Superior - IFES e foi nesse momento que se definiu a              

evasão dos cursos de graduação como sendo “saída definitiva do aluno de seu             

curso de origem, sem concluí-lo” (Comissão Especial, 1995).  

Como dito anteriormente, a evasão é um dos maiores problemas da           

educação brasileira, ao nos deparamos com a questão da evasão no ensino           

superior, é perceptível a preocupação principalmente no que se refere aos           

dados numéricos da evasão nesse setor.  Dados disponibilizados pelo INEP no           

ano de 2005 mostram que a média de evasão nas universidades públicas entre             

os anos de 2000 e 2005 foi de 12%, o que evidencia a gravidade do quadro da                 

formação superior.  

Em 2017, o censo da educação superior divulgado pelo INEP,          

 



35 
 

identificou que foram oferecidos 10,7 milhões de vagas nos cursos de           

graduação, sendo 73,3% de vagas novas e 26,6% remanescentes.  O sistema           

de ensino superior brasileiro é composto de 2.488 instituições de ensino, onde            

apenas 296 dessas instituições são públicas.  

A rede privada ofertou 92,4% do total de vagas em cursos de            

graduação em 2017, enquanto que a rede pública correspondeu a 7,6% das            

vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. Dessas novas vagas,          

apenas 36,3% foram preenchidas e das vagas remanescentes foram ocupadas          

um total de 12,1% das vagas.  

Estes índices de ocupação de vagas são os maiores já obtidos em            

termos gerais no Brasil, tendo uma predominância de matrícula em cursos de            

bacharelado, onde tem uma participação de 69% dos números de matrículas           

em Instituições de Ensino Superior em 2017.  

No mesmo ano, segundo o INEP, cerca de 1 milhão e 200 mil             

estudantes concluíram seus cursos de graduação, dentro desse número,         

apenas 21% eram de instituições públicas, enquanto cerca de 3 milhões e 226             

mil novas matrículas foram efetuadas em instituições públicas e privadas.  

 

Segundo estudos realizados pela FORPLAD (Fórum Nacional de        

Pró-Reitores Planejamento e de Administração das instituições Federais de         

Ensino Superior), no intervalo de 9 anos, entre 2005 e 2014, o censo da              

educação superior mostrou que houve um aumento de mais de 135,0% no            

número de vagas oferecidas em instituições Federais de Ensino Superior          

(IFES). A tabela abaixo mostra que junto com o aumento das vagas houve um              

aumento na taxa de evasão das Universidades Federais 
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Tabela 1: 

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (IFES) 

Ano Vagas Ingressantes Matriculados Concluintes Evasão 

2005 127.334 143.731 579.587 86.011 X 

2006 144.445 161.509 589.821 83.686 13,3% 

2007 155.04 172.334 815.542 89.257 13% 

2008 169.502 186.043 643.101 84.036 13,2% 

2009 210.236 223.624 702.847 91.576 14,3% 

2010 248.534 269.216 833.934 93.442 14,6% 

2011 270.121 282.007 927.086 98.383 12,9% 

2012 283.445 300.453 985.202 96.27 17,4% 

2013 291.444 299.203 1.045.507 
 

107.792 
16,0% 

2014 299.234 311.536 1.083.586 119.988 17,7% 
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Novembro 2018 (FORPLAD) 

 

EVASÃO NA UFF 

 

Para que se possa fazer análise mais ampla, iremos abordar a           

problemática da evasão do ensino superior na Universidade Federal         

Fluminense, observando suas circunstâncias, influências e consequências a        

nível institucional, assim como social. 

No caso da evasão de estudantes da Universidade Federal Fluminense - UFF,           

estudo realizado por Brandão (2005), mostrou que a média de evasão difere            

entre cursos “mais disputados” e “menos disputados”, ou seja, os cursos que            

possuem maior prestígio social e consequente maior disputa no vestibular          

apresentam menores índices de evasão (26,44%) em relação aos menos          

disputados (45,34%).  

Em um cenário atual, observamos no sistema de transparência da UFF           

que o quadro da evasão permanece com percentual elevado e a diferença é             

sensível e significativa entre cursos de prestígio e cursos de menor prestígio.  

Na tabela abaixo observamos a relação percentual entre o número de           
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diplomados e o número total de ingressantes (incluindo todas as modalidades           

de ingresso) de cursos selecionados da Universidade Federal Fluminense. 

 

Tabela 2: 

Curso Grau de Prestígio em 
2016.2 

Grau de Prestígio em 
2017.1 

Administração 126.14% 126.85% 
Administração (Macaé) 26.0% 37.25% 

Administração (Volta Redonda) 50.40% 54.92% 
Biomedicina 64.18% 68.66% 

Biomedicina (Nova Friburgo) 64.29% 66.67% 
Ciência Da Computação 58.71% 54.88% 

Ciência Da Computação (Rio Das 
Ostras) 16.67% 26.03% 

Ciências Contábeis 51.43% 50.00% 
Ciências Contábeis (Macaé) 29.09% 44.44% 

Ciências Contábeis (Volta Redonda) 25.36% 38.21% 
Ciências Econômicas 41.38% 44.21% 

Ciências Econômicas (Campos) 22.73% 25.78% 
Ciências Sociais 73.47% 124.62% 

Ciências Sociais (Campos) 34.71% 59.76% 
Direito 132.78% 159.99% 

Direito (Macaé) 46.75% 59.03% 
Direito (Volta Redonda) 70.59% 73.53% 

Enfermagem 73.77% 70.25% 
Enfermagem (Rio Das Ostras) 98.51% 101.52% 

Engenharia De Produção 99.10% 139.81% 

Engenharia De Produção (Rio Das 
Ostras) 50.00% 52.86% 

Engenharia De Produção (Volta 
Redonda) 71.72% 60.91% 

Engenharia Mecânica 59.05% 100.94% 
Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 65.96% 64.29% 

Física 18.06% 29.57% 
Física (Pádua) 12.50% 17.20% 

Física (Volta Redonda) 1.53% 5.41% 
Geografia 76.25% 73.91% 

Geografia (Campos) 36.00% 47.19% 
História 102.26% 96.33% 

História (Campos) 22.96% 54.02% 
Matemática 33.03% 40.95 

Matemática (Pádua) 19.57% 9.09% 
Matemática (Volta Redonda) 6.71% 6.96% 

Medicina 83.24% 84.40% 
Medicina Veterinária 66.67% 86.55% 
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Nutrição 106.20% 154.12% 
Odontologia 98.91% 82.61% 

Odontologia (Nova Friburgo) 79.37% 72.73% 
Pedagogia 92.02% 95.77% 

Pedagogia (Angra Dos Reis) 70.87% 127.27% 
Pedagogia (Pádua) 148.96% 136.46% 
Produção Cultural 55.56% 58.75% 

Produção Cultural (Rio Das Ostras) 29.87% 45.83% 
Psicologia 163.33% 175.21% 

Psicologia (Volta Redonda) 92.77% 90.36% 
Psicologia (Campos) 45.60% 66.13% 

Psicologia (Rio Das Ostras) 198.80% 173.17% 
Química 61.96% 57.47% 

Química (Volta Redonda) 22.66% 28.23% 
Relações Internacionais 205.79% 191.54% 

Serviço Social 88.99% 79.28% 
Serviço Social (Campos) 69.11% 66.09% 

Serviço Social (Rio Das Ostras) 36.11% 62.86% 
Sociologia 32.43% 34.23% 

Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / novembro 2018 (FORPLAD) 

 

Cursos como Administração, Direito, Nutrição, Medicina, Relações       

Internacionais e Psicologia, apresentam um grau de prestígio elevado, e          

consequente relação percentual (número de diplomados X números de         

ingressantes) alto.   

Pode-se observar na tabela acima que ocorre também uma diferença          

bastante significativa no que diz respeito à localização dos cursos, ou seja, se o             

curso se dá em Niterói ou nos campus de cidades do interior do estado. 

A partir do Programa de Apoio de Reestruturação e Expansão da           

Universidades Federais (REUNI) em 2007, houve um aumento de vagas nas           

Universidades Federais em conjunto com sua descentralização nas capitais,         

tendo como premissa a expansão do ensino superior como objeto de direito            

social e agente atenuante de desigualdades sociais. 

Desde sua implantação, o REUNI encontrou dificuldades no que diz          

respeito à interiorização do ensino superior, dentre elas, a oferta e o            

preenchimento de vagas, a continuidade dos estudantes nos cursos, as taxas           

de conclusão e a qualidade de ensino. 

Segundo Vargas (2016), a Universidade Federal Fluminense (UFF) foi a          
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IFES que mais expandiu seu número de vagas com o REUNI, atuando em             

Niterói (Sede), Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Nova          

Friburgo, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. 

Entre os semestres de 2013.1 (68,06%) e 2015.2 (51,3%) houve um          

decréscimo na taxa geral de sucesso. Para a autora, o SISU contribuiu em             

parte para com o declínio na conclusão, uma vez que permite a possibilidade             

de se inscrever em uma segunda ou até mesmo terceira opção de curso.             

(VARGAS, 2016) 

No que se refere a evasão, ao dar continuidade a análise nos cursos de              

graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF), é sensível a diferença          

entre concluintes de cursos considerados de baixo e alto prestígio, dentro da            

lógica do mercado de trabalho no Brasil, conforme mostra o gráfico abaixo.            

 Esta lógica estabelece uma hierarquia social dentro dos cursos de graduação,           

determinando e distinguindo cursos elitistas, com alto prestígio social, de          

cursos cuja formação é destinada às carreiras menos privilegiadas na          

sociedade. (BATISTA, 2016) 
Gráfico 01: 
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Em um estudo realizado sobre o perfil socioeconômico dos estudantes          

universitários brasileiros, Pinto (2004) ressalta que há uma predominância de          

estudantes de maior poder aquisitivo em cursos como Direito, Medicina,          

Odontologia, como exposto no quadro anterior. Em contrapartida, os cursos          

como matemática e pedagogia, tendem a ter universitários de menor poder           

aquisitivo, ilustrando a tese da elitização nos cursos de graduação nas IFES.  

É necessário considerar que as condições socioeconômicas dos alunos         

de menor poder aquisitivo influenciam suas escolhas e estratégias de          

mobilidades sociais. Ao “escolherem” cursos menos procurados, deixando seus         

interesses efetivos pela carreira em segundo plano, por acharem que o           

importante é ingressar em uma universidade. 

Como dito anteriormente, esta “elitização” do ensino superior teve uma          

mudança no cenário das instituições federais de ensino superior, devido          

principalmente à programas de incentivos sociais, tais como a REUNI (2007).           

Contudo, essas políticas públicas não apresentaram uma mudança efetiva         

dentro do contexto dos cursos de baixo e alto prestígio, tendo alguns cursos             

caráter transitório na vida universitária dos estudantes.  

Dessa forma, será feita uma análise da problemática da evasão          

do curso de graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense,          

onde será apresentado os resultados das pesquisas realizadas com estudantes          

evadidos e ativos do curso.  
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4  EVASÃO NO CURSO DE SOCIOLOGIA  

 
Para alcançar o objetivo apresentado, foi realizado uma pesquisa com          

33 pessoas, onde 16 eram estudantes ativos e 17 eram evadidos do curso de              

graduação em Sociologia da UFF. Foi aplicado um questionário para cada           

grupo tendo como objetivo a apresentação, através de dados empíricos, do           

perfil do estudante de sociologia, assim como os motivos que levam estudantes            

a tomar a decisão da evasão do curso. 

Nesta pesquisa foi utilizado como base dados quantitativos e         

qualitativos, priorizando a compreensão ampla da problemática, entretanto não         

ignorando os anseios e as vontades manifestadas pelos entrevistados.  

Os questionários continham 29 perguntas e foram divulgados em grupos          

de comunicação de estudantes do Curso de Sociologia nas redes sociais ,           1

assim como enviado por e-mail. Todavia, foi observado uma melhor adesão ao            

questionário nos canais de comunicação em redes sociais dos estudantes.  

Com o intuito de melhor compreensão dos dados, obteve-se como          

referência o agrupamento de fatores, tendo como objetivo uma melhor          

dimensão no que se refere ao perfil do estudante de graduação em sociologia,             

assim como fatores contribuintes à evasão do curso. Foi considerado a           

natureza à dimensão do perfil socioeconômico, institucional e de sociabilidade          

no campus, compreendendo os fatores de caráter individual.  

A pesquisa aborda alunos que ingressaram e evadiram a partir do ano            

2012 ao ano de 2018. Dos 17 estudantes evadidos que responderam ao            

questionário, 12 abandonaram o curso nos 4 primeiros semestres, enquanto          

que outros 5 estudantes evadiram a partir do 7º período.  

Na Pesquisa realizada por Palharini (2010) sobre a evasão na          

Universidade Federal Fluminense, é destacado a predominância periódica no         

que se refere ao abandono do curso nos primeiros anos do curso. Dessa             

maneira, era de se esperar menores índices à medida em que os estudantes             

se aproximam do final do curso, porém foi observado um quantitativo           

1FaceBook e WhatsApp 
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significativo de abandono após ter cursado mais de 6 semestres do curso. 

Apenas 2 dos 17 entrevistaram evadiram com menos de um ano de            

curso. Isso nos mostra que a maior parte dos entrevistados se manteve na             

universidade até o término de pelo menos o 1º ano do curso, não tendo              

estudante o perfil de desistente imediato.  

 

Gráfico 02:

 

 

Gráfico 03: 
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4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO  

 

Através da análise dos resultados, o perfil dos estudantes de sociologia           

que responderam ao questionário é predominantemente feminino, sem filhos,         

branco e tendo cursado o ensino médio em instituição pública.  

Do grupo de 17 estudantes que evadiram no curso, a maior parte é de              

mulheres (10), autodeclarados brancos (10), tendo feito ensino médio em          

colégio público (12). Nesse grupo cinco estudantes declaram ter filhos. 

Do grupo de 16 alunos que não evadiram, 10 são mulheres, quase todos             

sem filhos (14), estudantes de escola pública no ensino médio (09), que se             

autodeclaram brancos (08).  

Os gráficos abaixo mostram a escolaridade dos pais e das mães dos            

estudantes evadidos e não evadidos, É possível perceber que o grau de            

escolaridade dos pais e das mães do grupo que permanece na Universidade é             

maior do que do grupo que evadiu.  

 

RELAÇÃO DE ESCOLARIDADE DA MÃE E DO PAI - EVADIDOS 
Gráfico 04: 
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RELAÇÃO DE ESCOLARIDADE DA MÃE E DO PAI - NÃO EVADIDOS.  

 
Gráfico 05:

 
 

SITUAÇÃO DE TRABALHO 

 

Quando analisado a relação de quem trabalha e estuda, dos que não            

evadiram 3 em 4 estudantes não trabalham. Já entre o grupo que evadiu, 3 em               

cada 5 trabalham. Esses dados revelam que o perfil do estudante que evade é              

do estudante que trabalha e estuda, e estes alegam dificuldades de conciliar            

trabalho e estudo, tendo em vista que 10 dos 17 candidatos destacaram esse             

ponto.  

Frente a esses dados pode-se compreender que a universidade pública          

não está aberta ao estudante que trabalha e estuda, pois não permite uma             

maior flexibilidade nos horários: 

 
“Gostei de boa parte das disciplinas mas ainda assim acho que essa            

grade é muito rígida, tem matérias obrigatórias muito quadradas que          

desanimam demais já que a carga de matérias obrigatórias é          

sufocante e não deixa muito espaço para que o aluno faça certas            

coisas. [...]” – Estudante Evadido do curso de Graduação em          

Sociologia.  

 

Já em relação à renda, o grupo de estudantes evadidos tem uma renda             

menor média se equiparado aos que permanecem na graduação de Sociologia.           

Entretanto, há uma predominância de alunos cuja renda está entre 2 a 4             

 



45 
 

salários mínimos, como mostra os gráficos a seguir: 

 

ESTUDANTES EVADIDOS 
Gráfico 06:

NÃO EVADIDOS  
Gráfico 07:

 
Outra problemática importante é o tempo de deslocamento que um          

estudante leva da sua casa/trabalho até a universidade. Os gráficos a seguir            

demonstram esse tempo médio de deslocamento dos dois grupos, tendo em           

vista que em ambos os grupos há uma predominância quantitativa de demora            

de até 1 hora para chegar à universidade.  
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EVADIDOS 
Gráfico 08:

 

 
NÃO EVADIDOS 

Gráfico 09:
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4.2 FATOR DA INSTITUIÇÃO  

 

Aos fatores de cunho institucional são compreendidas questões        

relacionadas à percepções específicas e peculiaridades no que diz respeito ao           

curso. Dentro desse contexto, serão abordados os aspectos referentes à:          

Qualidade do curso; Grau de satisfação; Carga horária; Dificuldade de          

locomoção; Participação das atividades acadêmicas e de programas de bolsa.  

Tendo como referência o conjunto de questões supracitadas,        

deparam-se com motivações diversas que influenciam a decisão dos         

estudantes evadidos. Dentre os entrevistados, no que se refere ao grupo dos            

que evadiram, 9 de 17 se dizem insatisfeito com o curso. Já o grupo que               

permanece no curso de Sociologia apenas 1 entrevistado se diz insatisfeito           

com o curso.  

Dentro desse contexto vale ressaltar os entrevistados que ao prestar          

vestibular tinham o curso de sociologia como primeira opção. Aos que           

evadiram, 7 dos 17 entrevistados disseram que Sociologia não era sua primeira            

opção. Já os estudantes que permanecem 8 dos 16 entrevistados dizem que            

sociologia foi sua primeira opção.  

Levando em consideração a escolha dos estudantes, evadidos ou não          

evadidos, ao ingressar no curso de sociologia, mesmo que tenham pouco           

interesse em ingressar de fato neste curso em específico, esta opção é            

escolhida mediante a falta de condições de ingressar em outros cursos de real             

interesse.  

Essa falta de condição está relacionada principalmente no que se refere           

a relação de candidato/vaga no vestibular, onde o curso de sociologia, por ser             

de baixo prestígio, tem uma média menor de candidato/vaga se comparado aos            

outros cursos e profissões. Posto isso, dos entrevistados que evadiram do           

curso de sociologia, 6 ingressaram em outro curso universitário, enquanto que           

11 evadiram do sistema universitário.  

Em relação à carga horária do curso, ambos os grupos entrevistados           

consideram, em sua maioria, adequada. Dos evadidos apenas 4 dos 17           

entrevistados discordam em relação a carga horária, enquanto que dos que           
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permanecem 3 dos 16 entrevistados discordam.  

No que diz respeito sobre o que mais se espera de um curso             

universitário, 37,5% do grupo de alunos que ainda permanece na universidade           

procura uma formação teórica voltada para a pesquisa. Já no grupo de            

estudantes que evadiu, 43,8% buscam uma formação voltada para o mercado           

de trabalho.  

 

EVADIDOS 
Gráfico 10: 

 

 

 

NÃO EVADIDOS  
Gráfico 11: 

 
 

No que diz respeito às atividades extraclasse que se desenvolvem no           

espaço universitário, os dois grupos entrevistados dizem ter pouco acesso do           

que acontece fora das salas de aula. Este fato é de grande relevância para a               

não participação dos entrevistados que evadiram nos programas universitários,         
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repercutindo diretamente na socialização acadêmica, criando um empecilho        

para uma participação efetiva no que se refere à vida universitária. 

 
“Está sendo uma experiência boa. Acho que contribuiu muito para o           

meu repertório cultural. Porém acho que deveria haver mais         

oportunidades para uma melhor integração dentro da universidade,        

bem como mais acesso a atividades e bolsas como as de Iniciação            

Científica.” - Estudante do curso de graduação em Sociologia  
 

“No primeiro momento foi um choque de realidade, pelos textos, pela           

diversidade dos professores, alguns tinham muita empatia e outros         

nenhuma. No geral foi bom, porque me ajudou como ser humano, a            

desenvolver potencialidades na minha mente, a problematização, a        

auto observação, a entender as estruturas sociais, entre outras coisas.          

Um dos pontos ruins é que as informações na academia não circulam            

muito, são restritas e a permanência para alunos cotistas na          

universidade são precárias, em relação a assistencia estudantil, mas         

em geral o curso tem um otimo curriculo e os professores, em sua             

maioria, são ótimos, um ou outro que destoa.” - Estudante Evadido do            

curso de Graduação em Sociologia. 

 

Posto isso, quando perguntado o motivo da evasão, aspectos diversos          

aparecem. Entretanto, há uma clara frustração à expectativa ao curso em todos            

os entrevistados, tanto nos que permanecem no curso quanto nos que evadem.            

Essa expectativa está para além do caráter individual dos evadidos, pedindo           

uma melhor análise no que se refere à fatores econômicos, institucionais e de             

caráter de sociabilidade no campus.  

 

“Conheci pessoas que ainda levo pra minha vida, mas me decepcionei           

principalmente com o academicismo das pessoas, eu acreditava que a          

ciência social era pra ajudar e guiar as pessoas da sociedade e não             

uma bolha onde a gente fica dando palestra pra pessoas que já sabem             

tudo que você tá falando. 

Não me senti assistida pela universidade na questão da maternidade,          

os professores não compreendem em sua maioria, e as demandas são           

muito o grandes pra quem não pode só estudar.  

Estágio não existe, o mercado ta morrendo, ver meus amigos se           
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formarem e não tendo emprego é desanimador. Por isso optei por           

pedagogia, acho que vai ter uma utilidade social muito maior.” -           

Estudante que evadiu do curso de graduação em Sociologia da UFF.  
 

“Ao ingressar no curso de sociologia, confesso que ainda estava          

perdida. Estava cursando uma outra graduação em uma faculdade         

particular. Devido a cobranças acadêmicas (internas e externas), piorei         

meu quadro de depressão e ansiedade, fazendo com que         

desanimasse do curso. Entretanto, no 6o período entrei em contato          

com um grupo de pesquisa, e isso me motivou a me empenhar mais             

nos estudos e na vida acadêmica. Não recebo bolsa, pois estou para            

me formar e obtive acesso a esse grupo tardiamente devido a falta de             

divulgação.” - Estudante que permanece no Curso de graduação em          

Sociologia da UFF.  
 

 

4.3 SOCIABILIDADE NO CAMPUS  

 

Para efeito de análise no que diz a respeito da Sociabilidade no Campus             

foi levado em consideração os aspectos relacionados à classificação do          

convívio social e com os profissionais dentro da universidade, e também a            

relação do entrevistado com a sua saúde mental perante a vida acadêmica.  

Foi identificado que ambos os grupos classificam sua relação de          

convívio social e com os profissionais da UFF como satisfatória. Já no que se              

refere à saúde mental dos estudantes evadidos e não evadidos do curso de             

sociologia, há uma recorrência de queixa da piora da saúde mental em ambos             

os grupos. 
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EVADIDOS  
Gráfico 12: 

 
NÃO EVADIDOS 

 

 

Gráfico 13: 

 

 

Dos estudantes evadidos entrevistados 12 declaram que a saúde mental          

piorou durante o curso, enquanto que 7 dos estudantes não evadidos           

declararam que houve uma piora do estado de saúde mental. É de suma             

importância destacar a questão da Saúde Mental no meio acadêmico, e este            

fator é fundamental para que o estudante se mantenha e conclua o curso,             

como visto por parte dos entrevistados.  

Ao longo do questionário há uma recorrência de respostas apontando a           

questão da saúde mental como problemática dentro do contexto universitário. 6           

dos 17 dos estudantes evadidos destacaram "Problemas de saúde mental"          

como contribuinte a tomada da decisão de evadir do curso de sociologia.            

Tendo mais recorrência que "dificuldades de locomoção" (3); "Impossibilidade         

de arcar com as despesas universitárias" (5); "Excesso de reprovação" (3) e            
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"Horário das disciplinas não adequado" (4).  

  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente monografia foram abordados temas referentes à evasão          

no ensino superior. Para entender este fenômeno foi feita uma pesquisa cujo            

objetivo inicial era encontrar um fator único que determinasse a evasão no            

curso de graduação em Sociologia. Entretanto, no desenrolar da pesquisa e do            

estudo foi sensível que a problemática da evasão não é constituída de um             

único fator, mas sim é uma consequência multicausal.  

Um conjunto de fatores contribui para a evasão do estudante de           

sociologia da UFF que estão diretamente relacionados a aspectos de ordem           

socioeconômicas, institucionais, de identificação com o curso e no que diz           

respeito a sociabilidade do aluno no campus universitário. No perfil dos           

estudantes evadidos, há uma predominância da dificuldade em conciliar         

trabalho com os estudos, assim como .  

Do ponto de vista da instituição, a desinformação no que se refere ao             

curso, assim como a carência de suporte institucional efetivo que estabeleça           

uma melhor comunicação entre estudante e instituição, fomenta consequências         

relacionadas à percepção de não pertencimento à instituição, de incapacidade          

de estar estudante de sociologia, frustração em relação ao que realmente é ser             

sociólogo no contexto brasileiro e consequente abandono da graduação em          

Sociologia.  

A pesquisa mostrou que a falta de informação quanto aos          

procedimentos e normas acadêmico-administrativo, a carência de relações        

mais humanizadas entre estudantes, professores e instituição e o         

desconhecimento do perfil de atuação do profissional de sociologia, são          

comuns nos relatos de entrevistados evadidos e não evadidos.Há uma queixa           

recorrente sobre a falta de visibilidade referentes à programas e atividades           

acadêmicas e assistenciais por parte dos entrevistados evadidos e não          

evadidos. 
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Se faz necessário salientar o que significa ser sociólogo no Brasil, visto            

que o perfil deste profissional é de difícil compreensão quanto a sua atuação             

efetiva, já que se confunde com professor universitário vinculado à          

pós-graduação ou à espaços intelectuais dentro do mundo acadêmico. 

No que diz respeito a sociabilidade no campus, é necessário uma maior            

investigação e atenção por parte da Instituição, tendo em vista que a saúde             

mental é um fator importante na tomada de decisão da evasão.  

Posto isso, entende-se que políticas de permanência na Universidade se          

configuram como uma das formas mais eficazes da instituição garantir a           

permanência de seus alunos. Além disso, a identidade do curso também           

merece especial atenção, visto que ser necessário um posicionamento da          

instituição com a finalidade de lançar um olhar mais efetivo no que diz respeito              

a setores que estão envolvidos com a política estudantil e social da            

universidade. Com o intuito de reconhecer a educação superior pública federal           

como um direito social, criando estratégias de acolhimento e sociabilidade          

eficientes que minimizem a evasão estudantil. 
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Anexo A — QUESTIONÁRIOS APLICADOS  

 

Questionário 1: ESTUDANTES EVADIDOS - 17 entrevistados  
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Caso tenha evadido, selecione as opções que mais se adequa a seu caso             

para a tomada desta decisão (podendo marcar mais de 1 opção) 

 

A. Dificuldades de locomoção (3) 

B. O curso não correspondeu às minhas expectativas de formação (7) 

C. Mercado de trabalho desanimador (7) 
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D. Impossibilidade de arcar com as despesas universitárias (5) 

E. Impossibilidade de corresponder a cobranças acadêmicas (7) 

F. Problemas de saúde mental (6) 

G. Excesso de reprovação (3) 

H. Horário das disciplinas não eram adequados (4) 

I. Dificuldade de conciliar trabalho e universidade (10) 

J. Maternidade no segundo semestre (1) 

K. Mudança de endereço (2) 

L. Ambiente Hostil (1) 

M. Grade curricular com pouca flexibilidade (1) 

N. Perseguição política e práticas racistas (1) 

 

 

Escreve aqui, de maneira breve, como foi sua experiência ao longo do            

curso de sociologia na UFF - (facultativo) 

 

A. Satisfatória, professores muito capacitados e curso muito interessante. 

 

B. Conheci pessoas que ainda levo pra minha vida, mas me decepcionei           

principalmente com o academicismo das pessoas, eu acreditava que a          

ciência social era pra ajudar e guiar as pessoas da sociedade e não uma              

bolha onde a gente fica dando palestra pra pessoas que já sabem tudo             

que você tá falando. Não me senti assistida pela universidade na           

questão da maternidade, os professores não compreendem em sua         

maioria, e as demandas são muito o grandes pra quem não pode só             

estudar. Estágio não existe, o mercado ta morrendo, ver meus amigos           

se formarem e não tendo emprego é desanimador . Por isso optei por             

pedagogia, acho que vai ter uma utilidade social muito maior. 

 

C. Minha experiência na UFF foi inesquecível, pretendo retornar à         

universidade e concluir o curso. 
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D. Muito boa, queria muito continuar, mas nao foi possivel, saúde e           

mudança de cidade. 

 

E. Gostei de boa parte das disciplinas mas ainda assim acho que essa            

grade é muito rígida, tem matérias obrigatórias muito quadradas que          

desanimam demais já que a carga de matérias obrigatórias é sufocante           

e não deixa muito espaço para que o aluno faça certas coisas. Tem             

aqueles problemas com professores que têm dificuldade de tratar o          

aluno da graduação como gente, é lamentável quando se pode contar           

nos dedos quantos bons (tendo bom como alguém com tratamento          

minimamente humano) você teve. Estou realmente muito feliz por ter          

saído, tanto que nem tenho muito o que dizer já que estou aos poucos              

tentando superar todo o dano e esquecer tudo isso. 

 

F. intelectualmente incrível, politicamente frustrante e profissionalmente      

desesperador 

 

G. Minimamente agradável 

 

H. Por sofrer de transtornos psiquiátricos, me sentia muito pressionada com          

a rotina entre trabalho, filhos e estudos, mal conseguia acompanhar as           

milhares leituras que os professores passavam diariamente e por isso fui           

abandonando o curso aos poucos, até ter uma crise forte de TAG e             

Depressão e não conseguir mais voltar, nem mesmo para trancar a           

matrícula. 

 

I. Decepcionante. Inocentemente imaginava que pelo teor do curso não         

me separaria com mil questões que vivi ali dentro. Mas psicofobia não            

eh pauta nas opressões e eh mais do que discriminação e ignorancia,            

tem MTA desonestidade nesse meio. O curso tb foi mto "intelectual" para            

mim, não conseguia acompanhar. 
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J. No primeiro momento foi um choque de realidade, pelos textos, pela           

diversidade dos professores, alguns tinham muita empatia e outros         

nenhuma. No geral foi bom, porque me ajudou como ser humano, a            

desenvolver potencialidades na minha mente, a problematização, a auto         

observação, a entender as estruturas sociais, entre outras coisas. Um          

dos pontos ruins é que as informações na academia não circulam muito,            

são restritas e a permanência para alunos cotistas na universidade são           

precárias, em relação a assistenciaestudantil, mas em geral o curso tem           

um otimocurriculo e os professores, em sua maioria, são ótimos, um ou            

outro que destoa. 

 

K. Péssima. 

 

L. Foi uma boa experiência, onde conheci muitas pessoas e mantenho          

contato com algumas. Achei excelente que um grupo de meninas          

veteranas receberam de forma calorosa e passaram as experiências da          

Universidade. 

 
 
Questionário 2:  
ESTUDANTES NÃO EVADIDOS - 16 entrevistados  
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Escreve aqui, de maneira breve, como foi sua experiência ao longo do 

curso de sociologia na UFF: 

 

A. Não entendi a pergunta. 

 

B. Positivo: -Ampliou e muito a minha visão de mundo e das coisas que             

acontecem ao meu redor, que antes eu não percebia tanto. Negativo: -            

Falta de uma boa didática em alguns professores - Certos professores           

que faltavam mais do que os alunos no meu primeiro período( ainda            

estou no segundo) 

 

C. Ao ingressar no curso de sociologia, confesso que ainda estava perdida.           

Estava cursando uma outra graduação em uma faculdade particular.         

Devido a cobranças acadêmicas (internas e externas), piorei meu         

quadro de depressão e ansiedade, fazendo com que desanimasse do          

curso. Entretanto, no 6o período entrei em contato com um grupo de            

pesquisa, e isso me motivou a me empenhar mais nos estudos e na vida              

acadêmica. Não recebo bolsa, pois estou para me formar e obtive           

acesso a esse grupo tardiamente devido a falta de divulgação. 

 

D. Crescimento pessoal Crescimento didático Conhecimentos gerais      

Sociabilidade ampliada  

 

E. Satisfação emocional 
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F. Muito boa 

 

G. Gostaria que pudesse ter sido melhor aproveitada, que tivesse mais          

disciplinas que tivessem encadeamento umas com as outras 

 

H. Está sendo uma experiência boa. Acho que contribuiu muito para o meu            

repertório cultural. Porém acho que deveria haver mais oportunidades         

para uma melhor integração dentro da universidade, bem como mais          

acesso a atividades e bolsas como as de Iniciação Científica. 

 

I. Satisfatória e bem agradável na maior parte do tempo. 

 

J. Em geral foi boa, apesar das pressões 

 

K. Considero boa. Os períodos de maior insegurança giravam em torno do           

receio de não me adaptar a realidade profissional/acadêmica que se          

impunha, e não a exatamente nao sentir prazer em estar ali. Com o             

tempo fui aparando as beiradas, refletindo sobre o que eu queria           

incorporar pra continuar ali e o que não quero nem espero incorporar de             

forma alguma. Desde metade do curso frequento o serviço de psicologia           

aplicada da UFF, por questões exteriores ao universo acadêmico,mas         

certamente isso ajudou pra que os "tradicionais" estresses com fim de           

período e orientação fossem com o tempo sendo menos piores. Não           

acho que a carga horária em si seja exagerada,mas extremamente mal           

aproveitada, o que a torna exagerada. 

 

L. Tem sido força motriz a realização do curso de Sociologia na minha            

vida, não só pelas temáticas possibilitadas pelas matérias como pela          

experienciação de uma graduação pública universal e de qualidade. 

 

M. Está sendo produtiva academicamente 
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N. Estar cento uma experiência única que que estar me fazendo muito bem            

estar abrindo o leque de esclarecimento sobre muitos valores 

 

O. Muitas transformações, questionamentos e uma rotina exaustiva (não        

apenas por esse curso, mas por cursar direito em outra universidade).           

Entretanto, essa questão me fez mais crítica, pude comparar as          

diferentes rotinas e diferentes formas de pensamento e estrutura de          

ensino. 

 


