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Sempre para Ti: “A soberba precede a ruína, 
e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser 
humilde de espírito com os humildes do que 
repartir o despojo com os soberbos” – 
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RESUMO 

Sanseverino, Luiz Felipe Ferreira. Problemática sobre a evasão no ensino 

superior e o programa de orientação vocacional. 2019. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2019.  

 
Este trabalho aborda a questão da evasão no ensino superior, retratando os índices 
e apontamentos bibliográficos que caracterizam seu crescente índice em âmbito 
nacional. As análises levantadas também são comparadas com outras realidades 
próximas às levantadas no texto, como países de mesma língua, como o caso de 
Portugal e os territorialmente contíguos, como Argentina, Chile e Uruguai. 
Abordamos, em caráter de ilustração, as disparidades entre os programas de apoio 
ao ingresso e a escassez de atenção pública em relação à evasão no ensino 
superior. Também propomos abordar possíveis programas existentes que auxiliem 
na diminuição deste alto padrão de desistência, mais precisamente a orientação 
vocacional. O crescimento de sua representatividade em âmbito local, definição e 
abrangência também são discutidas neste trabalho. Posteriormente, foi desenvolvida 
uma pesquisa qualitativa com cinco entrevistados, sem distinção de gênero, renda 
ou residência. Nesta amostra, todos foram evadidos do sistema educacional e 
propuseram-se a dividir suas experiências da saída do ensino superior com a 
proposta da pesquisa. As entrevistas ocorrem de maneira semiestruturada, onde são 
apreciadas as alocuções dos voluntários e posteriormente analisadas e debatidas 
sob a ótica da análise de discurso. Esta pesquisa apresenta levantamento de 
questões acerca da evasão do ensino superior e os motivos pessoais para a 
desistência ditados por cada entrevistado. Os resultados obtidos foram variados 
desde situações sociais, culturais e estereotipadas. As considerações finais apontam 
para novos questionamentos acerca do problema levantado e possibilidade de 
aprofundamento no decorrente tema. 
 
 
Palavras chave: evasão, ensino superior, orientação vocacional, psicologia, 
educação 
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ABSTRACT 

Sanseverino, Luiz Felipe Ferreira. Problematic about higher education evasion 

and the vocational orientation program 2019. Dissertation (Master in Education), 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.  

This paper addresses the issue of evasion in higher education, portraying the 
indexes and bibliographic notes that characterize its growing index at the national 
level. The analyzed analyzes are also compared with other realities close to those 
raised in the text, as countries of the same language, as in the case of Portugal and 
the territorially contiguous ones, such as Argentina, Chile and Uruguay. We cover, for 
illustration, the disparities between the programs to support admission and the lack of 
public attention in relation to avoidance in higher education. We also propose to 
address possible existing programs that help to reduce this high standard of 
desistance, more precisely vocational guidance. The growth of its representativeness 
at the local level, definition and scope are also discussed in this paper. 
Subsequently, a qualitative research was developed with five interviewees, without 
distinction of gender, income or residence. In this sample, all were evaded from the 
educational system and proposed to share their experiences of leaving higher 
education with the research proposal. The interviews take place in a semistructured 
way, where the speakers' speeches are appreciated and later analyzed and debated 
from the perspective of discourse analysis. This research presents a survey of 
questions about the avoidance of higher education and the personal reasons for the 
dropout dictated by each interviewee. The results obtained were varied from social, 
cultural and stereotyped situations. The final considerations point to new questions 
about the problem raised and possibility of deepening in the resulting theme. 
 
 
Keywords: evasion, higher education, vocational guidance, psychology, education 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

Apesar do evidente crescimento gradual do quantum de matrículas no 

ensino superior desde os anos 2000 – este crescimento foi principalmente 

incentivado pelo aumento do número de universidades no Brasil, pela queda no 

valor das mensalidades, e por programas de apoio financeiro e bolsas de estudo 

(NEVES E OUTROS, 2013) – pouco foi estudado sobre evasões nas Instituições de 

Ensino Superior, apesar de crescer de maneira exponencial e com ritmo 

contundente, próximo ao exposto no ingresso, esta não parece ser uma 

preocupação alarmante para grande parte do poder público. 

Os escassos projetos sobre o combate à evasão retratam a fragilidade de 

um sistema de ensino, ou parte dele, desorientado. Não há em nossa atualidade 

diálogo entre as fases que os alunos ultrapassam, eles simplesmente entram. Este 

cenário sempre foi tratado desta maneira, nunca existiu projeto ou programa 

idealizado pelo poder público para amenizar o impacto destas mudanças. 

Apesar do quadro preocupante do número de matriculas no ensino superior, 

que conta unicamente com a ação de ingressar neste sistema, manter-se nele 

apresenta um desafio ainda maior, principalmente pelas questões negligenciadas 

quanto à desigualdade social, despreparo e desconhecimento das áreas fins, 

desorientação quanto ao mercado de trabalho e demais observações que serão 

elencadas neste estudo. 

Serão problematizadas as questões acerca da evasão e a desistência, 

definindo o termo mais apropriado a ser utilizado neste trabalho, correlacionando 

com o percurso histórico e o cenário atual dos evadidos do sistema educacional. 

Também serão avaliados programas ou projetos que são incentivadores 

para a diminuição deste índice, mais especificamente a orientação vocacional. 

Apesar de recente em sua atuação e ainda pouco abrangente a orientação 

vocacional assume papel protagonista, pois ela  

 

pode ser uma oportunidade de propiciar um espaço de reflexão sobre 
o futuro profissional sendo este aspecto muito importante, 
principalmente na adolescência, momento em que os adolescentes 
tendem a escolher, embora nem sempre maduros para tal. (GRAEFF 
e PATIAS, 2018) 

 

 



 

2 

 

Esta importância também é referendada por Bohoslavsky (1998), quando o 

autor afirma que a orientação vocacional atua como “uma colaboração não diretiva 

com o cliente, no sentido de restituir-lhe uma identidade e/ou promover o 

estabelecimento de uma imagem não conflitiva de sua identidade profissional.” 

Traçaremos um perfil de atuação desta linha, abordando sua utilização e seu 

alcance. 

Após as pesquisas bibliográficas que sustentaram os temas debatidos, 

propusemos a realização de pesquisa semiestruturada com entrevista de cinco 

voluntários de ambos os sexos que foram evadidos do sistema educacional no 

ensino superior. O perfil desejado foi o mais generalista possível, sem definir gênero, 

idade, condição social, localidade e renda familiar. Essa generalização deseja 

corresponder à intenção inicial de propor um enfoque ao problema e ilustrar com 

maior abrangência o tema proposto. 

As entrevistas foram analisadas sob a ótica da análise de discurso, a qual 

podemos definir como a investigação que 

 

busca conhecer uma gramática que preside a construção do texto e 
fornece subsídios para se lidar com o acaso e com os processos de  
constituição do fenômeno linguístico(...). Nesse contexto, a 
linguagem está marcada pelo conceito de social e histórico e deve 
ser considerada como uma interação inserida na relação necessária 
entre homem e realidade natural (CAMPELLO, MELLO E 
GONÇALVES, 2011). 

 

Levar em consideração a história do sujeito é o ponto de partida para que 

entendamos de onde vem este indivíduo e como é produzido o seu discurso. 

Foram abordadas informações sobre o voluntário, como local de residência, 

estado civil, renda, instituição que cursou o ensino médio e o ensino superior e se o 

entrevistado foi beneficiado com bolsa de estudo, este levantamento de perfil foi 

desenvolvido para que saibamos com maior riqueza de detalhes o ponto de partida 

do discurso.  

Posteriormente, as perguntas foram semidirigidas, expondo as questões 

mais diretas ligadas à evasão, como: ‘Por que saiu do seu curso de graduação?’ ou 

‘Por que escolheu tal curso de graduação?’. Estas indagações fazem coro ao 

interesse de aprofundar nos temas inerentes a evasão no ensino superior, 

objetivando ilustrar com maiores detalhes, retratando sob óticas particulares, a(s) 
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causa(s) que justificaram a saída do que algum dia foi o objetivo final destes 

sujeitos. 

Após a realização das entrevistas, estas foram transcritas e inclusas no 

anexo deste trabalho. As analises são comentadas sob a ótica da análise de 

discurso, buscando o entendimento e a identificação dos fatores que foram 

determinantes ou decisivos para que cada entrevistado desviasse o seu caminho de 

vida que fora traçado por ele. 

Por fim, as considerações finais trazem o desfecho deste trabalho, 

pontuando todo o percurso de pesquisa, entregando ao leitor a possibilidade de 

interesse e/ou questionamento do assunto, afinal o ponto de maior importância não 

é “tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre 

aquilo que todo mundo vê.” (Schopenhauer) 

  



 

 

CAPÍTULO 2 - MEMORIAL 

‘Que eu possa ser mais médico e menos juiz’ 

 

2.1 APRESENTAÇÃO PESSOAL 

 

Sou Luiz Felipe, nasci no dia doze de março, na cidade de Pedro, terra linda 

e fria e inclusive, para mim não tem clima melhor. Curto esporte, música, artes, boas 

viagens e cultura geek (apesar de não me enquadrar como um clássico nerd). Mas, 

sintetizando minha personalidade, talvez me encaixe apenas como um curioso, 

simplesmente por ter interesses difusos e tentar não abrir mão de gostos e 

interesses diversos. Sempre curti rock’nroll, mas confesso que sempre escutei (com 

muito gosto) Mc Buchecha. Mas minha curiosidade recai principalmente, sobre 

pessoas, assim mesmo no plural e no impessoal, gosto mesmo, ao ponto de quando 

estou em alguma viagem, fico olhando as casas no horizonte, imaginando quem 

mora lá dentro, se tem família grande ou pequena, como seriam as paredes da casa, 

a vizinhança, onde trabalham, etc. Sou assim, do tipo que fala ‘saúde’ quando algum 

estranho espirra ao meu lado na rua ou aquele que vai ao Maracanã ver o 

Fluminense (lógico!) jogar e, ao invés de focar totalmente no jogo, fico observando a 

reação das pessoas durante a partida. 

Isso talvez tenha uma origem durante minha infância, talvez, porque eu 

emprestava minha atenção e meus ouvidos a maioria dos amigos, geralmente 

meninas, que estavam com alguma questão emocional. Por ouvir e aconselhar 

tanto, acabei premiado com esse título ‘Honoris causa’. Desde essa época havia um 

grande interesse meu em ouvir. Sem ter minha audição treinada, estava 

experimentando minha escuta a gostando de desvendar e descobrir um pouco sobre 

o mundo do outro.  

‘Pessoas’, ‘grupo de pessoas’, ‘sociedade’ talvez essas seriam as minhas 

‘tags’ no mundo globalizado de hoje. Interesso-me em observar, ver reações de 

pessoas, às vezes emociono-me com a coisa mais banal apresentada na TV, 

estranho, né? Sim, sou desses que, em outros momentos, preciso e gosto de ficar 

sozinho às vezes, de cantar no carro, achando que está no palco do acústico MTV, 

de sorrir quando vem uma lembrança, mesmo em locais não tão apropriados, sou 
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aquele que tem certa dificuldade em falar de si, talvez por ouvir mais do que 

converso. Enfim, esta é uma grande oportunidade onde posso diante de uma tela de 

computador tentar situar um pouco de minha essência para quem propõe ler o 

trabalho a seguir. 

Curto ouvir música, de preferência, rock, de maior preferência ainda, rock 

nacional. Curto bandas antigas e novas, tipo assim, sem muito preconceito nesse 

estilo. Já fui ao Rock in Rio (e me orgulho disso), inclusive no dia de maior público 

de todas as edições, mais exatamente em 2001, no último dia do evento, show do 

Red Hot ChiliPeapers. Neste dia, em específico, aconteceu algo que me marcou que 

foi a sensação vivida por mim, na entrada do evento, observei as pessoas gritando, 

em êxtase, outras de joelho abraçado em uma bandeira da edição de 87, essa 

lembrança costuma me ‘arrepiar’ até hoje. Foi incrível. 

Falar de mim é falar do que me representa, e claro, o Fluminense me 

representa. Amor antigo, um dos primeiros que tive. Guardo em minha memória a 

primeira vez que fui ao Maracanã, eu e meu pai, ver a final do primeiro turno do 

campeonato carioca, sai meio chateado, pois foi um chato 0x0 com o botafogo, que 

acabou sagrando-se campeão do turno. Porém, é incrível como um clube, um time 

ou uma instituição consegue tomar espaço de referência em sua vida. 

Cresci em uma casa, onde guardo poucas recordações (infelizmente!), logo 

fui morar em um condomínio, onde pude criar minhas raízes, conhecer pessoas com 

realidades socioeconômicas bem distintas, do dono de comércio ao desempregado. 

Aprendi a conviver com diferenças e também a estreitar laços. Foi sensacional! Não 

consigo imaginar outro local mais adequado para meu crescimento pessoal. 

Minha família é sensacional! Meus pais fizeram um esforço muito grande 

para me educar, nunca foi nada tão fácil como também nada foi tão difícil, vivia na 

média. Mas, incrivelmente, eles sempre me apoiaram e, na maioria das vezes, 

conversavam comigo, temos um diálogo bem aberto. Minha mãe veio de uma família 

de cinco irmãs, vindas do Paraná, Ibiporã, para ser exato. Passaram muitas 

dificuldades em sua infância, começaram a trabalhar bem cedo. Inclusive, eu passei 

grande parte de minha infância na casa da uma das minhas tias, a mais especial 

delas, a Tia Maria. Antagonicamente falando, do mesmo jeito que soa singelo seu 

nome, ela representa para mim. Uma pessoa simples, de coração grande, que 

aturava mais uma criança em sua casa, além dos seus quatro filhos. Gigante 
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demais, ela! Lembro também de minha avó, Cidália, costumava me chamar de “meu 

filhinho!” Passei outra grande parte de minha vida lá, na casa dela, em um sítio. 

Explorava bastante os quase 15.000m² de terreno, com pés de laranja, manga, lichia 

(sim, tínhamos lichia naquela terra) e demais árvores frutíferas, em especial 

tínhamos a árvore de Jambo, de fruto pequeno, mas de galhos grandes e folhas que 

a cobriam toda, eu e meu primo Lucas a chmávamos de esconderijo, tão escondida 

e secreta que ao pedirmos uma pizza no delivery, solicitando a entrega no 

esconderijo, em cinco minutos estava lá. 

Eu tenho um pouco de cada um dos meus pais, já achei que tinha o jeito 

mais do meu pai, calmo, tranquilo, de conversa aprazível, hoje não sei, tenho algo 

em mim que é inquietante, algo de me incomodar com certas coisas, algo de não 

ficar quieto em determinados momentos, isso é minha mãe. Sinto-me honrado por 

poder representar duas pessoas tão especiais, tão sensíveis e que me ensinam 

tanto com o jeito de serem. 

O último parágrafo tinha que ser deles, Ingrid, minha esposa, que me 

acompanha e me ajuda nas minhas investidas que, como eu, se abre pouco, mas 

que sente muito e é a fonte de muitas das minhas inspirações. Em certos momentos, 

bate uma saudade de jogar The Need for Speed com ela, o clássico, não o novo. E 

claro, Ele, assim com letra maiúscula, que veio em minha vida para me mostrar que 

realmente o amor é infinito. Heitor é algo incrível, seu jeito, sua maneira de interagir 

com o mundo, suas brincadeiras, enfim, essa deve ser a fala de todo pai que se 

encanta com o filho, e vos digo, que bom que estou nesse grupo. É sensacional 

rever nossas atitudes e descobertas refletidas em outra pessoa, é a mágica da vida, 

como bem disse Alexandre Dumas: “O que as grandes e puras afeições têm de bom 

é que depois da felicidade de as ter sentido, resta ainda a felicidade de recordá-

las.”(DUMAS, 1868, pag.68). 

 

2.2  FORMAÇÃO ESCOLAR INICIAL 

 

Sempre estudei em colégio público. Até minha sétima série cursava o ensino 

regular no Colégio Estadual Dom Pedro II, infelizmente seu nome não traduzia a 

mesma qualidade de ensino de seu xará da capital do estado. Era bem difícil o 
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ensino: greves de professores, falta deles, alunos descompromissados e pouca 

infraestrutura. Apesar destes percalços foram momentos relativamente bons, 

lembro-me do hino nacional na entrada para as salas, a caminhada em fila, as 

partidas de ‘futebol de tampinha’ na hora do recreio, e claro as aulas de educação 

física (o ponto alto para mim). Não era um aluno brilhante, mas tentava me colocar 

entre os aprovados como satisfatório. Matemática, e cálculo em geral, nunca foram 

meu forte, sempre tendi para as Ciências Humanas, nessa época gostava de 

Geografia, História e Português. Recordo-me de uma situação vivida por mim nas 

séries iniciais, onde a professora dava um bombom para os alunos que tirassem 

nota máxima no ditado, sempre ficava no quase, um dia, estudei, me preparei e 

consegui tirar o tão esperado dez, porém, logo neste dia e justo na minha vez, 

acabaram os bombons. Acontece. 

Na 8ª Série, fui para outro colégio público, o Liceu Municipal Prefeito 

Cordolino Ambrósio. Com um ensino um pouco mais rígido e de conhecida 

qualidade na cidade, senti a diferença e acabei repetindo minha primeira (e única) 

vez: o primeiro ano do ensino médio. Apesar de ser um ensino técnico 

(Contabilidade), a falta de base e o pouco interesse foram os motivos principais para 

este revés. Lembro-me de ter saído da escola e voltar a pé até em casa, 

conversando com meu pai. Falamos de tudo e como de costume, ele me deu mais 

um voto de confiança. Segui até o quarto ano do ensino médio, encontrei pessoas 

fantásticas e tenho amizade até os dias atuais. Participei do primeiro grêmio 

estudantil na escola, fui orador, representante de turma, capitão do time de futebol e 

representante de formatura. Cabe ressaltar aqui, que mesmo não tendo interesse na 

área calculística, optei por essa formação por conta das pessoas, do grupo que 

estudava comigo, da minha turma, enfim, por eles valia a pena fechar um balancete 

contábil. 

 

2.3 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Ingressei na Universidade em dúvida, duas áreas me chamavam muita 

atenção: Jornalismo e Psicologia. Difícil mensurar qual delas tinha mais ou menos 

influência, pela facilidade optei por Jornalismo. Então, nos idos de julho de 2002 me 
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matriculei no curso de Comunicação Social. Aulas bem interessantes, conceitos, 

vivências... e pessoas. Novamente, fui premiado com um grupo fantástico, nunca vi 

tanta gente simpática junto. Porém, as matérias eram teóricas (como em quase todo 

curso Superior) e eu não queria esperar todo esse tempo para ter uma coluna no 

extinto Jornal do Brasil ou ser o âncora de um programa de debates sociais, logo, 

isso pesou para a minha decisão de trocar de curso. Neste momento entrou a 

Psicologia em minha vida para nunca mais sair, encontrei e fui encontrado por ela, 

tive professores que faziam de suas aulas uma visita ao museu do Louvre, tamanho 

era o encantamento de suas retóricas e o conhecimento da área que lecionavam. 

Foi aí que tive o primeiro contato também com a Psicanálise e novamente 

me fascinei pelo desafio que é o ser humano. Quanto mais avançava, mais me 

interessava, mais ficava impressionado e mais me identificava e também me 

transformava. Aprendi a dar espaço ao outro e entender que não posso mudar o 

mundo das pessoas, sem que elas queiram. Aprendi a falar “não”, conforme Freud 

nos elucidou em uma memorável passagem: “Nós poderíamos ser muito melhores 

se não quiséssemos ser tão bons.” Aprendi sobre outras áreas da Psicologia: 

Organizacional, Hospitalar, Educacional e a Orientação Vocacional, onde me 

interessei e foquei meus estudos também.  

Durante minha trajetória, não tinha muitos problemas em apresentar 

trabalhos em público, até ser informado sobre a Monografia, onde em quinze 

minutos deveria defender minha hipótese, ali entendi o que é a expressão “dar um 

branco”. No início de minha apresentação, as idéias me fugiram por completo, e 

quando olhei no relógio já tinham se passado cinco minutos. Engrenei apenas nos 

seis ou sete minutos finais, mas entre trancos e barrancos, consegui obter meu 

certificado de Psicologia e consequentemente a autonomia de dizer: “- Eu SOU 

Psicólogo.” 

 

2.4 VIDA PROFISSIONAL 

 

Comecei cedo, aos quatorze anos trabalhava no Centro de Saúde em minha 

cidade, foi uma verdadeira escola, até no bulying parecia, pois tive que buscar 

seringa de borracha no setor de vacina e esterilizar gelo na autoclave. Foi 
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interessante e engrandecedor para mim, assim como todas as outras experiências 

que tive, que por questão de espaço, fica impossível de redigi-las aqui, ficaria muito 

extenso. Contudo, vou elencar algumas que foram marcantes. 

Sempre repetia uma frase em minha graduação: “- Quando me formar, não 

pretendo trabalhar com criança na psicologia escolar ou clínica” e todos sabem, 

como afirma o “pensador” contemporâneo Joseph Klimber: “- A vida é uma caixinha 

de surpresa”, ela veio atravessar meu mantra como uma flecha e me deu a primeira 

oportunidade de trabalhar como Psicólogo, justamente em uma escola, não apenas 

uma escola com crianças, mas crianças especiais. Sim, uma Instituição de Ensino 

com crianças e adultos especiais, e é claro que aceitei a oportunidade. A experiência 

vivenciada foi muito importante para minha vida. Neste um ano na Instituição, eu 

pude descobrir que o meu maior receio em trabalhar com as crianças e adultos 

especiais, a convivência, o trato ou o manejo da relação era, sem sombra de dúvida, 

o que mais fazia sentido e me motivava a seguir em frente. 

Nos anos seguintes, descobri a Psicologia Organizacional e por meio dela a 

docência, aí é outro ponto de virada, pois, eu vivo a Psicologia em várias maneiras e 

formas de atuar, cada uma tem um espaço bem cativo e diferente em mim, a Clínica 

se apresenta como uma ‘cachaça’, não no sentido negativo de matar aos poucos, 

mas no hábito e desejo de nunca abandoná-la. A Organizacional é um meio 

interessantíssimo que venho atuando há alguns anos e me abriu várias portas de 

crescimento profissional. A Orientação Vocacional que me trouxe até onde estou 

atualmente, mas a Docência, ah! Como ela é instigante e desejada por mim, os anos 

que lecionei foram experiências únicas em que pude vivenciar a dinâmica de 

ensinar/aprender na prática e realmente essa é uma área que me conquista. 

 

2.5 CONCLUSÃO 

 

Nunca escrevi nada tão autoral, acho que nunca redigi algo tão ‘Luiz Felipe’. 

E é uma experiência sensacional, situar o leitor e se colocar diante dele. 

Este é o momento derradeiro de resumir o que sou e olhar para frente, 

tentando enxergar onde estou e o que desejo alcançar.  
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Espero finalizar essa minha missão, construir uma dissertação que sirva de 

instrumento para mudar esse paradigma da educação atual. Almejo contribuir de 

alguma forma para mudanças sociais, afinal, eu gosto de provocar o senso crítico 

nos outros, de fazê-los pensar e induzir ao incômodo e a dúvida, isso para mim é 

papel do educador. Quero fazer a diferença em um, dois ou em quantos conseguir 

atingir. 

Resumindo, eu sou essa pessoa que escuta, ri, tem bom humor e que, às 

vezes, se revolta e se cansa de certas coisas. Sou prestativo e valorizo muito 

minhas amizades, acho que não conseguiria morar muito longe delas, sou social e 

sociável. Gosto de passagens, pensamentos e poemas, e sinceramente, gostaria de 

finalizar com um poema ou uma rima autoral, bem bonita, mas por dois motivos não 

conseguiria: Não tenho essa vocação e se conseguisse, não seria ‘eu’. 
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CAPÍTULO 3 – PROGRAMAS DE APOIO AO INGRESSO NAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E SEUS IMPACTOS 

COMPARADOS COM A EVASÃO 

Quando direcionamos nossa atenção para o assunto educação e, 

principalmente, a evasão escolar, nosso horizonte se limita em referências pontuais, 

poucas pesquisas na área e bibliografia restrita. Para efeito de ilustração, analisando 

as pesquisas e notícias divulgadas em periódicos e portais de informações como, 

Folha de São Paulo, G1 e demais veículos jornalísticos, são relatadas que, referente 

a números, tivemos no ano de 2009 cerca de novecentos mil alunos abandonando 

seus respectivos cursos de graduação nas diversas Universidades do país. Ainda 

que esta taxa significativa possa parecer um aumento nesta análise, esta referência 

não revela avanço no número de evadidos, este percentual apresenta diminuição. 

Segundo estudos da Instituição Lobo (2005 – 2009), comparado com o ano anterior, 

houve queda de quase 1% neste percentual, conforme figura 2. Principalmente 

impulsionado pelo crescimento no número de matrículas nas Instituições de Ensino 

Superior, entre 2001 e 2009 conforme aponta pesquisa realizada pelo Instituto Lobo 

com base em dados do INEP/MEC. (Figura 3) 

Figura 2 – Evolução das taxas de evasão anual do Brasil – IES públicas e privadas 
 

Figura 3 – Projeção percentual de matrículas no ensino superior em relação à 
população de 18 a 24 anos 
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Novamente a título de informação, para ilustrar e posteriormente comparar 

os dois movimentos de ingresso e evasão no ensino superior, entende-se que é 

necessário relacionar alguns Programas Federais de auxílio, que talvez possam 

justificar o crescimento das matrículas nesta modalidade nos últimos anos. Durante 

este período tivemos importantes iniciativas que auxiliaram e que impulsionaram o 

crescimento das inscrições nas Instituições de Ensino Federais, como o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni). Criado a partir do decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 (encerrado 

posteriormente em 2012), o Reuni objetivava não apenas o ingresso do aluno na 

Universidade Federal, mas por meio de atividades específicas, planejava combater 

os índices de evasão no Ensino Superior e demais propostas como: 

 
• redução das taxas de evasão, ocupação das vagas ociosas, e 
aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 
• ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de 
itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a 
circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de 
educação superior; 
• revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 
graduação, e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 
buscando a constante elevação da qualidade; 
• diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente 
não voltadas à profissionalização precoce e especializada; 
• ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 
• articulação da graduação e pós-graduação, e da educação superior 
com a educação básica (Gómez e Torres, 2015, p. 73). 

 

Estas medidas auxiliaram o ingresso de novos alunos na graduação, 

colaboraram com o crescimento da infraestrutura do campus em Universidades 

Federais atendidas e com a contratação de pessoal e expansão de cursos. Na 

prática, este não foi um programa aplicado de maneira completa, ficando bem 

distante disso. De acordo com o portal “Gazeta do Povo” em matéria datada de 

janeiro de 2013, os recursos recebidos pelas Instituições de Ensino Superior 

Federais, especificamente Universidade Federal do Paraná e a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UFPR e UTFPR), não chegaram nem na metade do 

que foi definido como investimento. Ainda assim, segundo os reitores de ambas as 

Universidades, o saldo deste programa foi extremamente positivo para o 

desenvolvimento das Instituições. (Bortolin, 2013).   
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Este foi um dos primeiros movimentos realizados pelo poder executivo para 

estruturar as Universidades que mencionam em sua proposta o combate ao índice 

de evasão das matrículas nas IES, planejando uma ação conjunta de estrutura, não 

focando apenas no ingresso do aluno, como veremos, mais a frente, nos demais 

programas implementados. 

Conjuntamente com o Reuni e atrelado a sua criação foi lançado o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) pela Portaria Normativa MEC nº 39, de 

12 de dezembro de 2007 que também previa em sua descrição o auxílio social ao 

estudante, como descrito no Art. 2, parágrafo único:  

 

Compreendem-se como ações de assistência estudantil iniciativas 
desenvolvidas nas seguintes áreas: 
I - moradia estudantil; 
II - alimentação; 
III - transporte; 
IV - assistência à saúde; 
V - inclusão digital; 
VI - cultura; 
VII - esporte; 
VIII - creche; e 
IX - apoio pedagógico. (BRASIL, 2007) 

 

Evidentemente o PNAES busca o equilíbrio e o suporte ao aluno candidato à 

graduação, visto que existe uma faixa significativa, com cerca de “25% dos 

potenciais alunos universitários (que) são tão carentes que não têm condições de 

entrar no ensino superior, mesmo se ele for gratuito” (VARGAS, 2012). 

Simplesmente direcionar os esforços para facilitar o ingresso e/ou disponibilizar 

bolsas parciais ou totais não cobrem a totalidade dos ingressantes no Ensino 

Superior, deixando sem acesso, cerca de um quarto dos potenciais alunos.  

Caracteriza-se ainda no art. 3º § 1º a intencionalidade em reunir esforços 

para equilibrar a oferta e a evasão escolar. 

 
As ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade 
de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria 
do desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações 
de repetência e evasão decorrentes da insuficiência de condições 
financeiras. (BRASIL, 2007) 

 
Realmente é claro e direto o propósito do texto, “agir, preventivamente”. 

Contudo, é evidente que o interesse em operar não condiz com a prática, pois em 
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nosso cenário atual ainda estamos carentes na identificação dos índices, quiçá em 

projetos para combater a evasão.  

Por não disponibilizar vagas em cursos de graduações suficientes e nem 

Universidades que atendam grande parte da população nacional, o Poder Público 

investe no financiamento do estudo dos alunos que não têm condições sociais para 

arcar com os custos, disponibilizando este benefício nas Instituições Particulares. 

Devido a esta premissa, foram criados programas de apoio e incentivo à graduação, 

dos quais também destacaremos a criação de alguns programas federais de auxílio 

e financiamento das mensalidades, como o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES), que foi  

 

Instituído inicialmente pela Medida Provisória (MP) nº 1.827, de 27 
de maio de 1999 e posteriormente convertida na Lei nº 10.260, de 12 
de julho de 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 
sucedeu ao Programa de Crédito Educativo para Estudantes 
Carentes (CREDUC) de 1992, originado do Programa de Crédito 
Educativo (PCE) de 1975. (Brasil, 2017) 

 

O FIES é focado em dar aporte financeiro a estudantes que ainda não 

concluíram o Ensino Superior em Instituições Privadas, possibilitando ao aluno o 

ingresso (ou continuidade) dos estudos, financiando a mensalidade da IES cobrando 

o aluno após dezoito meses de sua formação, possibilitando a este, tempo para 

ingressar no mercado de trabalho da escolhida profissão e assim arcar com os 

estudos posteriormente à sua formatura. A título de maior visibilidade, até o ano de 

2016 havia 2,39 milhões de contratos ativos, significando intenso incentivo para o 

ingresso ou prosseguimento deste aluno. 

Ao traçar um comparativo com os anos seguintes do FIES fica evidente uma 

mudança político-estrutural em sua aplicação, a título de ilustração 

 

O MEC ofereceu em 2010, 76 mil vagas para o Fies. Em 2013, foram 
560 mil. No ano seguinte, 2014, foram 732 mil. Já em 2015, foram 
287 mil e em 2016, apenas 203 mil vagas. Ou seja, uma diminuição 
gradativa. Em 2017 caiu para 100 mil vagas. Além de transformar o 
sistema num procedimento extremamente burocrático, cuja 
operacionalidade passa a ficar exclusivamente nas mãos dos 
bancos, principalmente da Caixa Econômica Federal. (Diniz, 2018) 
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Claramente identificamos que a intenção do Governo Federal é no mínimo, 

limitar a abrangência e a expansão do FIES, convertendo este projeto que possui 

(ou possuía) viés social, em um simplório programa de financiamento, 

descaracterizando-o por completo em sua finalidade e atuando em desacordo com o 

que foi firmado no Plano Nacional de Educação em 2014 que prevê o aumento da 

taxa bruta das matrículas no ensino superior de 27,8% para 50% em 2024. (Brasil, 

2014). 

Ao detalharmos a evasão deste programa, somente 7,4% dos contemplados 

desistem da graduação, segundo análise disponível no Mapa do Ensino Superior no 

Brasil 2016, realizado pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior 

(Semesp). Novamente, este percentual sinaliza o quão importante é tal programa 

para os contemplados, diminuindo significativamente o percentual de evasão, 

auxiliando aqueles que postulam o desejado diploma de ensino superior. 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) diferentemente do 

financiamento proposto pelo FIES, direciona sua atuação para pessoas de baixa 

renda, onde o candidato deve ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um 

salário mínimo e meio para as bolsas integrais e, para as bolsas de 50% a renda 

familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Além desta 

condição os concorrentes necessitam preencher um dos requisitos: 

 

- ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou 
em escola da rede particular na condição de bolsista integral da 
própria escola; 
- ser pessoa com deficiência; ou 
- ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do 
magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal 
permanente da instituição pública e concorrer a bolsas 
exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesse caso, não é 
necessário comprovar renda. (BRASIL, 2017) 

 

O PROUNI tornou-se um dos grandes avanços quando o assunto é ingresso 

ao Ensino Superior, democratizando o acesso e facilitando para aqueles que viam a 

graduação como um sonho distante ou ainda, inalcançável. Referente a dados, 

segundo números do Ministério da Educação e Cultura (MEC) o cômputo total de 

bolsas na graduação está em crescimento, atualmente somando as bolsas parciais e 

integrais no ano de 2017, foram concedidas 361.925 bolsas, número 30% maior 
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quando comparado ao ano de 2013, no qual foram registradas 252.374 bolsas 

(Figura 4) 

 

Figura 4 – Bolsas no PROUNI 
 

Ainda referente a números do PROUNI, apesar do exponencial crescimento 

conforme registro acima, certos dados nos cabem observar como, por exemplo, o 

número de bolsas integrais, que seguia o fluxo de crescimento do total de bolsas, 

porém, desde 2014 este registro vem diminuindo visto que, em 2017, tivemos pouco 

mais de quarenta mil bolsas a menos em relação às que foram oferecidas nos três 

anos anteriores. (Figuras 5 e 6) 

 

Figura 5 – Bolsas Concedidas PROUNI 
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Figura 6 – Bolsas Integrais PROUNI 

 

Quando colocamos em destaque os números a respeito da evasão do 

PROUNI temos um cenário próximo ao programa mencionado anteriormente. 

Segundo números do MEC (2011), os evadidos do programa somam apenas 4% do 

total de desistentes, reforçando a importância também deste projeto para o combate 

a evasão dos cursos de graduação. 

Ainda sobre o PROUNI, cabem algumas indagações a respeito de seu 

desenvolvimento: Seu alto investimento, conjuntamente com outros Programas 

(FIES, por exemplo) de incentivo e financiamento, preconizam as Instituições de 

Ensino Superior Privadas comparados com os possíveis investimentos nas 

Universidades Públicas? Há oscilações nos números de bolsas de estudos para os 

alunos, não havendo nenhuma política pública estável, as bolsas podem diminuir 

continuamente impactando no percentual de ingressos nas Universidades? São 

questionamentos cabíveis, frente às políticas adotas pelo Governo Federal 

atualmente (FELICETTI e CABRERA, 2017). 

Sobre as iniciativas de apoio ao ingresso ao Ensino Superior, cabe destacar 

ainda, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que 

consiste no oferecimento de bolsas de estudo para o acesso aos cursos de docência 

e a realização do estágio em escolas públicas que, ao término da graduação, os 

formados comprometem-se em atuar em alguma Instituição Pública de ensino 

básico. Este programa contempla, através do incentivo financeiro, a qualificação dos 

profissionais de educação que trabalham com o ensino básico em todo país, 



 

18 

 

facilitando a entrada dos profissionais que desejam tal graduação, aumentando a 

qualidade do ensino nas escolas públicas.  

Este programa foi desenvolvido, necessariamente devido ao baixo registro 

de professores da educação básica com formação de nível superior no Brasil, 

somente 24%, conforme dados do Plano Nacional de Educação (PNE - 2015), com a 

sua aplicação o Estado objetiva aumentar a qualificação profissional e, 

consequentemente, a qualidade de ensino na educação básica. 

Referente a registros, até 2014 foi evidente o crescimento no número de 

ingressantes no programa. Contudo, após este período, os números deste projeto 

não estão acessíveis de maneira clara como os anteriores, evidenciando dúvidas 

quanto ao seu desenvolvimento e abrangência atualmente. 

Todos esses Programas são iniciativas para o ingresso que resultam na 

facilidade no acesso aos estudos pelo público sem condições sócio financeiras de 

arcar com seus estudos, seja em uma Universidade Pública ou Privada. Porém, tais 

programas carecem de ajustes e ampliações em sua abrangência, pois em grande 

parte deles é evidente o declínio em aceitação e investimento. Mesmo com este 

déficit nos projetos em andamento, há mais de dez anos não são propostos novos 

programas consistentes para o desenvolvimento da Educação e ingresso no Ensino 

Superior, deixando a cargo dos remanescentes a tarefa de suprir a demanda de 

admissões no Ensino Superior existente. 

Após apontarmos os registros de entrada nas Universidades e seus 

programas de incentivo, cabe nos ater ao problema levantado por este trabalho: ‘a 

continuação destes nas Instituições de Ensino Superior e o alcance ao seu objetivo 

final, ou seja, o título de bacharel ou licenciado’. Apesar do aumento gradativo do 

número de matrículas e dos diversos programas de incentivo ao postulante à 

diplomação, tivemos expressivos índices na quantidade de trancamentos e/ou 

desistências nos mais variados cursos. Este panorama de crescimento do quantum 

de inscrições demonstra avanços na democratização do ingresso dos pretendentes 

à vaga na Graduação, porém não resolve as questões referentes à saída desses 

alunos. Sabemos que, para desenvolvimento de projetos mais eficazes, são 

necessários estudos preliminares que contenham o panorama do objeto estudado. 
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3.1 DEFINIÇÃO DO TERMO EVASÃO E DESISTÊNCIA 

 

Para darmos prosseguimento aos estudos sobre a desistência e a 

consequente evasão dos alunos nas Instituições de Ensino Superior, é necessário 

diferenciar o termo ‘evasão’ e o termo ‘desistência’ para ilustrar melhor o problema 

proposto. Ainda assim, por não ter instituído uma definição própria e universal para o 

emprego da palavra evasão no estudo do Ensino Superior é importante visitar 

diversas bibliografias para melhor expressar a importância e a relevância neste 

tema.  

A Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades 

Públicas Brasileiras (composta por integrantes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) e do MEC), organizou em meados do ano de 1995 o primeiro 

"Seminário sobre a evasão nas universidades brasileiras", com a apresentação de 

um estudo dirigido sobre o tema e os números correspondentes à taxa de evasão e 

diplomados. O Seminário foi apresentado sob o enfoque de uma análise sobre os 

dados, porém, sem maiores apontamentos acerca das causas da evasão 

(MOEHLECKE, 2007). Cabe destacar que não houve evento similar sobre o tema 

proposto posteriormente a este seminário, caracterizando o não aprofundamento 

dos temas relevantes que foram debatidos inicialmente. 

Dentro deste estudo o MEC e a Secretaria de Educação Superior (SESu) 

classificaram a evasão no ensino superior em três tipos:      

 

1 - Evasão de curso, quando o estudante desliga-se do curso de 
origem sem concluí-lo; 2 - evasão de instituição, quando ele 
abandona a IES na qual está matriculado; e 3 - evasão de sistema, 
quando o aluno se ausenta de forma permanente ou temporária da 
academia (BRASIL, 1997, p. 25). 

 

Podemos entender, com estas definições, que todo aluno que, de alguma 

forma, desiste do seu curso, da Instituição ou do sistema de ensino, este é 

considerado ‘evadido’ da graduação. Esta classificação, ainda que direcionada ou 

objetiva, apresenta algumas questões estruturais quanto a sua descrição. Cabe-nos 

criticar, nesse momento, quando unimos todos esses cenários possíveis e 

analisamos sob uma mesma ótica, entendendo assim que a transferência de curso, 

a troca de universidade ou a desistência da graduação são decorrentes de motivos 
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iguais ou próximos, essa análise distancia ainda mais o objeto de estudo e dificulta 

na observância do perfil deste desistente, criando obstáculos para possíveis políticas 

de combate a este índice, podendo cair no erro de generalizar todos estes 

movimentos possíveis. 

Ao aprofundarmos um pouco mais sobre a definição do termo, encontramos 

estudos pontuais sobre a evasão no Ensino Superior, como destacado pela autora 

MARIA BEATRIZ DE CARVALHO MELO LOBO e outros (2007): 

 
A evasão deve ser entendida sob dois aspectos similares, mas não 
idênticos: 
1. A evasão anual média mede qual a percentagem de alunos 
matriculados em um sistema de ensino, em uma IES, ou em um 
curso que, não tendo se formado, também não se matriculou no ano 
seguinte (ou no semestre seguinte, se o objetivo for acompanhar o 
que acontece em cursos semestrais). Por exemplo. Se uma IES 
tivesse 100alunos matriculados em certo curso que poderiam renovar 
suas matrículas no ano seguinte, mas somente 80 o fizessem, a 
evasão anual média no curso seria de 20%. 
2. A evasão total mede o número de alunos que, tendo entrado num 
determinado curso, IES ou sistema de ensino, não obteve o diploma 
ao final de um certo número de anos. É o complemento do que se 
chama índice de titulação. Por exemplo, se 100 estudantes entraram 
em um curso em um determinado ano e 54 se formaram, o índice de 
titulação é de 54% e a evasão nesse curso é de 46%. (LOBO, 2007, 
p.641) 

 

Esta definição, apesar de próxima ao definido anteriormente, apresenta uma 

diferença substancial ao termo: quando acrescenta a média anual de evadidos das 

Instituições de Ensino Superior, possibilita acesso a uma perspectiva mais detalhada 

sobre a evasão do que simplesmente analisar os dados pelo percurso da graduação, 

delongando assim medidas para combater a evasão. 

Ainda sobre o vocábulo temos outra definição direta que possibilita abranger 

mais sobre seu significado, conforme a Comissão Especial de Estudos sobre a 

Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras  

 
Que considera como evadido todo e qualquer aluno que, não 
estando mais vinculado ao curso, não o tenha concluído no prazo 
máximo de integralização curricular, embora possa ter se transferido 
ou ingressado em outro curso da própria universidade, através de 
novo vestibular. (BRASIL, 1997, p. 33) 

 

Nesta última definição foi empregada a palavra transferida que, de certa 

forma, generaliza ainda mais o sentido de ‘evasão’ como uma demarcação ampla 
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que engloba não apenas a saída deste aluno do curso de graduação ou do sistema 

de ensino, mas também a possibilidade de transferência para outro curso de seu 

interesse, deixando assim, ainda mais, amplo esse termo.  

Por não encontrarmos consensos em estudos próprios direcionados para a 

evasão, necessitamos recorrer a interpretações, visto que, em determinadas 

situações o significado pode ocorrer em mudança de perspectiva. 

Ainda sobre ‘evasão’, pode soar e talvez tenha sido direcionado até este 

momento no texto, para uma perspectiva técnica, onde o interesse de seu estudo e 

definição esteja consolidado no quantitativo de uma avaliação, ou seja, evidenciando 

o quantum de pessoas que optaram (ou foram forçadas a) desistir de seus cursos. 

Contudo, cabe ressaltar que a discussão sobre este movimento não deve ater-se 

apenas ao panorama de números e sim, fomentar também as discussões a respeito 

do tema proposto. 

Quando visitamos a definição do termo ‘desistência’, de maneira direta, ao 

recorrermos ao Dicionário da Língua Portuguesa, ele nos concede essa definição: 

“Ação de desistir; renúncia”. Essa demarcação nos remete a uma visão generalizada 

do termo, sem maior auxílio no campo do estudo, cabendo a necessidade de buscar 

registros dessa expressão utilizada na área da educação.  

Frente a essa demanda, Gaioso (2005), nos traz uma importante 

contribuição, definindo o aluno desistente como 

 

Aquele que deixou o curso por qualquer motivo que não seja a 
titulação; independente do motivo da saída que pode ter ocorrido por 
abandono (a matrícula não foi efetuada no curso dentro do prazo 
estabelecido); por transferência interna (permanência na instituição 
com mudança de curso) ou transferência externa (transferência para 
outra IES); por matrícula em curso de outra instituição via aprovação 
em vestibular; por desistência, reopção ou jubilamento (GAIOSO, 
2005, p. 25) 

 

Temos nesta descrição talvez uma síntese com maior abrangência do que a 

sentença anterior. Nesta definição são arroladas todas as situações que podem 

ocorrer com o postulante à graduação que desiste de sua escolha. Ainda recorrendo 

ao autor, este, resume o renunciante como “aquele que deixou o curso por qualquer 

motivo que não seja a titulação” (GAIOSO, 2005). Abrindo então, um leque de 

possibilidades de interpretação, inclusive sob a ótica subjetiva de sua saída do curso 

de graduação. 
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Apesar de sutis diferenças entre as definições, ambas refletem a interrupção 

dos estudos e sim, este é o campo onde este trabalho pretende reclinar. 

Compreender um pouco mais sobre as causas da evasão, analisando o cenário 

atual do Ensino Superior do Brasil. 

 

3.2 ASPECTOS ATUAIS A RESPEITO DA EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR NO 

BRASIL 

Apesar de todo o aumento gradativo do número de matrículas, como vimos 

nos capítulos anteriores e dos diversos programas de incentivo ao postulante à 

diplomação, tivemos expressivos índices na quantidade de trancamentos e/ou 

desistências nos mais variados cursos. Este panorama, de crescimento do quantum 

de inscrições, demonstra avanços na democratização do ingresso dos pretendentes 

à vaga na Graduação. Porém, não resolve as questões referentes à desistência 

desses alunos. 

Analisando uma perspectiva mais atual, segundo números do MEC, 

conjuntamente com a Consultoria Hoper (2016), este quadro (da desistência da 

graduação) apresenta crescimento significativo e torna sinônimo de preocupação 

para a sociedade como um todo. Nesta pesquisa, abrangendo o período de 2011 a 

2014, foi observado o crescimento de 60% dos alunos desistentes, enquanto o 

percentual de diplomados aumentou apenas cerca de 1%. A situação agravou-se no 

decorrer dos anos, atingindo a maior diferença no ano de 2014, chegando a 20% de 

diferença entre os diplomados e os alunos que trancaram suas matriculas, conforme 

figura 7: 
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Figura 7 – Trancamento X Concluintes Ensino Superior privado 
 
 

Apesar do cenário emergencial dos dados obtidos, não foram encontrados 

estudos direcionados para os motivos que levam os alunos a desistirem de seus 

respectivos cursos. Estes, geralmente são inclusos em uma estatística de 

trancamento de matrícula sem ao menos elencar o motivo referencial que o levou a 

tal decisão. Cabendo então, frente a esse cenário, a necessidade de ir além da 

expressiva diferença entre os concluintes e os alunos que optam po (ou são 

forçados a) não dar continuidade à graduação.  

Mesmo ao contemplarmos os dados publicados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), onde são mapeados 

diversos elementos acerca do Ensino Superior, como: número de docentes; 

candidatos inscritos; concluintes e demais apontamentos. A evasão nos cursos de 

graduação também é referendada, porém, esta informação carece de maior 

detalhamento, pois é analisada apenas sob três óticas: matrícula trancada; matrícula 

desvinculada e alunos falecidos. Não abordando os dados de alunos desistentes 

que não formalizaram a sua saída da IES. 

Algumas observações que contribuem para este esvaziamento 

desproporcional a nível nacional podem ser destacadas, inicialmente para 

observarmos, sem comprovação científica, como a crise financeira vivida em nosso 

país, que se arrasta por anos, dificultando os alunos a custearem seus estudos até o 

término do curso. Cabe ressaltar que, ainda com os Programas Sociais 
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implementados pelo poder público, que auxiliam o lecionando a quitar os débitos, 

seja com bolsa parcial ou total nas Universidades particulares, esta evasão não 

diminuiu. Nas Universidades Federais a crise econômica pode afetar as famílias, 

havendo a necessidade de este componente familiar sair em busca de uma 

colocação no mercado de trabalho para a complementação da renda familiar, 

abrindo mão dos estudos. A diversidade e a falta de informação sobre o curso 

apresentam-se como demanda observada durante prévia investigação do tema. Não 

temos atualmente em nossa grade curricular de Ensino Médio nenhuma cadeira que 

informe o formando sobre a sua escolha profissional. As matérias atuais são 

encaradas como preparativo para as provas de vestibular, colocando o fator de 

escolha profissional em segundo plano, ou ainda, premeditando que esta definição é 

de fácil resolução por conta do aluno. Entretanto, em muitas situações essas 

escolhas são influenciadas por diversos fatores que cercam este colegial, como a 

família, a mídia, status, o retorno financeiro da profissão e demais áreas que 

exercem alguma pressão no sujeito, ficando exclusivamente a cargo deste estudante 

a definição da área na qual pretende atuar, sem considerar o investimento que o 

Estado poderia creditar neste futuro profissional, gerando bons frutos em pesquisas 

nas áreas humanas e/ou exatas. Neste momento é importante destacar que a 

escolha profissional é de suma importância, visto que esta será uma de suas 

principais fontes de apresentação pessoal junto à sociedade. 

Corroborando com esta posição, Baró, El. Comp. González Rey (2003) 

defende a importância das escolhas pessoais como efeito da sociedade e vice-

versa. “A identidade pessoal é ao mesmo tempo produto da sociedade e produto da 

ação do próprio indivíduo” (BARÓ, 1989, p. 123), ou seja, identificamos que as 

forças internas e externas ao indivíduo interagem como componentes que definem 

as escolhas do sujeito. Há a necessidade de voltar nossos olhos para a questão 

subjetiva de escolha do sujeito, ou seja, além de alinhar as demandas externas que 

influenciam a decisão do aluno, cabe à Instituição disponibilizar ferramentas para o 

autoconhecimento do postulante. Em palavras diretas, forma-se um bom profissional 

quando conseguimos alinhar a demanda da Sociedade por profissionais qualificados 

e a busca da satisfação interna do indivíduo. 

Ao desviarmos nosso olhar para a realidade social que entrelaça as 

questões da desistência da graduação, é evidente que estudar no nosso país remete 
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a sacrifícios para uma grande parcela da população, principalmente para os 

estudantes que são arrimos de família ou necessitam complementar a renda e ainda 

arcar com os custos de seus estudos. Se esta demanda ainda não fosse suficiente, 

temos um quadro de escassez de vagas no período noturno nas Universidades 

públicas como demonstrado na Figura 8 

 

FIGURA 8 – Oferta de vagas por turnos entre as categorias administrativas 

 

É notável a desproporção em oferta de vagas que, de maneira clara e direta 

faz um corte entre os perfis dos alunos que adentram a Universidade, de um lado 

temos discentes com situação social avantajada, que lhe permite apenas estudar ou 

adentrar em cursos preparatórios, tendo esta posição mais confortável e de outro 

lado os que não possuem tal posição, acabam direcionados forçosamente pelo 

Estado para determinados tipos de cursos e nos períodos que lhes são 

predeterminados.  

Essa cisão social fica ainda mais evidente quando analisamos um quadro 

mais carente do que o mencionado acima, como quando referimo-nos aos sujeitos 

que não têm nem mesmo a condição de arcar com os custos da graduação, mesmo 

se estes recebessem bolsa integral ou fossem aprovados em uma Universidade 

pública. 

 

São pessoas que vivem em situações adversas tais como não 
possuir geladeira e fogão no domicílio, e possuírem rendimento 
domiciliar mensal inferior a dois salários mínimos. Esse percentual 
representa 2,1 milhões de potenciais estudantes que, para serem 
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incluídos no sistema de educação superior dependerão - mais do que 
da gratuidade - de bolsas de estudo, de trabalho, de monitoria, de 
extensão, de pesquisa, de restaurantes universitários subsidiados, de 
moradia estudantil, ou de outras formas que, combinadas a essas, 
tornem viável a sua permanência no campus. (VARGAS, PAULA, 
2012). 

 
Talvez, enquanto pensarmos, de maneira coletiva, na educação como um 

‘objeto de luxo’ onde os que estudam devem ser as pessoas agraciadas pela sorte, 

pelo poder econômico ou foram aquelas pouquíssimas que exclusivamente por sua 

meritocracia conseguiram adentrar ao Ensino Superior, a distância entre os perfis de 

alunos diplomados ainda continuará com essa premissa, na qual os estudantes que 

têm maior poder aquisitivo conseguirão as principais  vagas nas melhores 

Universidades públicas e aqueles que necessitam se sustentar, quando puderem, 

arcarão com uma graduação particular, sujeitando-se a limitar sua escolha de 

carreira profissional para aquele curso que esta disponibilizado no turno e no custo 

que encaixe em sua realidade. 

Ainda sobre os jovens e adultos que dividem sua rotina de trabalho-estudo 

temos dados alarmantes acerca da quantidade destes que conseguem dedicar parte 

do seu dia para estudar 

 

Segundo a PNAD de 2006, entre os jovens de 18 e 19 anos no 
Brasil, 27% só estudavam. Entre os demais, 50,6% trabalhavam, 
sendo que 30,6% somente trabalhavam e 20% trabalhavam e 
estudavam. É expressivo, ainda, o percentual daqueles que se 
dedicavam a afazeres domésticos: 17,2%. Vale dizer: 67,2% de 
jovens entre 18 e 19 anos no Brasil desempenham algum tipo de 
trabalho. 
No grupo de 20 a 24 anos de idade, o trabalho passa a ser mais 
importante que os estudos. Nesta faixa etária, 64,4% trabalhavam, 
sendo que 49,7% tinham como atividade exclusiva o trabalho e 
14,7% associavam o trabalho ao estudo. O percentual que somente 
estudava era de apenas 10,8%, e 20,3% cuidavam de afazeres 
domésticos (IBGE, 2007). (VARGAS e PAULA, 2012) 

 
Temos nos jovens de dezoito a dezenove anos que apenas estudavam, ou 

seja, 27%, uma perspectiva de futuro não muito satisfatória, visto que até os vinte 

quatro anos estes adolescentes veem este percentual cair para mais da metade, 

atingindo 10,8% de adultos que somente dedicam-se ao estudo. Refletimos que 

dentre desta realidade possam existir sujeitos com o interesse consciente em 

dedicar-se ao trabalho e carreiras não acadêmicas. Contudo, este estudo não tem 
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intenção de condicionar a trajetória de qualquer pessoa (tão pouco teria condição), 

mas busca em suas linhas de questionamento dar voz àqueles que gostariam de ter 

mais oportunidades e estas não lhe foram apresentadas. 

Quando referimo-nos as causas para este problema de evasão, talvez uma 

das primeiras razões apresentadas é de ordem social ou financeira, o que de certa 

maneira é fundamental e foi levantado anteriormente, porém a autora Maria Lourdes 

Gisi, embasada por Bourdieu, discorre sobre o “capital cultural” que o aluno carrega 

durante a graduação, destacando outra questão pertinente acerca do tema: 

 

A permanência na educação superior pressupõe condições 
preexistentes, em especial, capital cultural que é adquirido ao longo 
da trajetória de vida e escolar e que não se adquire de um momento 
para outro. Assim, nas possibilidades de ingressar na educação 
superior se lê o resultado de uma seleção que se exerce em toda a 
trajetória escolar e que é muito desigual segundo a origem social dos 
alunos (BOURDIEU; PASSERON, 2003). 

 

Podemos entender este “capital cultural” como a herança que o aluno 

carrega consigo, pois, mesmo possuindo recursos financeiros para custear via 

aporte de programas específicos, este sujeito não se enxerga nesta realidade, 

vislumbrando esta possibilidade como distante ou fora de sua existência. 

 

Esta desigualdade se faz sentir desde o início da educação básica, 
quando os alunos já chegam em condições desiguais, em 
decorrência das oportunidades que tiveram. Quanto menores estas 
oportunidades, menor capital cultural possuem. Reconhecer esta 
desigualdade deve ser o ponto de partida quando se fala em uma 
escola de qualidade, caso contrário tem se o que Bourdieu (2001) 
chama de “os excluídos do interior”. O aluno se encontra incluído no 
sistema escolar, mas sem que se efetive a sua aprendizagem. (Gisi, 
2006) 

 

Partindo desta definição, talvez o problema torna-se mais complexo do que 

simplesmente o subsídio financeiro para este aluno. Com este olhar busquemos 

para além do que lhe é apresentado ou formado, para identificarmos esta 

igualmente, parece bem mais eficaz atuarmos na infraestrutura ante a formação 

psicossocial do sujeito, equiparando as condições sociais para que impacto do 

capital cultural seja mais equilibrado possível entre as diferentes classes. 
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Cabe também entendermos esta questão sob outra ótica, as das Instituições 

de Ensino. Segundo as autoras Cristiane Aparecida dos Santos Baggi e Doraci 

Alves Lopes (2011), ambas defendem que a evasão  

 

é um problema que vem preocupando as instituições de ensino em 
geral, sejam públicas ou particulares, pois a saída de alunos provoca 
graves consequências sociais, acadêmicas e econômicas. (BAGGI e 
LOPES, 2011).  

 

Em absoluto, podemos entender que a razão da existência das 

Universidades são seus alunos, sem eles não há subsistência, seja ela pública ou 

particular, e as consequências são sentidas nas duas instâncias, como define 

Roberto L. Lobo e Silva Filho e outros (2007): 

 

As perdas de estudantes que iniciam, mas não terminam seus cursos 
são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. No setor 
público, são recursos públicos investidos sem o devido retorno. No 
setor privado, é uma importante perda de receitas. Em ambos os 
casos, a evasão é uma fonte de ociosidade de professores, 
funcionários, equipamentos e espaço físico. (FILHO e OUTROS. 
2007) 

 

No entanto, em termos econômicos as Universidades privadas acabam 

sofrendo impacto mais brevemente do que as federais/ estaduais, visto que a 

evasão imediata repercute na sustentabilidade do curso, pois a receita bruta advém 

das mensalidades dos seus alunos, mesmo assim não são facilmente encontrados 

programas ou investimentos para identificar o perfil dos desistentes ou projetos para 

combater a evasão. 

 

As perdas de estudantes que iniciam, mas não terminam seus cursos 
são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. No setor 
público, são recursos públicos investidos sem o devido retorno. No 
setor privado, é uma importante perda de receitas. Em ambos os 
casos, a evasão é uma fonte de ociosidade de professores, 
funcionários, equipamentos e espaço físico. 
Enquanto no setor privado de 2% a 6% das receitas das instituições 
de ensino superior – IES – são despendidos com marketing para 
atrair novos estudantes, nada parecido é investido para manter os 
estudantes já matriculados. Além disso, são raríssimas as IES 
brasileiras que possuem um programa institucional profissionalizado 
de combate à evasão, com planejamento de ações, 
acompanhamento de resultados e coleta de experiências bem-
sucedidas. (FILHO e OUTROS. 2007) 
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Ou seja, o panorama de descaso com os indicadores e políticas para a 

diminuição desta questão não é de exclusividade do poder público, pois o setor 

privado parece não enxergar este, como um problema, direcionando poucos 

esforços para programas de retenção de seus alunos. 

É importante neste estudo identificar, ainda que de forma concisa, os 

possíveis aspectos que possam interferir na evasão do ensino superior, dentre 

destes objetos de análise, não poderíamos deixar de focar nossos esforços para a 

etapa anterior à graduação, o ensino médio. 

Em números, o quantitativo de matriculas no Ensino Médio vem apresentando 

queda gradual, (com exceção do ano de 2016 que apresentou pequeno acréscimo 

referente ao ano anterior), ao compararmos com o ano de 2012 temos um declínio 

de 433.249 matrículas, o que representa pouco mais 6,3% (Figura 9). 

 

FIGURA 9 - Matrícula inicial no Ensino Médio 

 

Este cenário também passa a ser objeto de estudo e análise, não apenas 

para os pesquisadores da educação básica, mas também para o ensino superior, 

afinal os concluintes do ensino médio são os (possíveis) postulantes à graduação. 

Se o cenário de matrículas não for novamente aumentado, os esforços para 

ingresso nos cursos de graduação também serão em vão. 

Neste subcapítulo pudemos identificar o disparate de ações e programas 

que incentivam o crescimento das matrículas e a inexistência de políticas públicas 
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para o combate à evasão. Novamente esbarramos na baixa quantidade de 

pesquisas e estudos acerca do tema, o que interfere diretamente na criação de 

novos projetos ou programas que apoiem tal medida. No entanto, é flagrante a 

necessidade de equiparar os esforços sem a perversidade de subnutrir os já 

existentes. 

 

3.3 PANÔRAMA DE EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL E O 

NÚMERO DE MATRICÚLAS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

NA ARGENTINA, CHILE E URUGUAI 

 

Para fins de análise e comparação sobre o tema ‘evasão’ no ensino superior, 

definitivamente este não é um problema exclusivamente nacional, outras nações, 

(inclusive mais desenvolvidas economicamente que o Brasil), também convivem com 

esse quadro de esvaziamento nos cursos de graduação como, por exemplo, em 

Portugal, onde, em breve pesquisa, identificamos que esta questão também está 

presente como uma realidade social, conforme estudo apresentado por Ferreira e 

Fernandes (2015). A principal diferença entre os países encontra-se no momento da 

intervenção: enquanto nossos estudos sobre evasão apresentam-se de maneira 

embrionária, com dados obtidos sem maior profundidade, ainda no ano de 1999 o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em Portugal iniciou estudos 

para classificar e tipificar os motivos da evasão. Deste ano em diante os estudos 

multiplicaram, tornando-se mais efetivos em território português, como 

 

Em maio de 2014, o Governo de Portugal através da Secretaria de 
Estado do Ensino Superior apresenta o documento «Linhas de 
Orientação Estratégica para o Ensino Superior». Este documento, 
para além das linhas estratégicas, apresenta medidas de ação de 
entre as quais se destaca a criação do programa Retomar, 
vocacionado para aumentar o sucesso escolar e para diminuir o 
abandono. (FERREIRA e FERNANDES, 2015, pag. 179) 

 

Fica evidente a importância da participação do Estado neste tema, visto que, 

ao direcionar ações para programas específicos de combate e diminuição do 

abandono, estão concentrando seus esforços na formação de profissionais mais 

qualificados, pois, em uma analogia direta, investir (emocionalmente e 
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financeiramente) em algo que desejamos, ao menos diminui a consternação em 

desempenhar esta tarefa. 

Ao somarmos ao problema da evasão e compararmos nossa representação 

de diplomados no Ensino Superior, nossa realidade também não é positiva, visto 

que, apenas cerca de 14% dos adultos brasileiros chegaram ao ensino superior 

segundo o Plano Nacional de Educação, percentual considerado muito baixo se 

comparado à média dos países da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 35%. O índice brasileiro também é menor 

em relação a outros países latino-americanos como o Chile (21%), Colômbia (22%) 

e Costa Rica (23%). Esta posição apenas define o quanto estamos aquém de 

políticas públicas que se preocupam com a educação como instrumento de 

mudança e crescimento social. 

Ao comparamos o engajamento do número de matrículas correlacionado ao 

cenário mais próximo ao nosso, temos outra realidade preocupante. Mais uma vez, a 

título de ilustração, a primeira Universidade sob o regimento do Estado no Brasil foi 

a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro que, em 1920, sob a alcunha de 

Universidade Rio de Janeiro, foi fundada a partir do decreto do então presidente 

Epitácio Pessoa (Fávero e Lima, 2006). Outrora, ao contrastarmos com a realidade 

de outros países da América latina, nosso histórico é bem desfavorecido, pois no 

ano de 1613 temos registro da primeira Universidade – Universidad de Córdoba – na 

Argentina (PAULA e FERNÁNDEZ LAMARRA, 2011), temos também a Universidad 

de Chile, que segundo informações de seu próprio descritivo, foi fundada em 1841 e, 

novamente para ilustrar, temos a Universidad de La Republica Uruguay cujo início 

foi proposto em 1833 e sua fundação em 1849 (PARIS, 1991). Pouco mais de 

trezentos anos, se compararmos com a Argentina, e cerca de oitenta e de setenta 

anos comparados ao Chile e Uruguai, respectivamente, que temos de atrasos em 

pesquisas, estudos bibliográficos, produções culturais e desenvolvimento.  

Entendemos que simplesmente dispor de Universidades não é o único viés ou 

o responsável pelos avanços na qualidade de vida de uma população, é necessário 

ir além, construir uma cultura de estudo e de pesquisa para que então a sociedade 

em geral entenda e se interesse e, por consequência disto, desenvolva socialmente 

o que propomos com a implantação das Instituições de Ensino Superior. Ficam 
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explícitas no quadro abaixo tais características desta diferença no atraso das 

Universidades se comparado com países da América Latina: 

 

TABELA 1 - Matrícula no ensino superior na América Latina, em porcentagem 

relativa à população com idade correspondente (1960-2004) 

País 1960 1970 1980 1990 2000 2003 

% % % % % % 

Argentina 11 14 22 41 52 60 

Chile 4 9 12 21 38 42 

Uruguai 8 10 17 30 36 37 

Paraguai 2 4 8 8 17 27 

Colômbia 2 5 9 16 23 24 

Costa Rica 5 10 21 33 17 19 

Brasil 2 5 14 14 20 22 

 

Exceto pelo período de 1970 a 1980, analisando o quadro acima, sempre 

estivemos entre o crescimento ínfimo e a estagnação de nossas matrículas, ao 

compararmos com países vizinhos como a Argentina que apresenta um índice 

quase três vezes maior que o nosso de ingressantes no ensino superior, superamos 

apenas a Costa Rica, e, ainda assim, por muito pouco. 

Em comparação a outros países, é importante deixar claro que, apesar de 

todos os Programas desenvolvidos em nosso país para auxiliar a entrada do aluno 

na graduação, foram muito poucos os que objetivamente combateram a evasão com 

eficiência, talvez, exatamente pelo problema definido no início deste capítulo: a 

escassez de pesquisas na área. Sabemos que, para desenvolvimento de projetos 

mais eficazes, são necessários estudos preliminares que contenham o panorama do 

objeto estudado, ainda que atrasado frente aos exemplos mencionados 

anteriormente, deveríamos iniciar o quanto antes, afinal, antes tarde do que nunca. 

 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO 4 – A ORIENTAÇÃO VOCACIONAL NO BRASIL E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA DESISTÊNCIA DOS INGRESSOS NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

4.1 DEFINIÇÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E VOCACIONAL E SEU 

PAPEL NO PROCESSO DE ESCOLHA DO SUJEITO 

 

Quando são levantados assuntos sobre evasão e desistência, grande parte 

das escassas bibliografias disponíveis remetem, primordialmente a dados e 

situações socioeconômicas dos estudantes que descontinuam seus estudos, ou 

sobre o papel do Estado nas oportunidades oferecidas, no entanto, pouco é 

apontado para o processo de escolha do futuro ingressante nos cursos de 

graduação, ou seja, este é um terreno pouco explorado, no qual não são levantadas 

as suas implicações e o contexto social e personalístico desta preferência.  

Definitivamente, torna-se atraente e necessário discorrermos sobre as ações 

que decorrem deste processo de escolha do sujeito e, evidentemente, encontramos 

a orientação vocacional como um dos, senão o principal, programas voltados para 

auxiliar este processo de escolha. 

Antes mesmo de definirmos o objeto de nosso estudo cabe orientar quando 

a nomenclatura usada em Instituições e colegiados, pois não é incomum identificar 

em bibliografias o termo orientação profissional e orientação vocacional sob o 

mesmo contexto. As diferenças são expostas geralmente em matérias nos portais de 

notícias e entrevistas, sendo esta diferenciação pouco debatida nos artigos 

acadêmicos. Ainda sim, Abiell e Polli (2011) ratificam essa posição de dualidade na 

utilização de ambos os termos:  

 

Essa situação envolve uma antiga questão da área (quanto à 
nomenclatura de termos), que parece ainda não ter uma resolução 
adequada, que é a respeito da nomenclatura, especialmente quanto 
ao uso de "profissional" ou "vocacional", em complemento à 
"orientação" (AMBIEL E POLLI, 2011). 
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Neste trabalho trataremos orientação profissional e orientação vocacional 

como programas similares ou equivalentes, quando ou se houver necessidade de 

diferenciação será apontada no texto. 

Dentre diversas definições sobre a atuação da orientação vocacional 

destacamos o que diz Bock e colaborares (1995): 

 

A Orientação Vocacional, a nosso ver, constitui-se em algo mais do 
que um momento para a “descoberta” da profissão a seguir. É um 
processo onde emergem conflitos, estereótipos e preconceitos que 
devem ser trabalhados para sua superação; onde a desinformação é 
enfrentada e possíveis caminhos são traçados; onde o 
autoconhecimento adquire o status de algo que se constrói na 
relação com o outro e não como algo que se dá a partir de uma 
reflexão isolada, descolada da realidade social, ou que se conquista 
através de um esforço pessoal (BOCK, 1995, pag. 17). 
 

 
A orientação vocacional não fica limitada apenas ao conhecimento da atuação 

ou à situação contemporânea do mercado de trabalho de determinada profissão. 

Sua atuação envolve de igual maneira as questões internas do orientando, como o 

próprio processo íntimo de escolha, sua posição sociocultural, traços de 

personalidade, valores morais, influências externas (como mídia, familiares, amigos, 

etc.), identificações pessoais e, logicamente, não podem ser deixadas de lado as 

questões objetivas, como: sua relação com o mercado de trabalho, posição social e 

financeira da profissão escolhida, dentre outros fatores. Baseado nessa premissa 

Souza e colaboradores (2009) definem: 

 

Orientação profissional como uma intervenção psicossocial que 
tematiza especialmente a relação entre homem, educação e 
trabalho. Nesse tipo de intervenção, objetiva-se ampliar a 
consciência dos indivíduos sobre os determinantes do contexto que 
os cerca, fornecendo instrumentos para a ação e para a 
transformação desse contexto. O objetivo geral da OP é favorecer 
uma boa escolha profissional, definida como aquela que é feita a 
partir de uma análise crítica da sociedade e do trabalho, e que é 
tomada por um sujeito que se sente participante ativo da construção 
de sua própria história e do mundo em que vive. (SOUZA, 2009) 

 

Individualizar e socializar apesar de aparentemente dicotômicos faz parte da 

análise pontual da orientação vocacional, visto que é necessário identificar as 

demandas do sujeito sem perder de vista de onde este indivíduo está falando, sob 



 

35 

 

que circunstâncias, sem negligenciá-las, pois, o sujeito é parte de um todo e não 

dividido em classes e subclasses de maneira racional e lógica. 

 

O jovem sente-se descompromissado com o seu projeto de vida, 
vivendo, muitas vezes, a ilusão, a fantasia e o sonho; mas, ao passo 
em que vai conquistando sua própria identidade e compreendendo 
suas próprias singularidades, tem a necessidade de definir-se, 
conhecer-se e de escolher sua profissão com base na sua realidade 
pessoal e sociocultural. (Golin, 2000). 

 

Proporcionar ao estudante ou o interessado em ingressar nos cursos de 

graduação maior autoconhecimento e informações acerca do mercado de trabalho e 

as profissões este é o maior objetivo da orientação vocacional, facilitando este 

manejo subjetivo entre as áreas apontadas. 

 

4.2 PERCURSO HISTÓRICO DA ORIENTAÇÃO VOCACIONAL NO BRASIL 

 

Dado estes apontamentos é importante identificar o percurso histórico da 

orientação vocacional, visitando bibliografias acessíveis sobre o início da utilização e 

analisando-o, não de maneira solta ou com testes simplórios de baixa complexidade 

e assertividade, como vistos em sites e publicações genéricas, e sim, como uma 

atividade capaz de auxiliar quanto ao impacto destas escolhas nos sujeitos. 

Elucidando melhor sua trajetória e posição atual e ante a qualquer estudo 

relacionado sobre o tema, são encontrados registros embrionários remanescentes 

sobre a escolha profissional datada desde períodos da Filosofia, com Platão, no qual 

este transcrevia a necessidade de identificar adaptabilidade para demais cargos 

(Pimenta, 1998). Deixando evidente a preocupação e a distinção entre as demais 

áreas de atuação e a vocação pessoal, mesmo não tendo um método especifico 

propriamente criado. 

Ao enveredarmos neste tema, nos períodos históricos são identificados 

alguns apontamentos sobre o assunto, contudo sem contundência como método ou 

aplicação em grupos.  

Os registros em solo nacional são datados do início do século XX, 

principalmente com o início da implementação da orientação profissional, onde 

víamos que a preocupação não estava tão focada no educacional, mas sim em 
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perfis profissionais mais adequados operacionalmente, vimos esta evidência quando 

identificamos como foi implantado o primeiro processo de avaliação pessoal: 

 

A primeira experiência de aplicação sistemática da Psicologia à 
organização do trabalho ocorreu em 1924, no Liceu de Artes e 
Ofícios de São Paulo, sob a direção do engenheiro suíço Roberto 
Mange e consistiu na seleção de alunos para o Curso de Mecânica 
Prática da referida escola (ABADE, 2005). 

 

Ainda que este registro deixe clara a preocupação mecanicista da época, 

este movimento pode ser entendido como um expressivo avanço, pois nunca antes 

fora dada tal importância ao perfil de aptidões pessoais. Inclusive nos anos trinta 

deu-se início ao Serviço de Ensino e Seleção Profissional da Estrada de Ferro 

Sorocabana, onde eram oferecidos cursos específicos para atuar em estações e 

ferrovias e dentro dos módulos ofertados havia o ‘Serviço de psicotécnica para a 

seleção’ no qual eram realizadas avaliações psicológicas conforme descrito em seu 

próprio relatório: 

 

No intuito de cooperar para o bem-estar social e para melhor 
aproveitamento profissional, consta do regulamento a realização de 
Testes Psicotécnicos para seleção profissional, o que permitirá 
escolher os candidatos que mais aptidão possuem para determinado 
ofício, proporcionando-lhes assim maior probabilidade de êxito no 
exercício de sua profissão. (SÃO PAULO, 1934) 

 

Importante destacar que o êxito no exercício da profissão já está atrelado a 

uma escolha “bem sucedida”, conforme apontado acima, na preferência condizente 

com o interesse ou aptidões pessoais, a satisfação e o resultado produtivo parecem 

como uma equação óbvia de triunfo, outrora a predileção por uma área que esteja 

em desacordo com a sua ‘vocação’ pode resultar em baixa produtividade e 

insatisfação pessoal.  

Neste período, a análise de personalidade e os testes psicotécnicos já 

estavam ganhando espaço considerável nas Instituições de Ensino (e em algumas 

Organizações) e, consequentemente pelo momento vivido, cuja educação estava 

sendo debatida e métodos educacionais criados, a análise de personalidade ganha 

maior abrangência e democratização da educação onde a  
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Defesa da educação como direito de todos teve sua contrapartida na 
hipótese de que as pessoas não eram igualmente dotadas pela 
natureza para usufruírem a oportunidade que o Estado lhes dava e, 
para justificar essa conclusão, os testes psicológicos, e seu caráter 
científico, foram amplamente usados (ABADE, 2005). 

 

Sob essa ótica foram disseminados e aperfeiçoados estudos sobre este 

tópico. Um importante marco foi em 1938, quando fora elaborado o projeto de lei que 

criava o Instituto Nacional de Seleção e Orientação Profissional o INSOP (FREITAS, 

1973) que consistia em:  

 

Auxiliar no ajustamento entre o trabalhador e o trabalho, utilizando o 
estudo científico das aptidões e vocações, reunindo técnicos e 
estudiosos da psicologia aplicada que atendiam ao público por meio 
de seleção e orientação profissional, desenvolvendo e fazendo o uso 
de técnicas da psicologia aplicada ao trabalho e à educação 
adaptando e validando instrumentos psicológicos estrangeiros, 
criando instrumentos brasileiros e formando especialistas.  Passando 
assim a oferecer cursos de formação em Seleção e Orientação 
Profissional e, em 1949, passou a publicar na revista Arquivos 
Brasileiros de Psicotécnica. (VASCONCELOS, 2017). 

 

Este é talvez, o principal ponto de virada do histórico da orientação 

vocacional e profissional no Brasil, se anteriormente a atuação era realizada de 

maneira pontual, ou seja, em locais e casos específicos e de maneira eliminatória, 

cuja análise de perfil atuava como um direcionamento para, simplesmente, aprovar 

ou não o candidato para aquele curso ou perfil solicitado, neste ponto da história já 

estamos sob uma perspectiva diferente, começa a surgir certa preocupação no 

processo vocacional, valorizando mais a escolha subjetiva do sujeito.  

Cabe destacar ainda que, o desenvolvimento das análises de perfis foi 

tomando forma até ser criada a primeira turma de formação em Seleção e 

Orientação Profissional, capacitando profissionais para exercer os programas de 

orientação profissional em Instituições e Organizações. 

Seguindo este panorama histórico temos novos avanços já nas próximas 

décadas sobre a utilização de testes psicométricos nos programas de orientações e 

inclusive registros de aplicações  

 

No Departamento Regional de São Paulo do SENAC, visando uma 
melhor adaptação dos menores que se formavam em seus cursos 
nos cargos oferecidos pelas empresas. Ao lado disso, Santos (1967) 
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relata experiência referente à colocação profissional de deficientes 
visuais na indústria, por meio do SENAI. Sparta (2003), por sua vez, 
descreveu o desenvolvimento da Orientação Profissional brasileira. 
E, nesse sentido, destaque pode ser dado às relações entre a OP e 
aos principais modelos teóricos sobre escolha profissional utilizados 
em nosso meio. (NORONHA e AMBIEL, 2006) 

 

Além dessas iniciativas, tivemos importantes estudos na década de 80, 

destacando a publicação intitulada: Testes de rendimento na sondagem de aptidões 

e orientação educacional do aluno, envolvendo 256 Instituições de ensino públicas e 

particulares no Brasil, abrangendo setenta e sete municípios em dez estados sob 

uma amostra com cerca de oitenta mil alunos, na qual a autora Maria Luiza Larqué 

(1980) define que: 

 

Essa pesquisa teve, justamente, como um dos seus objetivos 
prioritários propiciar às unidades escolares participantes o acesso a 
informações que pudessem auxiliar a orientação dos alunos e a 
adoção de medidas relacionadas com a implantação de cursos 
profissionalizantes no 2.0 grau. (LARQUE, 1980) 

 

Este provavelmente foi o estudo pioneiro na avaliação das aptidões dos 

alunos, identificando quais eram seus interesses e o rendimento nas matérias 

cursadas no segundo grau, ainda que, distante do objetivo contemporâneo da 

orientação vocacional, nesta pesquisa identificamos o interesse no perfil deste 

estudante, não exclusivamente para auxiliar em uma escolha de cursos para a 

graduação, mas sim para identificar os perfis para cursos operacionais ou 

profissionalizantes que eram muito comuns na época desta publicação. 

Posteriormente, evidenciamos na realidade, uma troca de papeis, se 

atualmente a orientação vocacional é focada no sujeito, com a atenção voltada para 

suas aptidões e os perfis das profissões no mercado de trabalho, anteriormente ela 

era dirigida para o curso em questão, ou seja, não havia tanta preocupação com o 

processo de escolha e interesse do candidato, aparentemente apenas abrangia se 

estes postulantes possuíam o perfil requerido para a oportunidade oferecida pela 

Instituição.  

 

4.3 ASPECTOS ATUAIS SOBRE A ORIENTAÇÃO VOCACIONAL NO BRASIL 
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Primeiramente é estarrecedor, mais uma vez, pesquisar números e dados 

sobre a atuação da orientação vocacional nas Instituições públicas e particulares no 

Brasil, pois não é encontrado nenhum tipo de apontamento sobre o quantitativo de 

escolas que oferecem este programa, não sendo nem ao menos mencionado como 

um item de pesquisa quantitativa por Órgãos responsáveis e tão pouco são 

levantados os números de alunos que empreenderam no programa. 

As políticas públicas alvejam suas atenções e investimentos, de maneira 

geral, para áreas menos abstratas, ou seja, direcionando seus esforços para 

melhorar o acesso, o transporte, a inclusão e demais programas para facilitar o 

ingresso dos estudantes e a infraestrutura das Instituições, porventura, são ações 

fixas, as quais, poucas vezes ouvem os alunos ou professores em suas demandas. 

Corroborando com esta observação tivemos as ocupações dos alunos em 

diversas escolas pelo Brasil ocorrido no ano de 2016 que, apesar de não ser o 

objetivo principal deste trabalho, serve para ilustrar, que dentre varias circunstâncias 

que deflagraram o início do movimento, a “não escuta” apresenta-se como uma 

característica de extrema relevância (De Oliveira, 2016).   

A prática de não ouvir ou consultar é um fator preponderante para o meio 

discente, segundo pesquisa realizada pelo portal ‘Todos pela educação’ em parceria 

com o Itaú Social, onde foram entrevistados dois mil cento e sessenta professores 

de todas as regiões do Brasil. Nesta pesquisa “67% reivindicam que os professores 

sejam mais ouvidos pelos criadores de políticas públicas, pois não há envolvimento 

dos docentes nas decisões relacionadas a essas iniciativas”(Honorato, 2018). Além 

do não envolvimento, 72% dos professores criticam os programas atuais, 

destacando que estes nem sempre correspondem à realidade da escola (Honorato, 

2016). Porém, cabe deixar bem claro que, este questionamento não levanta 

questões em detrimento a outras, ou seja, o simples fato de cobrar uma ação 

inexistente por parte do poder público, não remete à substituição por outro programa 

ou incentivo que já é desenvolvido. A principal intenção é voltar à atenção para 

temas pouco explorados ou sem nenhuma atenção do Estado, sem que este 

movimento remeta ao cancelamento ou à substituição por outro programa ativo.  

A posição de “não escuta” por parte do Estado se faz presente inclusive em 

novas empreitadas, como o caso do ‘novo’ Ensino Médio publicado sob a Lei 13415 

de 2017 a qual institui medidas significativas, como aumento da carga horária, 



 

40 

 

ensino médio em tempo integral e a possibilidade de cursá-lo por módulos ou 

crédito. Entretanto, ainda que com aspectos positivos, esta medida novamente 

direciona o aluno para escolhas ‘pré-definidas’ pelo Governo, ou seja, a opção entre 

curso técnico ou posteriormente, à graduação, aparentemente não sofreram 

mudanças radicais em seu contexto. No entanto, no sétimo parágrafo da 

mencionada lei, há colocações importantes, que nos cabe averiguar: 

 

Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação 
integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a 
construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos 
físicos, cognitivos e socioemocionais. (BRASIL, 2017) 

 

Ainda que no trecho acima tenhamos menção a “projetos de vida” e 

“formação socioemocional”, que soa como um apontamento vago e subjetivo, nada é 

desenvolvido a respeito, pois se carecemos de pesquisas que abordem a escolha ou 

a vontade do aluno, como serão sugeridas novas iniciativas para que este sujeito 

tenha possibilidades mais condizentes para a construção do seu “projeto de vida”? 

Novamente, é a mesma fórmula de opções, escolhas apenas dentro de um nicho de 

possibilidades pré-determinadas pela condição social e sem suporte ou atenção do 

Estado. E, apenas para ilustrar, mais uma vez sem escutar o seu principal “cliente”.  

Retomando as atenções sobre a OV, aparentemente não há controle ou 

registro das escolas que oferecem este serviço no âmbito nacional, como dito no 

início do capitulo, as que proporcionam esta orientação, acabam aplicando de 

maneira descontinuada ou sem referencial e, certas vezes, sem mensurar o 

resultado obtido com tais ações, o que acaba sendo um ofensor para a identificação 

da abrangência desta atuação. Apenas foram encontrados estudos de casos em 

situações específicas, retratando uma realidade local, não permitindo uma 

perspectiva macro quanto à atuação atual do programa. 

Dentre esses estudos pontuais cabe destacar dois nichos estudados para 

enriquecimento da perspectiva de desempenho da OV. Serão trazidas à luz do 

debate, situações de aplicação do Programa de Orientação Vocacional em uma 

Instituição Pública e no outro caso em uma Instituição Privada. 

 Quanto à amplitude deste programa é evidente que majoritariamente a OV é 

muito mais aplicada em escolas particulares, principalmente por ser considerada 

como um atrativo para aumento de alunos do colégio e a sua realização não 
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depende de maiores análises ou autorizações burocráticas ou legislativas, basta ter 

o profissional, espaço físico e o suporte material para execução do projeto, tornando 

este programa um diferencial em relação às demais escolas que não oferecem tal 

serviço. Estando assim com maior abertura para o recebimento desta proposta de 

atuação. 

Quanto à aplicabilidade em escolas públicas, não temos acesso a números e 

somos restritos a alguns exemplos de atuação, geralmente disposto em oficinas 

aplicadas durante a graduação de Psicologia ou Pedagogia, pelas disciplinas de 

estágio escolar, estas são os maiores modelos de representações vistos atualmente, 

deixando por vezes de lado, o investimento neste jovem que está prestes a 

ingressar no mercado de trabalho, conforme aponta Bastos em seu artigo: 

 

A OP, se realizada nas escolas com a proposta de discutir o mundo 
do trabalho, poderia ser uma das tentativas de conscientizar esses 
jovens a respeito dos estereótipos e falsas informações sobre as 
profissões. No entanto, da forma como vem sendo realizada, a OP 
torna-se um “luxo” das classes mais favorecidas, que ocuparão de 
fato os postos de trabalho mais elevados na sociedade, em termos 
de status e de rendimentos (BASTOS, 2005). 

 

Conforme aponta o autor, é evidente que a orientação vocacional auxilia na 

discussão e contribui para o senso crítico deste jovem, porém, é claro que as 

oportunidades não são iguais para os jovens que estudam em colégios públicos e os 

que cursam em colégios particulares, mesmo após aprovação do Projeto de Lei nº 

5053 de 2016 pelo Senado Federal (faltando aprovação na Câmara dos Deputados) 

que defende em seu parágrafo único que 

 

Será ofertado aos estudantes da rede pública e aos beneficiários de 
bolsa integral na rede privada, a partir do último ano do ensino 
fundamental, serviço de orientação profissional especializado 
gratuito, para fins de apoio à decisão sobre prosseguimento de 
estudos em curso técnico de nível médio e na educação superior. 
(BRASÍLIA, 2016) 

 

Este PL é de extrema importância para que tenhamos, no futuro, um Ensino 

Médio mais equiparado com as aptidões dos alunos e tenhamos como sociedade, 

profissionais mais condizentes com suas vocações. Porém, devido ao cenário atual, 

a ausência de estudos na área torna-se urgente, visto que, durante o trâmite no 
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congresso nacional e após sua possível aprovação, as pesquisas na área iniciarão 

ainda a partir deste ponto. Serão debatidos: os modelos ideais a serem utilizados; as 

ferramentas aplicadas; o público-alvo; o impacto e demais elementos fundamentais 

para o projeto. Tudo isso de maneira ainda “a iniciar”. Frente a todo esse desafio 

ainda temos milhões de jovens que egressam do Ensino Médio sem esse aporte, 

sem informação e, muitas vezes, definindo suas escolhas de maneira pouco 

condizente com sua vocação.  

No Brasil, segundo pesquisa do Portal Educacional realizada com dois mil 

jovens estudantes do Ensino Médio, 54% que cursam o 3º ano não sabem qual 

profissão irão seguir (BALMATT, 2011). Ao analisar este índice, fica notório o 

momento que vivenciamos: são ofertados cursos variados, sob uma perspectiva 

imediatista, onde há a possibilidade de graduações rápidas que vão desde dois anos 

e seis meses para tecnólogos e quatro a seis anos para outras graduações. Essas 

ofertas (geralmente de Universidades, Faculdades ou Centros Universitários 

particulares) não entram no mérito do campo de trabalho, da atuação profissional ou 

da área de estudo, condicionando este jovem de maneira ‘acelerada’ a escolher um 

curso sob poucas informações e sem preparo, deixando claro que a importância é 

‘ter’ uma graduação, seja ela qual for, vendendo ‘sonhos’ de remunerações maiores 

sob uma perspectiva de tempo menor. Em linhas gerais, ainda sobre a pesquisa do 

Portal Educacional, outro aspecto também merece destaque: apenas 10% das 

Instituições participantes desenvolvem algum trabalho sobre Orientação Vocacional 

com seus alunos, confirmando, novamente, a urgência do início de sua aplicação e o 

pouco conhecimento do programa de OV. 

A questão debatida neste trabalho não recai apenas no momento de 

definição, ou seja, ela não finaliza quando este jovem opta ou é forçado a tal 

escolha, todo o processo de decisão (quando existe) deve ser acompanhado e não 

simplesmente dado como encerrado, a mudança de curso pode ser um processo 

aceitável, necessário apenas entender sob quais circunstâncias. 

 

Muitos adolescentes sentem-se perdidos, confusos ou, quando 
escolhem, podem sentir que não foi uma escolha adequada (at Al. 
Almeida & Melo-Silva, 2011; Santos, Luna, &Bardagi, 2014). Noutras 
vezes, quando já escolheram, demonstram-se insatisfeitos. O peso 
das escolhas não assertivas ou da não escolha recai sobre o 
adolescente que precisa escolher “o que vai fazer da vida (GRAEFFI 
e PATIAS, pag.177, 2018). 
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Caso ainda decidamos não dar importância ao tema proposto, entendendo 

que o aluno é somente produto de sua escolha, não incluindo o Estado e/ou a 

Escola como componente de sua predileção, definindo que a personalidade é 

relacionada a um único fator predominante: a sua “vontade”. Enxergar o problema 

sob esta ótica é no mínimo perverso, pois é onde o discurso da meritocracia toma 

maior destaque e ganha força, definindo que suas escolhas são pautadas no 

universo particular de sua vida sem que haja qualquer influência da realidade social 

onde vive. É colocar sob o mesmo patamar, por exemplo, alunos que nascem em 

comunidades carentes com (pouco) acesso a educação pública e, geralmente, em 

uma escola do seu bairro, e outros que nascem em uma comunidade com uma 

realidade social mais provida, com mais acesso a educação e escolha de colégios, 

não há, nesse caso, evidente equalização de oportunidades. Tratar desta maneira é 

imputar no discente todo o poder sob suas escolhas, de maneira a excluirmo-nos de 

qualquer influência que ele possa sofrer. Afinal, para definirmos personalidade 

entendemos que há um conjunto de fatores que coexistem para a definição de 

nossas escolhas e desejos, conforme destaca Dal-Farra e Prates (2004): 

 

Personalidade é o conjunto das características marcantes de uma 
pessoa; o pensar, o sentir e o agir. São todos os traços formados a 
partir dos genes particulares que herdamos, das situações que 
vivenciamos e das percepções individuais e únicas que temos. 
Características estas relativamente persistentes que dão 
consistência ao comportamento das pessoas, que pode ter influência 
genética em sua constituição, bem como ambiental, uma reforçando 
a outra (DAL-FARRA; PRATES, 2004). 

 

Diante desse contexto, é importante discorrermos que mesmo a ausência 

também é marcada como um fator preponderante que intervém na formação da 

personalidade, visto que, temos um número ao menos alarmante de famílias sem a 

presença paterna, conforme aponta o IBGE (2017) com estudos entre 2005 e 2015, 

que apontam cerca de 26% das famílias com filhos formada somente pela presença 

materna, ou seja, um contingente próximo de onze milhões e seiscentas famílias 

nessa condição. Fica evidente não somente o disparate do percentual avaliado, mas 

entendemos que esta ausência tem suas implicações e consequências no sujeito 

conforme Eizirik&Bergamann cit. por Benczik (2011) 
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Afirma que a ausência paterna tem potencial para gerar conflitos no 
desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, bem como 
influenciar o desenvolvimento de distúrbios de comportamento 
agressivos (BENCZIK, 2011). 

 

Entendemos que o Estado pode ocupar o papel de provedor, pois é ele que 

rege e define os investimentos, as regras e as normas aplicadas a todos que nele 

convivem. Portanto, é de fundamental importância nos preocupar com “a maneira 

que este estudante se apresentará para a Sociedade” entendendo que o retorno que 

este aluno como cidadão dará para o corpo social está diretamente relacionado com 

uma escolha condizente com suas habilidades, expectativas e vocações.  

Finalizando, entendemos que o processo de escolha é um conjunto de 

ações que são definidas sob um contexto diverso, onde é necessária a união de 

diversos seguimentos para obtermos uma definição mais harmoniosa com o 

discente. 

 

A pressão de ordem social vem de muitas fontes, podendo ser mais 
intensa ainda quando se origina na própria família ou vem dos 
amigos mais próximos, o que reveste a educação escolar de mais 
uma importante responsabilidade, a saber, a importância do papel da 
escola nesse processo de orientação e acompanhamento do jovem 
estudante no direcionamento de sua função produtiva na sociedade 
(RODRIGUES E CARVALHO, 2013). 

 

Se, inicialmente, este trabalho inclinou seu olhar sobre a evasão no Ensino 

Superior, durante o seu desenvolvimento, demais problemáticas foram levantadas, 

ou seja, não há somente uma única causa ou razão e, tão pouco, apenas uma 

solução majoritária para o caso. Porém, o que se apresenta como unanimidade é 

que precisamos falar sobre o tema.  

 

A partir de um conjunto de estudos sobre o tema, que adolescentes 
possuem dificuldades diante da escolha profissional pela falta de 
exploração e reflexões sobre suas habilidades, interesses e 
prioridades e conhecimento sobre o mundo do trabalho. Ainda, 
parece ser difícil, para os adolescentes, pensar sobre o futuro, 
planejamento de forma comprometida com projetos pessoais. Juntas, 
estas características podem contribuir para a evasão universitária no 
futuro além da troca de curso. (GRAEFFI e PATIAS, pag.177, 2018). 
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Frente aos questionamentos aqui levantados e durante todo percurso deste 

trabalho, é evidentemente necessária a apresentação do estudo dirigido, o qual será 

reservado para o próximo capítulo em uma Pesquisa de Campo, onde foram 

direcionadas entrevistas qualitativas com perguntas semidirigidas para cinco ex-

graduandos que não finalizaram seus estudos no Ensino Superior. Esperamos com 

esta pesquisa ilustrar o tema proposto com considerações e apontamentos dos 

próprios evadidos do Sistema Educacional, esclarecendo certas temáticas ou 

propondo novas perspectivas que não foram alcançadas. 

  



 

 

CAPÍTULO 5 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

QUALITATIVA COM OS DESISTENTES DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO 

5.1 JUSTIFICATIVA 

 

No âmbito nacional falar sobre evasão no Ensino Superior é navegar em 

mares pouco visitados. Recorrendo a números do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), os dados sobre a desistência de alunos nas 

Instituições de ensino Superior (IES) são concisos e apontam, de maneira resumida, 

as informações sobre os desistentes. Ao consultarmos outras Instituições de 

Pesquisa particulares, como o Instituto Lobo ou o Instituto Hoper (Figura x), temos 

informações um pouco mais consistentes, porém, estes dados direcionam maior 

enfoque nas Instituições de Ensino Superior Privadas, não abrangendo em sua 

totalidade as Instituições de Ensino Superior Federais, prejudicando a análise dos 

dados recolhidos.  

 

Figura 10 – Taxa de Evasão de Alunos – Ensino Superior Privado (2014 para 2015 

BR RS) 

 

Devido a este panorama, é de fundamental importância incentivar o debate, 

colocando este tema em destaque para discutirmos melhores propostas para este 

alto índice e diminuir as consequências sociais deste impacto. Pensar em vocação 

não é apenas uma preocupação de políticas públicas individuais com cada sujeito, 

esta questão é um determinante social, onde as melhores práticas aplicadas àqueles 

que não têm acesso podem transformar uma realidade local. Quando o Estado 

investe em programas sociais que auxiliam o sujeito a investir, dando oportunidade 

para que ele possa desempenhar uma atividade de acordo com seu interesse, a 

tendência é termos melhores profissionais atuando no mercado de trabalho. 
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5.2 OBJETIVOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS DA PESQUISA 

 

O principal objetivo deste trabalho é fomentar o debate sobre evasão escolar 

nas Instituições de Ensino Superior, não apenas para colocar em pauta os números 

destas descontinuidades, mas para incentivar a investigação das causas dessas 

desistências e suas possíveis consequências no âmbito pessoal e social.  

Apesar da dificuldade em definir todos os campos que a pesquisa poderá 

influenciar ao investigarmos a evasão no ensino superior, acabamos por adentrar 

em extensões de estudos diversos. Algumas áreas provavelmente poderão 

beneficiar-se da pesquisa citada com maior convergência. De maneira direta, 

podemos citar a educação e, para sermos mais específicos ainda, o ensino superior, 

onde novos modelos de ingresso para as Instituições de Ensino com foco mais 

direcionado nas informações dos cursos nos vestibulares, facilitando o acesso ao 

currículo de tal área, ampliando assim o conhecimento deste candidato na área que 

pretende ingressar, possibilitando a contemplação e averiguação destas 

informações, facilitando a pesquisa prévia ao mercado de trabalho daquela profissão 

e também sua presença nas áreas de abrangência.  

Ainda sobre educação e como a área poderia de beneficiar deste estudo, 

podemos citar o ensino médio também, no qual por exemplo, cerca de 54% dos 

alunos do terceiro ano ainda não escolheram suas áreas de atuação ou cursos de 

graduação, segundo aponta pesquisa realizada pelo Portal Educação no ano de 

2010. Este estudo revela tamanha importância de auxílio aos jovens, visto que este 

é o momento de decisões que acometem os jovens neste período.  

Cabe ressaltar as escassas ou infamas Instituições de Ensino regular onde 

são propostos ou implementados os programas de orientação vocacional no ensino 

médio, se ainda levarmos em consideração somente os números das escolas 

públicas, há pouquíssimos casos relatados, tais levantamentos não são sequer 

mencionados nos levantamentos feitos pelo INEP. Ainda sobre orientação 

vocacional, em 2008 tivemos um Projeto de Lei de autoria do Deputado José Airton 

Cirilo (PT-CE) cujo texto altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

“estabelece as diretrizes e bases da educação nacional” para acrescentar-lhe o § 6º 

do art. 26: “As escolas públicas e privadas deverão disponibilizar, em caráter 

extracurricular, orientação profissional aos alunos do ensino médio, que será 
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prestado por psicólogos e pedagogos,” facilitando o processo de escolha, auxiliando 

no autoconhecimento do aluno e possivelmente diminuindo o índice de saída nas 

Universidades, devido à maior assertividade na escolha.  

As Ciências Sociais também podem ser relacionadas nesta pesquisa, visto 

que as condições socioeconômicas dos graduandos interagem diretamente com a 

herança, a posição e a realidade social e financeira desta família. 

 

5.3 METODOLOGIA APLICADA 

 

Foram utilizados alguns métodos de pesquisa para aprofundarmos no tema. 

A primeira consistiu na pesquisa de autores na área da Pedagogia, Psicologia 

Social, Psicologia Educacional, Sociologia e demais autores e área específicas que 

contribuem com o objeto da pesquisa mencionado nos capítulos anteriores.  

Posteriormente ao estudo dirigido dos autores como Gaioso, Dal-farra, Bock 

e outros, propusemos que fosse realizada uma pesquisa presencial, com o objetivo 

de observar e analisar sob o eixo da análise de discurso (AD), a visão dos ex-

graduandos quanto à saída no curso de graduação.  

Foram realizadas entrevistas com respostas livres elaboradas a partir de 

perguntas semidirigidas referentes ao tema proposto.  

O público alvo desta pesquisa foram os ex-alunos desistentes dos cursos de 

graduação em Universidade pública e/ou particular, sem distinção de localidade 

onde protagonizaram seus estudos e de ambos os sexos e idades. 

Devido à escassez de material bibliográfico que aborde o tema, torna-se 

necessário encontrar um método de pesquisa que responda de maneira abrangente 

e contextualizada ao problema exposto. Diante do evidenciado, a análise de 

discurso apresenta-se como ferramenta usual e capaz de averiguar, com maior 

abrangência, o tema proposto, pois a AD não reclina seu olhar em um determinismo 

causal, mas sim elabora de onde parte este discurso do sujeito, ou seja, de onde 

parte sua fala. 

A análise de discurso defende o fato de avançarmos além do que é 

enunciado, de não estagnar-se em um sentido único, como uma sentença. Ela 

propõe irmos adiante, conforme assinala Orlandi, (2005): 
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A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da 
língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe 
interessem. Ela trata do discurso, etimologicamente, tem em si a 
idéia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso 
é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo 
do discurso observa-se o homem falando (ORLANDI, 2005) 

 

Observar o ‘homem falando’, conforme assinala a autora, não é analisarmos 

seu discurso unicamente pelo apresentado verbalmente, mas sim a necessidade de 

buscar qual é o contexto que este emissor se refere, visto que o objeto da pesquisa 

é uma investigação de causas, no qual é imprescindível identificar as condições de 

onde o sujeito relata, sem negligenciá-las.  

É necessário mencionar que nesta pesquisa propôs-se utilizar a linha 

francesa da AD, pois existem “provavelmente ao menos 57 variedades de análise de 

discurso, com enfoques variados, a partir de diversas tradições teóricas, porém 

todas reivindicando o mesmo nome” (CAREGNATTO e MUTTI, 2002). A escolha 

desta escola, além de ser uma das que contempla maior número de obras para a 

pesquisa, sofre grande influência da Psicanálise, que desde a sua formulação teve 

papel marcante na elaboração da analise de discurso, onde considera não somente 

o discurso do analisado, mas seu inconsciente e suas manifestações sejam estas 

realizadas de maneira verbal ou não. Em seu volume IV, A Interpretação de sonhos, 

Sigmund Freud (1900), afirma que  

 

É o sonho a defesa do sono, ou seja, acrescentando o sonho aberto, 
essa história visual que se vive a noite e se conta de dia, é a 
oportunidade para sair de um sonho, da surda corrente subterrânea 
de temas de que o sonho trata, cuja lógica preside ocultamente a 
vigília, até que se possa manifestar, num episódio constituído, 
ganhando estatuto de consciência: o sonho é um despertar de um 
sonho (FREUD, p.37. 1900). 
 

Vimos, nesta passagem, a intenção de interpretar os signos nos sonhos e o 

interesse em descobrir o que está para além daquilo que é apresentado. 

Posteriormente, Lacan nos brinda com aprofundamento nos estudos da 

linguagem, contribuindo consideravelmente para o tema, onde discorre a intenção e 

interpretação da expressão (linguagem) no sujeito, conforme o mesmo afirmou em 

uma rápida passagem: “Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro 

escutou” (Lacan, 1999). É possível afirmarmos que a postura do psicanalista dialoga 

paralelamente com o proposto pela análise de discurso, visto que tudo, em ambas 
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as áreas de estudo, advém da interpretação, não somente da fala, mas do contexto 

que o emissor se encontra.  

A Psicanálise marca presença ainda na definição de Orlandi (2005): 

 

Nos estudos discursivos, não se separam forma e conteúdo e 
procura-se compreender a língua não só como uma estrutura, mas 
sobre tudo como acontecimento. Reunindo estrutura e acontecimento 
a forma material é vista como o acontecimento do significante 
(língua) em um sujeito afetado pela história. Aí entra então a 
contribuição da Psicanálise, com o deslocamento da noção de 
homem para a de sujeito. Este, por sua vez, se constitui na relação 
com o simbólico, na história (ORLANDI, 2005). 

 

Orlandi (2005) refere-se a análise de discurso como um conjunto de 
significantes, ou seja, o importante na AD recai sobre o sentido da linguagem e  

 
não trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, mas com a 
língua no mundo, com maneiras de significar, com homens falando, 
considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas 
(ORLANDI, 2005). 

 
 

Tratar a Análise de Discurso como produção de sentido e não apenas como 

simples reprodutora de mensagem, faz com que tomemos esta linha por 

fundamental no papel de interpretação dos dados colhidos em uma pesquisa. 

 Diante do exposto inicialmente e com a necessidade de encontrar uma 

metodologia que atenda a demanda, propõe-se utilizar a análise de discurso como 

principal instrumento de pesquisa, uma vez que esta se encontra como ferramenta 

mais próxima para alcançar o objetivo postulado – investigar a desistência 

acadêmica no Ensino Superior. 

Na análise de discurso, o analista propõe investigar o objeto da pesquisa 

levando em consideração com todo o seu contexto histórico-social, não fixando 

apenas no que lhe é apresentado em seu enunciado da pesquisa. O analista coloca-

se em um lugar de avaliador com uma visão de compreender e decifrar a linguagem 

utilizada.  

 

Não temos como não interpretar. Isso que é contribuição da Análise 
de Discurso, nos coloca em reflexão e, sem cairmos na ilusão de 
sermos consciência de tudo, permite-nos ao menos sermos capazes 
de uma relação menos ingênua com a linguagem (ORLANDI, 2005). 
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Interagir e interpretar são duas ações conjuntas e próprias de nossa relação 

com o mundo, é inerente à existência humana absorver a linguagem, o que nos 

diferencia dentro dessa premissa é a maneira de decifrar tais códigos. Esta advém 

da experiência vivida e da formação de valores e referências, devendo a esses 

fatores a exclusividade de cada análise. 

 

5.4 ESCOLHA DOS PERFIS DE EX-ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

 

Com a utilização dos dados bibliográficos pesquisados até então, foi 

elaborado um roteiro para realização de entrevista semiestruturada com os 

estudantes evadidos dos cursos de graduação. Esse roteiro (Anexo A) foi elaborado 

de maneira a contemplar informações acerca da trajetória desses estudantes com 

dados anteriores ao ingresso destes na Universidade, investigando sob qual maneira 

foi feito o acesso e o seu processo de escolha e por fim, quais os motivos foram 

elencados para seu desligamento do sistema educacional.  

Apesar de velado, investigar as causas da evasão no ensino superior 

sempre foi o desejo maior deste trabalho, entretanto, é notório que tal assunto para 

ser avaliado em âmbito nacional, necessita de maior estrutura e investimento. 

Contudo, com a realização das entrevistas, este latente objetivo tomou forma, 

mesmo em menor proporção, isto é, passaríamos a investigar os motivos da evasão 

e conhecer o porquê de tais desistências e/ou abandono dos estudos na graduação 

em uma proporção focal. A compreensão adotada foi de que, ainda que as 

conclusões obtidas por meio das entrevistas individuais não possuam o caráter de 

amostra do universo pesquisado, o que permitiria generalizações, elas proporcionam 

compreensões mais extensas acerca do estudo da evasão no ensino superior, 

destacando elementos não apontados ou apoiando observações feitas por autores 

sinalizados no texto. 

Apesar de, como dito acima, o interesse inicial seria de abranger tal 

investigação, chegando a cogitar, e não mais que isso, a possibilidade de pesquisa 

quantitativa por meio de questionário eletrônico. Porém, esta possibilidade não foi 

levada adiante devido aos motivos já mencionados.  



 

52 

 

A decisão pela entrevista semiestruturada foi a mais condizente com a 

situação atual. Foi definido também que estas seriam realizadas de maneira 

presencial, haja vista que, apesar da facilidade ofertada pelo ambiente da web, o 

contato face-to-face é primordial para o estabelecimento da confiança no contato 

visual e presencial, ainda que isto seja possível com a tecnologia atual por vias de 

vídeo chamadas, entende-se que, neste caso, a presença é insubstituível. Este 

posicionamento é inclusive salientado em pesquisa feita por Oliveira e outros (2009) 

onde foram comparados ambos os métodos: face-to-face e on-line e, para a grande 

maioria dos entrevistados (70%), a modalidade face-to-face foi preferida por facilitar 

a espontaneidade nas respostas facilitando a comunicação entre o entrevistador e o 

voluntário (OLIVEIRA, 2009). 

Antes da elaboração final do roteiro da entrevista, foi desenvolvida uma 

entrevista-piloto para identificar possíveis ajustes pertinentes ao roteiro final de 

perguntas. Foi convidado a participar dessa interlocução Bernardo (pseudônimo) 

que foi evadido do sistema educacional por duas vezes (2006 e 2008) no mesmo 

curso e na mesma Universidade. Foi proposto que o encontro ocorresse em seu 

trabalho em uma sala individual. A entrevista durou cerca de trinta minutos e foi 

gravada por áudio. Durante a entrevista foi seguido o roteiro de perguntas 

predeterminado. Pela escolha da análise de discurso como referencial para exame e 

escuta. As pontuações foram recorrentes e sem a intenção de direcionar a resposta 

do voluntário, respeitando sua posição e relato.  

Realizar a entrevista piloto foi muito importante, pois durante o colóquio, 

questões foram observadas que, até então, não tinham sido planejadas e 

posteriormente foram inclusas com o objetivo de aperfeiçoar o roteiro de perguntas, 

como por exemplo, as informações de ingresso por bolsa de estudo e/ou 

participações em Programas de apoio ao estudante como PROUNI, FIES ou PIBID, 

a inserção desta informação é significativa, pois este assunto foi bem ilustrado 

durante a pesquisa bibliográfica e a informação desta participação pode ser uma 

característica importante que facilite ou não a continuidade do sujeito nos cursos de 

graduação. 

As perguntas foram desenvolvidas de maneira semiestruturada, exatamente 

com o objetivo de incentivar as associações livres e não direcionar as respostas dos 

voluntários, portanto, as perguntas foram estas: Durante o período do ensino médio 
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foram apresentadas áreas de graduação? Porque escolheu o seu curso? Porque 

saiu do curso de graduação? Pretende reingressar em seus estudos? Se sim, seria 

para o mesmo curso ou outra área? O que você conhece sobre orientação 

vocacional? 

Apesar de desenvolvê-las de maneira semiestruturada algumas perguntas 

direcionam um pouco mais o fluxo do discurso, como é o caso da indagação sobre o 

reingresso e a possível escolha do curso, ainda sim, durante a condução das 

entrevistas, estas interpelações foram realizadas de modo mais fluido possível. 

Além das perguntas mencionadas acima, também foi redigida breve 

identificação do perfil do entrevistado, com o objetivo de identificar ‘de onde partem’ 

os discursos. Foram definidos estes elementos como essenciais para a identificação 

do perfil dos voluntários: Sexo, Idade, Cidade, Estado civil, Local onde cursou o 

ensino médio, Local onde ingressou o curso de graduação, quando foi iniciado, 

Quando saiu, Renda familiar, Contemplação por políticas de cotas e Bolsa de 

estudos. 

Após definir o roteiro de entrevista e com os contatos do público alvo do 

estudo, escolher os entrevistados foi uma verdadeira “caça ao tesouro”, pois a cada 

recorte pensado surgiam demais fatores que impediriam um grupo de voluntários a 

participar, por fim, foi entendido que o requisito seria apenas ex-alunos de 

graduação, independente da origem de Instituição ou da localidade, por exemplo, 

visto que a hipótese levantada não discorre sobre restrições de localidades ou de 

Instituições Públicas/Privadas. Como esta amostra não é exclusivamente decorrente 

de estudos estatísticos que retratam uma realidade única e específica, entendemos 

que as conclusões ou análises aqui levantadas não são atribuídas de maneira 

universal para toda a população de evadidos, porém, apontam com profundidade a 

complexidade nas situações vividas por este contingente de estudantes. 

 Cabe ressaltar que a ideia inicial de entrevistar apenas evadidos que não 

reingressaram em cursos de graduação foi mantida nessa amostra, e acabou sendo 

um ofensor para o encontro de voluntários dispostos a contribuir com seus relatos, 

pois, a busca fica mais direcionada às indicações de amigos e familiares, dado que, 

no espaço acadêmico entende-se que o aluno está no ambiente justamente devido 

ao seu (re)ingresso na Instituição. O local da entrevista também é um componente 

relevante para pontuação, devido a vários perfis diferentes de pessoas que foram 
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convidadas a participar, as entrevistas aconteceram em grande maioria no local de 

trabalho do próprio entrevistado, somente em um caso específico, foi realizado na 

residência da voluntária. Contudo, em ambos os casos o ambiente foi reservado e 

não houve interrupções internas ou externas que pudessem comprometer o 

conteúdo exposto.  

Inicialmente, supomos a possibilidade de entrevistas com dez evadidos do 

sistema, entretanto, devido à dificuldade de encontrar perfis de ex-graduandos 

disponíveis para a entrevista e também à evidente necessidade de conciliar 

harmoniosamente as agendas, esse quantum foi reduzido para cinco entrevistados, 

o que em nosso entendimento, não haverá perda de conteúdo significativa, pois, 

como dito anteriormente, esta pesquisa propõe ilustrar e não classificar a hipótese 

estudada. 

Importante frisar que todos assinaram o Termo de Livre Consentimento 

Esclarecido antes do início das entrevistas. Todos foram informados sobre o objetivo 

da pesquisa, sua participação, os riscos e benefícios e também foi disponibilizado a 

todos os cinco voluntários, suporte subjetivo para qualquer situação que pudesse 

desencadear alguma adversidade emocional de qualquer natureza. 

A interpretação e as análises das entrevistas obtidas a partir da coleta de 

dados foram organizadas por meio de recursos tradicionais neste tipo de 

investigação, isto é, os discursos foram transcritos a partir da gravação e lido 

algumas vezes, em momentos distintos, como forma de equalizar as informações. 

Os comentários foram destacados e descritos no próximo capítulo. 

Nas próximas etapas será apresentado o conteúdo individual de cada 

entrevista, onde discutiremos o que foi descrito nos dados do perfil dos 

entrevistados, sem identificá-los. As seções apresentaram vivências expostas pelos 

voluntários sobre a evasão, acompanhados das percepções adquiridas a partir das 

entrevistas realizadas com os participantes da coleta de dados.  

 

5.5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS DESISTENTES 

 

As analises serão redigidas de maneira individual, por entrevistado, onde 

serão comentados os trechos e observações pertinentes à entrevista. Serão 
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relacionados abaixo pontos de ancoragem para identificação e melhor correlação 

com os entrevistados: 

 

Entrevistado Ponto de Ancoragem 

Rosane “O principal (motivação para a escolha do curso) é que eu gosto 

de lidar com o público e de turismo e de história, então eu queria 

fazer turismo” 

Evandro “Acho que a orientação vocacional, ela não funciona muito bem 

porque as pessoas lá, elas procuram mais sobreviver. ” 

Camila “Achei melhor eu sair por conta de eu não conseguir dar atenção 

nem pra ela (FILHA) nem pros meus estudos” 

Eduardo “Uns três ou quatro meses depois (de entrar na faculdade) acabei 

sofrendo um assalto, né? e foi uma coisa muito, assim, pesada pra 

mim, né?” 

Barbara “Ninguém nasce sabendo o que você vai ser, vai fazer. ” 

 

Após as avaliações individuais propusemos a análise dos dados de maneira 

geral e com a escuta voltada ao discurso dos voluntários sem dirigí-los. 

 

5.5.1 PRIMEIRA ENTREVISTA – ROSANE: 
“O principal (motivação para a escolha do curso) é que eu gosto de lidar com o 
público e de turismo e de história, então eu queria fazer turismo” 
 

A primeira entrevista, por ser aquela que inicia o processo de coleta de 

dados, talvez recaia maior ansiedade por quem está entrevistando e, aliado ao fato 

de ser uma pessoa de poucas palavras, Rosane (Pseudônimo) acabou aumentando 

de certa forma este sentimento, visto que de todas, esta foi a conversa mais rápida e 

conclusa. 

Rosane é mãe de dois filhos e reside com seu companheiro em um bairro na 

cidade de Petrópolis/RJ, trabalha de carteira assinada e cursou o Ensino Superior 

em Turismo na modalidade ensino a distância evadindo logo no primeiro período. 

Não obteve bolsa de estudos e nem ingressou em programas do Governo Federal 

de apoio ao Estudante. 
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 Prontamente no próprio convite, ficou evidente a sua ansiedade para 

responder as perguntas, apesar de resoluta em algumas posições, a confiança e a 

tranquilidade vieram após a conversa de apresentação e a leitura do TLCE. 

 Na primeira pergunta, onde abordamos sobre sua formação no ensino médio 

e a apresentação de áreas ou cursos de graduação, identificamos que Rosane foi 

oriunda de colégio particular, onde reconhecidamente as condições de 

infraestrutura, por exemplo, são diferentes das instituições públicas no geral, 

principalmente, referente à orientação vocacional onde se imagina que os alunos 

tenham mais acesso a informações sobre profissões e áreas de interesse, porém, 

essa não foi a realidade vivida pela entrevistada durante seu período no ensino 

médio.   

 No seu processo de escolha do curso que iria frequentar, Rosane definiu que 

o motivo principal foi por ela gostar de “lidar com o público e de turismo e de história, 

então ”queria fazer turismo”. Apesar de outras áreas também disponibilizarem esta 

atividade ela entende que turismo consegue discorrer por essas duas áreas (turismo 

e história), optando assim pela primeira, mesmo parecendo esta ser uma escolha 

vaga e ampla em seu sentido. 

Ao ser questionada sobre o motivo de sua saída da instituição, Rosane 

definiu duas circunstâncias como as principais: “tempo e dinheiro”. “Primeiro o 

tempo. Eu não tava conseguindo conciliar. Por causa da Sofia, filho pequeno, chegar 

em casa e estudar, eu não estava conseguindo. Então primeiro é tempo e depois o 

dinheiro”. Apesar de o curso escolhido estar na modalidade ensino à distância, onde 

entendemos que o tempo de deslocamento e das aulas presenciais facilitaria este 

processo, a entrevistada apontou o tempo como um dos principais motivos, 

alegando que os trabalhos exigiam bastante de sua dedicação. 

Próxima pergunta foi sobre a possibilidade de retorno ao sistema de ensino 

superior e se, caso desejasse retornar, seria para o mesmo curso de graduação que 

foi evadido. Rosane assentiu sem muitas palavras: “Sim, mesmo curso. Eu quero 

terminar o turismo”. 

Na última pergunta foi abordada quanto ao conhecimento da entrevistada ao 

tema de orientação vocacional. Rosane respondeu que “já ouvi assim, mas nunca 

participei de nada não”, ressaltamos que a realidade de onde veio (Instituição 

Privada) teria mais possibilidade de proporcionar a ela a possibilidade de participar 
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do programa de orientação vocacional. Ao ser interpelada sobre a possibilidade de 

ação da orientação vocacional como um mecanismo de auxilio no processo de 

escolha, a entrevistada foi direta na resposta: “Acredito que sim. Ajuda a dar uma 

orientação sim”, mesmo tendo definido sua escolha sem auxílio de programas de 

apoio, foi perguntado a ela se acreditaria que a orientação vocacional ajudaria no 

seu processo de opção do curso, novamente ela foi direto ao ponto: “me ajudaria”. 

Esta primeira entrevista gerou certa apreensão quanto ao tempo das 

respostas e a maneira sucinta que Rosane proferia, contudo, os demais voluntários 

apresentaram respostas mais extensas, ou seja, o comportamento nas respostas 

estava, provavelmente, mais ligado a personalidade da entrevistada do que ao case 

de perguntas propostas. 

Referente ao motivo de sua saída, a entrevistada, aparentou interesse pela 

área escolhida (Turismo), porém, a modalidade selecionada, aparentemente, pode 

ter influenciado a sua evasão, visto que, o ensino a distância requer tempo de 

dedicação, empenho e autonomia nos estudos de maneira diferenciada à exigida 

pelo ensino presencial. 

 

5.5.2 SEGUNDA ENTREVISTA – EVANDRO: 
“Acho que a orientação vocacional, ela não funciona muito bem porque as 
pessoas lá, elas procuram mais sobreviver. ” 
 

O segundo entrevistado que, trataremos aqui sob o pseudônimo de Evandro, 

reside com sua companheira e é pai de um casal de filhos. Vive em um bairro na 

cidade de Petrópolis/RJ é colaborador de uma empresa possuindo registro e vínculo 

empregatício. Seu primeiro ingresso no ensino superior foi no curso Tecnólogo em 

Comunicação e, logo após evadir pela primeira vez, retornou ao sistema 

educacional, mas para o curso Administração de Empresas. Em ambas as 

oportunidades, obteve bolsa de estudos oferecida pelo município de Petrópolis/RJ. 

A entrevista aconteceu de maneira mais tranquila e fluida, pois Evandro 

demonstrou mais tranquilidade para partilhar as questões abordadas.  

Quando iniciamos a entrevista, perguntando sobre sua formação no ensino 

médio nos deparamos com o primeiro contato do entrevistado com a ‘evasão’. 

Evandro iniciou seus estudos secundários em uma Instituição Pública, nos idos de 

1998 e os interrompeu devido ao matrimônio e seu horário de trabalho, somente 
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retomando-os em 2003, quando reingressou pelo Centro de Estudos Supletivo na 

modalidade de ensino à distância, onde realizava provas de matérias específicas e, 

ao obter a média, era aprovado naquela disciplina. 

Ao ser sondado a respeito da apresentação de áreas e cursos específicos, 

Evandro apontou que  

 

“Não, na época que eu estudei não tinha. Tanto no CES (quanto no 
colégio anterior), pra não dizer que não tinha, no CES eles 
apresentaram só dois cursos. Foram um técnico administrativo e um 
secretariado. Foram as únicas duas profissões” 

 

Ou seja, as únicas apresentações foram de cursos técnicos de curta 

duração, não de graduação e ainda assim apenas durante o período que cursava o 

Centro de Estudos Supletivos, ou seja, não houve contato algum com demais áreas 

durante o ensino regular. 

Quanto à escolha do curso, o entrevistado passou em um processo de 

seleção para bolsas de estudo para cursos tecnólogos oferecidas por um programa 

de apoio do Município de Petrópolis/RJ, no qual algumas áreas foram apresentadas 

como disponíveis de acordo com sua classificação por conceito da prova, como ele 

ficou mais próximo ao fim da classificação sobraram dois cursos “pra gestão 

comercial e pra tecnólogo em comunicação” e por estar trabalhando na área de 

comunicação, Evandro escolheu a área fim. 

Todavia, ao comunicar à empresa seu ingresso “eles disseram que não iriam 

nem aproveitar pra empresa” a sua formação. Logicamente, além deste “banho de 

água fria” em suas pretensões, por ser bolsista os horários das aulas eram difusos e 

aleatórios entre os turnos, ou seja, “uma hora da tarde tinha uma aula aí a outra ia 

ser no sábado duas horas da tarde e ai ficava um horário quebrado que não dava 

pra trabalhar e estudar. ” Devido a todo esse cenário e após cursar três períodos, ele 

trocou de curso. Participou de outro programa de bolsas integrais do mesmo 

Município, porém, desta vez, os cursos não eram limitados a Tecnólogos, optou por 

Administração de Empresas, afirmando que “é a área que eu gosto. ” Os horários 

eram melhores, com grade fixa, contudo, a dificuldade de conciliar estudo e trabalho 

levou-o a mais uma saída do sistema educacional. Nesse ponto fica claro o corte 

social realizado pelas Instituições públicas em geral, pois, entende-se que o cidadão 

que deseja ingressar em um curso de graduação e não tem condições financeiras 
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para arcar com os custos do seu estudo (mensalidade – no caso de Universidade 

Particular acrescido de material, custo de deslocamento e demais gastos), necessita 

não somente de bolsas de estudo que custeiam a mensalidade, este é apenas parte 

do problema, resolvê-lo pode até inserir mais jovens ao sistema educacional, porém, 

a continuidade depende de uma série de circunstâncias favoráveis como: horário 

propício para que o estudante consiga trabalhar e estudar, apoio com deslocamento, 

fornecimento de materiais, enfim, não podemos entender que o poder público aplica 

uma política de inclusão de qualidade no ensino superior, quando ainda destacamos 

tais diferenças de tratamento. 

Fato relevante na escolha do curso foi o apontamento feito por Evandro 

quando questionado sobre o porquê da primeira escolha, ou seja, o tecnólogo 

parecia estar de acordo com uma situação vivida no momento por ele, o trabalho 

não parecia ser uma demanda ou o desejo anterior dele, ao que ele afirma que “A 

minha intenção inicial era fazer uma faculdade pra trabalhar e depois fazer uma pra 

me satisfazer”, dando a entender que tais áreas eram vistas como antagônicas 

naquele momento vivido por ele. 

Ao entrarmos nos motivos das evasões, o entrevistado ratifica o que pontuou 

na pergunta anterior, as causas principais são a falta de tempo e a dificuldade em 

acordar com família e estudo. Neste ponto, cabe ressaltar que, mesmo com bolsa 

integral nas duas oportunidades, Evandro necessita trabalhar para sustentar sua 

família, não podendo abrir mão de sua colocação no mercado de trabalho e dedicar-

se exclusivamente ao estudo. 

Ao ser perguntado sobre seu possível regresso ao ensino superior e se 

retornaria para o mesmo curso, ele afirma: “Sim pretendo. É o meu projeto pra 2019. 

Segundo semestre de 2019 é retornar pra administração finalizar meu curso”. 

Quando abordado sobre o tema orientação vocacional, Evandro respondeu: 

“Eu ouvi falar sim, mas não tinha feito nem antes e nem na época que eu estudei, na 

escola nunca me apresentaram não”. Na continuação desta indagação, foi 

perguntado sobre a eficácia deste programa e o entrevistado complementou: 

 

“Vou falar pela minha comunidade, pela onde eu moro [sic]. Ali acho 
que a orientação vocacional ela não funciona muito bem porque as 
pessoas lá, elas procuram mais sobreviver. Tem que arrumar um 
emprego, a pessoa ás vezes quer ser professora, pedagoga, igual 
minha sobrinha. Ela gostaria de ser professora, mas não é um 
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emprego que é pra ela, ela também pensa assim que não vai 
conseguir se sustentar com isso né? E muitos jovens lá onde eu 
moro é a mesma coisa, pensam dessa forma. Engenharia, medicina 
fica muito longe do que eles almejam porque não tem condições 
financeiras pra poder manter o curso. ” 

 

 Na continuação da resposta o assunto acabou desenrolando para a visão 

de vocação e trabalho, ao ser abordado se em sua visão existiam muitos 

profissionais que exercem sua profissão sem o interesse, Evandro prontamente 

definiu que “tem muitos, muitos mesmo. Muita gente que se frustrou no meio do 

caminho e não exerce aquela profissão na forma... com vontade, que não tá 

satisfeito com aquilo”. 

Esta entrevista com Evandro foi um pouco mais desenvolta, em comparação 

à primeira, abrindo para outras questões além do proposto inicialmente. Outros 

assuntos foram abordados que serão mais aprofundados no capitulo conclusivo. 

Quanto a suas evasões, Evandro foi o único dos entrevistados que evadiu 

mais de uma vez ao sistema de ensino e em modalidades diferentes (ensino médio 

e graduação). Ficou claro que em sua trajetória muitos fatores favoreceram para que 

o entrevistado abdicasse dos seus estudos, o fator social, a família, a necessidade 

de manutenção de seu emprego. Apesar de ter sido contemplado por duas bolsas 

de estudos de 100% na graduação, não foram estes, motivos suficientes para lhe 

manter no curso de graduação. Salientamos ainda, seu posicionamento frente ao 

programa de orientação vocacional, onde o entrevistado nos situou a respeito de sua 

situação vivida, onde há investimentos tão escassos em infraestrutura na 

comunidade que reside que a aplicação deste projeto não seria por hora 

aproveitada, visto que há demandas mais urgentes a serem cumpridas. E por fim, 

cabe ressaltar, sua escolha inicial de formação, que talvez tenha sido condicionada 

a opções escassas do programa de Bolsa de Estudo, onde ofertavam alguns cursos 

tecnólogos e o que sobrou para ele foram duas opções, que foi escolhida de acordo 

com a realidade vivida em seu trabalho na época, não sendo mencionado em 

nenhum momento que este era um desejo ou projeção para sua carreira. 

Infelizmente, este é um fato corriqueiro de muitos estudantes com perfil social mais 

privado de recursos, onde suas escolhas são condicionadas a algumas 

possibilitadas ofertadas que, na maioria das vezes, são rechaçadas por alunos com 

maior poder aquisitivo. 
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5.5.3 TERCEIRA ENTREVISTA – CAMILA: 
“Achei melhor eu sair por conta de eu não conseguir dar atenção nem pra ela 
(filha) nem pros meus estudos” 
 

Camila, pseudônimo da terceira entrevistada, é solteira, reside com sua mãe 

em um bairro de Petrópolis/RJ, possui dois filhos e ingressaria em uma empresa 

com vínculo empregatício na próxima semana à entrevista. Camila ingressou no 

curso de Administração de Empresas e era contemplada com o programa de 

financiamento estudantil do Governo Federal (FIES). 

A entrevistada nos recebeu em sua própria residência, onde foi muito 

receptiva e disponível para responder as perguntas solicitadas pela pesquisa. 

Iniciamos com a identificação de sua formação no ensino médio, que foi 

concluída em uma Instituição pública e, ao ser abordada sobre alguma orientação 

recebida quanto às profissões ou áreas de estudo após a conclusão do ensino 

regular, Camila respondeu que “No terceiro ano tinha, (...), mas pra quem queria ser 

professor. Mas assim só pra essa profissão. Pra nenhuma outra a gente teve 

conhecimento, nada. ” Ao pesquisar sobre a referida Instituição, identificou-se que 

ela ofertava o curso de formação de professores, talvez, devido a este currículo 

escolar as informações sobre a área tenham sido mais abrangentes. 

Quando inquirida sobre os motivos de sua escolha de curso, Camila disse 

que foi: 

 
“Porque eu gosto da área, a parte da área administrativa. Porque eu 
acho assim, administração engloba muita coisa (...). Então assim, 
como eu tinha na minha cabeça que queria começar a trabalhar num 
banco, eu fui pra parte, pra área administrativa, independente se 
depois eu quisesse fazer um concurso, quisesse fazer uma outra 
coisa eu sabia que administração era bem... [abrangente]. “ 

 

Após essa abordagem foi indagado sobre sua evasão do curso de 

graduação e a entrevistada apontou que a dependência da filha de dois anos foi 

fator determinante, pois, não conseguia adequar o cuidado com os estudos, 

reprovando diversas matérias o que também acarretava em restrições, pois era 

bolsista pelo programa FIES. 

Ao ser indagada se retomaria seus estudos, Camila afirmou que pretende 

retornar para finalizar a graduação em Administração de empresas. 
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Quando perguntada se conhecia algo sobre orientação vocacional, a 

entrevistada disse que sim e inclusive afirmou que chegou “a fazer alguns na 

internet e sempre ia pra parte administrativa”. Aparentemente estes testes que são 

vinculados em ambiente web são realizados a partir de questionamentos 

conscientes sobre interesses próprios dos alunos, enfim, não há base teórica que 

sustente, por exemplo, as escolhas inconscientes do respondente, salientado 

inclusive pela entrevistada quando ela afirma que as perguntas “que tem um teste 

desse é realmente pra você ver pra que área você vai. Porque as perguntas que 

fazem ali é do que você gosta, você não vai responder uma coisa que você não 

gosta”. 

E por fim, quando abordada sobre a importância da OV no processo de 

escolha, Camila assentiu que há a necessidade e inclusive define que no terceiro 

ano do ensino médio seria muito proveitosa a sua aplicação, ajudaria bastante o 

aluno a “se encontrar” quanto à escolha das profissões.  

Ainda que o motivo de sua evasão tenha sido influenciado devido à 

dedicação aos cuidados com a filha, o que deflagra um comportamento social 

machista onde a mãe em grande maioria dos casos assume integralmente a função 

de cuidadora do rebento, Camila parece ter decido seu curso de maneira direta e 

aparentemente acertou em sua escolha, visto que, pretende retornar a ela em um 

momento mais oportuno no futuro.  

 

5.5.4 QUARTA ENTREVISTA – EDUARDO: 
“Uns três ou quatro meses depois (de entrar na faculdade) acabei sofrendo um 
assalto, né? E foi uma coisa muito, assim, pesada pra mim, né? ” 
 

O quarto entrevistado foi o Eduardo (pseudônimo), casado, residente em 

São Gonçalo/RJ, pai de uma filha e atualmente tem vínculo empregatício em uma 

empresa. Seu ingresso no sistema educacional de ensino superior foi para o curso 

de Gestão de Recursos Humanos e durante seu período de estudo não foi 

favorecido por nenhum programa de auxílio à graduação.  

Eduardo foi o entrevistado mais velho de todos os voluntários, quando 

cursava o ensino médio sua nomenclatura era segundo grau e as matérias também 

eram outras, os assuntos sobre orientação vocacional eram bem preliminares. 
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O entrevistado finalizou o segundo grau em um colégio público na cidade de 

São Gonçalo e ao ser perguntado sobre a apresentação de profissões e áreas de 

estudo durante o período, Eduardo respondeu com uma conotação bem distante da 

realidade vivida por ele naquele momento:  

 

“Não, não nessa época que eu me formei, muitos anos atrás não 
tinha muita, muita coisa assim, (...) então, foi uma coisa bem simples 
assim meu ensino médio lá, né? Não apresentou nada, não 
apresentou nada não, não nessa época que eu me formei, muitos 
anos atrás não tinha muita, muita coisa assim, (...) foi uma coisa bem 
simples assim meu ensino médio lá, né? Não apresentou nada, não 
apresentou nada. ”  

 

Em sua resposta, Eduardo foi muito enfático ao afirmar que realmente não 

teve nenhum apoio nesse sentido, deixando claro o abismo existente desde a sua 

época e perpetuado nos dias atuais entre o ensino médio e os cursos de graduação. 

Parece que ambos não ‘conversam entre si’. Poucas são as iniciativas apresentadas 

com o intuito de diminuir essa distância, amenizando essa lacuna na relação. 

O entrevistado definiu que escolheu o seu curso para estudar devido ao 

trabalho que já exercia na empresa, sendo esta uma necessidade para aperfeiçoar 

os seus conhecimentos na empresa, inclusive para mudar de área dentro dela. 

Ao ser perguntado sobre o(s) motivo(s) para a evasão no ensino superior, 

Eduardo relacionou, surpreendentemente, um problema social que vivemos 

atualmente, a violência e ele, segundo seu relato, foi mais uma vítima:  

 

“Uns três ou quatro meses depois (de entrar na faculdade) acabei 
sofrendo um assalto, né? E foi uma coisa muito, assim, pesada pra 
mim, né? Os ladrões correram atrás e me pressionaram 
psicologicamente, aí eu acabei ficando assim, pô! Com medo em si, 
realmente medo de voltar a estudar devido à pressão que eu sofri, 
entendeu? Eles ligaram pra minha casa porque eles conseguiram 
pegar meu telefone, conta de luz que tinha o meu endereço. 
Chegaram até a mandar carta pra minha casa, chegaram a mandar 
recado pra firma, porque levaram meu crachá da empresa (que 
trabalhava) e chegaram até ligar pra lá, perguntar quem eu era. Aí 
daí eu fiquei naquele medo. ” 

 

Quando perguntado sobre a sua intenção de retorno ao ensino superior, o 

entrevistado é bem direto ao assunto: “Sim, sim, inclusive poxa, minha esposa 

realmente ela me cobra pra caramba, entendeu? Até minha filha está cobrando. ” 
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Quanto ao curso no seu futuro reingresso, Eduardo também parece ter 

acertado em sua escolha, porém, ao comentar o entrevistado salienta sobre o 

assunto:  

 

“A gente já chega a uma certa idade, não tô falando que eu tô velho, 
mas já estou com meus quarenta e cinco anos e, como eu te falei, 
devo ter mais ou menos de quinze a vinte anos nessa área. Então, 
pra eu me identificar com uma outra área, acho que vai ser mais 
complicado, então, eu realmente pretendendo voltar sim, eu pretendo 
continuar nessa área de RH sim (...)Mas, como eu te falei, pelo 
tempo que eu já tenho de experiência, eu prefiro realmente continuar. 
” 

 

Seja por continuidade de seu interesse inicial ou por ‘costume’, o que é 

importante destacar é que Eduardo pretende finalizar a área iniciada anteriormente, 

mesmo quando dito posteriormente a sua resposta que em sua juventude tinha o 

interesse em cursar Educação Física. 

Eduardo foi o único entrevistado que não tinha prévio conhecimento sobre 

orientação vocacional, havendo a necessidade de apresentar a atuação do 

programa. Ao fim da explicação o entrevistado lembrou-se do que se tratava. 

Seguidamente foi perguntado sobre sua opinião quanto à efetividade do programa, e 

o entrevistado assentiu dizendo “Com certeza, ajudaria muito. Ajuda muito sim” e 

prosseguiu relatando sobre como era o processo de escolha durante sua época de 

estudo no antigo segundo grau:  

 

“Então como eu estudei sempre em colégio do estado, a gente não 
teve muita... não teve orientação em relação a isso, né? Naquele 
periodozinho, poxa, vamos fazer um curso básico, assim, pra você 
entender mais o que você quer. Então tipo, terminei o segundo grau 
e fiquei vagando, entendeu? Dezessete anos estava terminando o 
segundo grau, novinho. Então, poderia ter ingressado aí, mas eu 
fiquei naquela: vou esperar um pouquinho, não sei o que eu vou 
fazer.... Então, e foi passando. Mas é muito importando isso aí. ”  

 

No fim da entrevista, Eduardo ainda salientou que em sua concepção os 

jovens atualmente encontram-se “perdidos” e muitos “não sabem realmente o que 

(...) querem. ” 

Eduardo foi, dos entrevistados, o que possui maior experiência de vida e 

trabalho, em seu relato ficou claro que não somente as questões subjetivas 

influenciam em uma decisão de prosseguimento de uma meta, em algumas 
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situações ela esbarra em problemas sociais que vão além de nosso controle, como 

foi o caso do assalto e sua consequente evasão.  

Além de apresentar tendência direcionada para escolhas pré-estabelecidas 

como no caso de sua formação no ensino médio, onde não foram apresentadas 

possibilidades de graduação, somente cursos técnicos, a impressão que o 

entrevistado nos deixa, é que, dentre o meio que vive há certo nível baixo de 

perspectiva social, pois, o desejo de cursar uma Universidade não aparenta fazer 

parte de sua realidade social. 

 

5.5.5 QUINTA ENTREVISTA – BARBARA: 
“Ninguém nasce sabendo o que você vai ser, vai fazer. ” 
 

A quinta e última entrevistada, atende pelo pseudônimo de Bárbara e foi a 

mais jovem voluntária da pesquisa. Bárbara tem 19 anos, é solteira e iniciou seus 

estudos neste corrente ano (2018) em Engenharia de Produção e não recebeu 

nenhum apoio referente à Bolsa de Estudos. 

A entrevistada finalizou seus estudos do ensino médio em duas Instituições 

privadas, pois a primeira encerrou as atividades antes da conclusão, devido a este 

ocorrido os alunos foram transferidos para outro colégio que os acolheu e manteve 

as Bolsas de Estudo para os que as tinham na escola anterior. Ao ser abordada 

sobre a apresentação de áreas de estudos ou profissões durante seu percurso no 

ensino médio, Barbara respondeu: “como os dois colégios puxavam bastante pra 

todos os vestibulares, o que a gente ficava em falta mesmo era sobre o que cada 

pessoa (profissões) fazia” e emendou com um panorama comparativo sobre as 

escolhas profissionais atualmente  

 

“como aqui no país existe muito esse negócio do elitismo, né? Que 
ou você vai ser médico, ou você vai ser engenheiro, ou você vai fazer 
Direito. Então as escolas, (...) priorizavam mais essas áreas, né? 
Então era muito raro você perguntar então, ah o que um biólogo faz, 
o que um cientista faz? As áreas de atuação eram muito, muito 
difíceis (de ter uma resposta sobre essas profissões). ”  

 

Quando perguntada se ela entrou na Universidade sem uma visão 

panorâmica das profissões, Barbara responde que: “com certeza. Eu acho que não 

só nas escolas que eu estudei, mas em visão geral, sabe? Principalmente as 
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escolas públicas não dão tanto incentivo às profissões que não estiveram em alta 

por questões financeiras. ” Barbara nesse ponto salienta uma realidade vivida por 

muitos alunos que estudam em rede pública e carecem de mais atenção e 

programas acerca do problema proposto, e o que torna esta visão mais destacada é 

que a entrevistada é oriunda de colégio particular, sua observação foi para além de 

sua realidade de vida. 

Ao ser perguntada sobre os motivos que influenciaram sua saída do curso, a 

entrevistada definiu que sua escolha “foi muito capitalista”, pois, segundo ela: “eu 

visei muito o que eu ia receber em troca, sabe. Tanto é que eu resolvi parar de fazer 

porque eu realmente vi que não é minha área. (...). Eu gosto de lidar com as 

pessoas, não é aquela frieza de ficar com cálculo. ” Poucos antes de enveredarmos 

para a próxima pergunta, e por ter salientado a questão econômica da sua escolha, 

foi abordado a ela quais foram as fontes que ratificaram a sua escolha, Barbara 

respondeu:  

 
“Então, meu primo estava tendo um churrasco de família e ele falou, 
olha se você fazer [sic] engenharia de produção, eu consigo te 
arrumar um emprego aqui na (Empresa de Informática). Aí eu falei 
assim, poxa, eu vou então tentar, pra não dizer que eu não tentei. ” 

 

No momento de consultar sobre os motivos de sua saída do curso de 

Engenharia de Produção, Barbara informa que:  

 

“De primeira eu achava que eu estava lidando bem com o curso. Só 
que, quando eu realmente vi (...) que, no país as áreas pra 
engenharia são mais voltadas pra fábricas, indústrias, eu fiquei meio 
(...) assim, poxa, será que ninguém abre (...) pra alguma área, sei lá, 
social, humana, e eu percebi que não. (...). Não tinha um leque tão 
grande quanto eu imaginava. Isso fez eu pensar muito bem antes de 
continuar o segundo período”  

 

Complementou definindo as razões pela escolha da área calculística: 

“Porque eu acho (...) que no Brasil, o mercado de trabalho tá tenso pra essas áreas, 

sociologia e relações internacionais” (que seriam até então escolhas mais 

condizentes com seu interesse). 

Quando perguntada sobre a possibilidade de reingresso no sistema 

educacional, a entrevistada informa que deseja retomar já no próximo período, 

porém, para um novo curso: “Relações Internacionais”. Ainda sobre sua decisão de 
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saída e recomeço em outro curso, Barbara teceu comentários sobre sua escolha e o 

período de saída do ensino médio: “eu sou uma pessoa um pouco confusa. Até 

porque, quando você sai do ensino médio, você só tem aquilo, só tem seu 

mundinho, quadradinho. (...). Aí tu vai pro nível superior e você tem aquele baque de 

realidade. ” Ao ser interpelada se agora que definiu uma área que é mais condizente 

com seu interesse, o receio dessa área não lhe dar um retorno financeiro é 

evidente? A entrevistada relata que:  

 

“Não, não tenho (receio). Eu tenho mais medo de não ser minha área 
como pessoa, como eu encarei esse problema com engenharia, 
pode também não ser minha área, entendeu? Isso me deixa mais 
apavorada ainda, porque era minha primeira opção, minha segunda 
era engenharia. se eu perder as duas, vou ficar um pouco perdida, 
né, confusa talvez.” 

 

Ao ser abordada sobre o conhecimento do programa de orientação 

vocacional, Barbara consentiu e frisou que fez pela internet um teste vocacional na 

época. Quando perguntada se acredita que o programa poderia auxiliar no processo 

de escolha profissional, a entrevistada responde:  

 

“Eu acho que sim, sabe? Porque (...) ninguém nasce sabendo o que 
você vai ser, vai fazer. Então como isso não é muito abordado, essa 
parte vocacional mesmo, não é abordada nas escolas como o 
vestibular é. Isso deixa uma lacuna aberta pra pessoa. Tipo assim, 
ah! vou fazer ENEM pra poder entrar na faculdade, mas tu vai fazer o 
que? Tu vai exercer que função, né? Tu vai trabalhar, sei lá, tu vai 
fazer um curso, mas tu vai trabalhar aonde, com quem, quando? Vai 
começar como? ” 

 

 Após estes questionamentos em sua resposta, Barbara cita uma situação 

em que uma amiga próxima vivenciou com a orientação vocacional e questiona a 

disponibilidade dela de participar deste programa e sua aplicação em classes menos 

favorecidas:  

 

“Eu tinha uma colega que ela até fez uma orientação vocacional com 
um psicólogo (...) e assim ela falou que ficava dias fazendo, 
escrevendo coisas, falando pra ela. (...) Os resultados que ela teve a 
partir disso, realmente abriu um pouco os horizontes dela. Só que, 
poxa, como eu ia parar de trabalhar e de estudar pra ir na psicóloga 
fazer orientação vocacional? Tipo assim, não tem como. Fora da 
minha realidade. Ela podia porque a condição dela permitia, né? Mas 
agora, poxa! acho que mais da metade dos jovens brasileiros 
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estudam em escola pública, sabe, não tem nem visão de ENEM, de 
SISU, de PROUNI na maioria das vezes. Então como é que vai ter 
uma orientação vocacional pra essas pessoas, sabe? Nas escolas 
particulares eu (...) nem vou entrar muito nessa questão porque as 
pessoas têm uma condição para desenvolver essa orientação, para 
custear também. Agora você parte pra outra realidade, não tem isso, 
sabe, é muito complicado. ” 

 

Barbara apresenta uma visão social bem apurada, apesar da breve idade, 

citando por diversas vezes questões sociais e comparando com situações 

vivenciadas por classes diferentes. Apesar de seu esclarecimento, a incerteza 

parece acompanhá-la neste processo decisório, dentre os casos entrevistados, este 

pode ter sido o de maior dúvida apresentada no momento de escolha do curso. As 

forças de ‘sucesso profissional’ e ‘vocação’ parecem exercer pressões consideráveis 

em sua psique, aumentando a dificuldade de definir sua posição. 

 

5.6 DISCUSSÕES DAS ENTREVISTAS 

 

Partindo de um grupo heterogêneo e com posições sociais, idades e 

localidades diferentes as informações cedidas pelos voluntários também são 

diversas, ou seja, como esperado não foi encontrada nenhuma unilateralidade de 

razões ou motivos para a saída de um entrevistado ou ainda, da mesma forma, não 

foram todos que retornariam seus estudos para o mesmo curso que anteriormente 

saiu. Portanto, proporemos entender as colocações aqui descritas de maneira 

generalista, analisando o discurso de cada entrevistado frente às perguntas 

direcionadas a eles. 

A primeira observação decorre sobre o local de formação dos entrevistados, 

temos uma amostra com três formados no ensino médio por Instituições públicas e 

duas que finalizaram seus estudos em colégios particulares. Importante salientar 

que esperávamos ao menos nas duas voluntárias que cursaram seus estudos no 

ensino privado, que durante o período de estudo elas tivessem tido acesso a algum 

trabalho de referência sobre orientação vocacional ou ao menos alguma feira de 

profissões com palestras e informações acerca do mercado de trabalho, contudo, 

nada lhes foram apresentados sobre profissões vigentes, mercado de trabalho ou 

ocupações. Se este foi o cenário destacado no Ensino privado quiçá na gestão 
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pública onde esforços são concentrados em infraestrutura e currículo escolar e não 

há aparente planejamento para investimento em demais áreas. 

Outro levantamento feito foi o motivo da escolha do curso de graduação. As 

respostas dos voluntários foram bem variadas desde as escolhas relativizadas com 

o trabalho já exercido pelos entrevistados, como o caso de Eduardo, por exemplo, e 

o mais contundente que foi o do Evandro, onde o entrevistado direcionou a sua 

escolha com a intenção de somar conhecimentos e qualificação que seriam 

aplicados no emprego que estava no momento, porém, foi respondido a ele que não 

seria de serventia para a empresa aquela formação. 

Temos também o caso de Bárbara que apresentou diversas incertezas no 

processo de escolha profissional, pois sua predileção foi definida após uma 

promessa de emprego que ocorreu durante uma reunião familiar, ou seja, 

aparentemente, não houve escuta para a sua vocação e este comportamento foi 

evidenciado no decorrer da entrevista. 

A respeito das evasões, os motivos, em sua maioria, tiveram origem nas 

questões sócio familiares, ou seja, as demandas com emprego e família falaram 

mais alto do que a aspiração de concluir a graduação. Principalmente ao 

relacionarmos os papéis imputados de maneira indireta a duas voluntárias da 

pesquisa, ou seja, o papel de cuidar dos filhos (como o caso de Camila e Rosane) é, 

indiretamente, atribuído as mulheres, cabendo a elas os cuidados e a atenção com 

os filhos, consequentemente sendo mais propício a elas, abrir mão de seus planos e 

objetivos.  

Ainda a respeito dos motivos para a desistência, destacaremos os casos que 

fugiram dessa premissa destacada acima. Precisamente o caso de Eduardo, pois 

seu declínio deu-se principalmente por um problema social evidente na realidade 

urbana, especialmente na cidade do Rio de Janeiro – onde inclusive estamos em 

intervenção federal – a violência. Não bastou ao entrevistado perder seus pertences, 

os contraventores foram atrás dele e o torturaram psicologicamente. Enfim, Eduardo 

foi mais uma vítima da criminalidade, que por fim acarretou em um prejuízo muito 

maior do que o material: influenciou na desistência de uma meta de vida.  

O outro caso apontado é o de Bárbara, curiosamente estamos destacando 

em termos de idade os dois extremos, que foi a única das pessoas entrevistadas 

que desistiu do curso por uma escolha não condizente com sua vocação ou 
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interesse. Mesmo que, aparentemente ainda confusa, Barbara deu um passo 

importante para a definição de sua escolha profissional, escolhendo não mais 

enveredar por um caminho que não a satisfazia. 

Quando abordados sobre o desejo de retomar seus estudos futuramente, 

todos foram categóricos em suas respostas: “sim. ” O que os difere são as condições 

para isso, uns programam o retorno dos estudos para o próximo ano, como o caso 

de Evandro e Barbara, e outros apenas defendem que retornariam, mas 

aparentemente não planejaram com maior intensidade. Apesar da unanimidade na 

vontade de retomar os estudos, este fenômeno quase ocorreu no reingresso para o 

mesmo curso, apenas Barbara deseja reiniciar sua graduação em um curso 

diferente. 

Ao adentrar no assunto orientação vocacional a grande maioria já conhecia 

ou tinha ouvido falar sobre o programa, apenas Eduardo necessitou de maiores 

esclarecimentos a respeito, porém, logo identificou sobre o que estava sendo 

pesquisado. Se teve uma unanimidade a respeito do desejo de reingressar os 

estudos, neste quesito também temos uma consonância, todavia, não tão positiva 

quanto à anterior, pois, dos cinco entrevistados, nenhum participou de qualquer 

programa de orientação vocacional, ainda que abrangêssemos para feiras de 

profissões, palestras ou seminários, segundo seus relatos, nada lhes foi 

apresentado a respeito de conhecimento de matérias, cursos, profissões ou 

mercado de trabalho, mesmo nas escolas particulares. 

Complementando a abordagem acima, apuramos sobre a opinião dos 

entrevistados quanto à assertividade do programa de orientação vocacional e 

novamente quase houve o consentimento de todos, somente Evandro declinou e 

acrescentou sua visão ao que foi apresentado. Em seu ponto de vista, baseado na 

realidade que ele vive e convive todos os dias, elaborar programas ou projetos para 

auxiliar o processo de escolha individual é muito a frente às condições vivenciadas 

por uma parcela da população mais carente, ou seja, seu apontamento é claro 

quando refere-se às escolhas, este seria visto como um ‘luxo’ para as pessoas que 

vivem nessa situação, daí talvez visualizamos um dos maiores desafios da 

orientação vocacional na atualidade, desestigmatizar sua aplicação abrangendo sua 

participação em classes onde não tem o direito de escolha e tão pouco identificam 

esse movimento como pertencente ou possível a eles. 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante todo o percurso, levantamos (ou tentamos levantar) dados referentes 

ao histórico e o cenário da evasão no Brasil. Este é um panorama nada positivo, 

pois a evasão no Ensino Superior continua obscura em sua apresentação, definição 

e análise. Lima e Zago (2018) descrevem essa dificuldade citando diversos autores 

em seu artigo: 

 

Analisando o Portal de Teses da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no período de 2000 
a 2012, identificou apenas três teses, seis dissertações e dois artigos 
apresentados em Reuniões Anuais da ANPED (Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). Baggi e Lopes (2010), 
associando a temática da evasão à avaliação institucional, 
identificaram, em pesquisa realizada na Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações (BDTD), no período 2008 – 2009, apenas 
quatro trabalhos na área da educação superior (LIMA e ZAGO, 
2018). 

 

Os poucos dados ofertados, em sua maioria são incompletos, realizados a 

partir de análises de outras Instituições ou retratam uma realidade pontual de um 

curso em uma Universidade ou de alguma localidade com características muito 

específicas. 

De certo que, diversos movimentos e programas que foram desenvolvidos 

para o aumento do número de matrículas nas Universidades, inclusive com aumento 

de bolsas de estudos e financiamento nas Instituições privadas, auxiliaram no 

crescente índice de novos alunos para o sistema educacional, porém, não há 

possibilidade de relativizar essas medidas com o combate a evasão, pois 

 

a implementação e o acompanhamento de políticas públicas 
educacionais, tendo por base a igualdade de oportunidades de 
acesso, é uma condição necessária, mas não é a única para que 
ocorra a democratização efetiva nas Instituições de Ensino Superior 
particulares para combater a evasão (BAGGI e LOPES, 2010). 

 

Devido a este panorama, seria muita negligência de nossa parte nos 

contentar apenas com as políticas de ingresso e bolsas de estudo para a resolução 

do problema da evasão. Imputar a cada indivíduo a responsabilidade única de sua 
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escolha, como se o sujeito não vivenciasse o meio e a sua formação pessoal não 

sofresse influência alguma sobre o todo que o cerca. Soa, no mínimo, perverso por 

conta do Estado. 

Abordamos também o período anterior à evasão do sistema educacional, ou 

seja, exploramos de que maneira esse assunto é tratado na etapa que antevê a 

graduação e de que maneira as Instituições apoiam ou preparam para o ingresso 

subsequente deste discente.  

Não poderíamos deixar de dissertar a respeito da ‘escolha’ profissional 

propriamente dita. A inclinação profissional não deve ser encarada como uma 

seleção simples, pois  

 

A escolha de uma profissão é uma das situações vitais, na qual um 
jovem é solicitado a estabelecer de forma explícita o conceito que faz 
de si próprio, e a dizer definitivamente: "Eu sou este ou aquela tipo 
de pessoa". Para essas formulações contribuem, em maior ou menor 
escala, como forças motivacionais poderosas, o preenchimento das 
necessidades, os impulsos, a objetivação dos mecanismos de 
ajustamento, que são expressos através da preferência no campo 
das profissões (SCHEEFER, 1966). 

 

Ainda que tivéssemos uma estrutura diferenciada como a destacada no 

segundo capitulo em Portugal, as questões do indivíduo também deveriam ser 

pautadas em projetos e programas para tentar identificar as vocações dos 

pretendentes à graduação. 

Frente ao cenário destacado da evasão no Brasil, onde temos questões 

socioeconômicas tão evidenciadas, buscamos possíveis propostas que pudessem 

amortizar tal índice, que também considerasse ambas as situações expostas: o 

social e a vocação. Dentre as apresentadas direcionamos a nossa atenção para o 

programa de orientação vocacional. 

Delineamos o tímido avanço da orientação vocacional no Brasil, 

identificamos que seu crescimento foi gradativo, mais ainda é entendido como um 

“programa de elite” com predominância de atuação nas escolas particulares e, ainda 

assim, sem atuação contínua, pouco abrangente e sem o seguimento ou referência 

necessária por parte das Instituições. Os programas são direcionados a partir da 

visão exclusiva do profissional da área na maioria das vezes, não havendo uma 

estrutura para o desenvolvimento do projeto. 
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Posteriormente iniciamos a pesquisa de campo, na qual foram entrevistadas 

cinco pessoas que vivenciaram a evasão do ensino superior. Optamos por não 

delimitar localização ou Instituição por diversos motivos, dentre eles, a não 

objetividade de utilizar este estudo como resposta abrangente para o problema 

levantado. Todavia, os discursos foram de intensa importância para ilustrar as 

questões inerentes à evasão no ensino superior e os possíveis programas de apoio 

ao estudante para a tomada de decisão na escolha profissional. 

Finalmente, cabe destacar que este estudo não teve a intenção de elencar 

os maiores motivos da evasão nos cursos superiores ou definir um caminho único 

para pensarmos esse tema, o principal propósito foi somar forças aos trabalhos que 

já estão sendo elaborados e, conjuntamente a eles, fazer coro ao iminente debate 

para propostas que atendam melhor os estudantes da graduação e 

consequentemente à sociedade que receberá os profissionais qualificados e 

identificados com a profissão que irão desenvolver. 
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APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA PILOTO – BERNARDO 
 
 

Perfil do entrevistado: 

 

Sexo: Masculino 

Idade: 35 

Cidade Residente: Petrópolis/RJ 

Estado Civil: Casado 

Universidade: UNOPAR 

Curso iniciado em: 2013 

Ano da saída do curso: 2014 

Período: 4º  

Renda familiar: R$ 4000,00 

Filhos: 0 

 

 

 

Entrevistador: Onde cursou o Ensino Médio? Durante esse período foi apresentada 

alguma profissão ou área de atuação no mercado de trabalho? 

 

Entrevistado: “Cursei em colégio particular, cursei o um ano no Werneck e cursei os 

outros dois anos no Free (Colégio Particular). Na época não foi apresentado 

graduações não né só, basicamente assim, como geralmente se fala né a gente 

sempre ouve falar de administração, medicina, engenharia..., mas apresentado 

mesmo como seria o trabalho, como seria se formar na área, se graduar na área, 

não foi apresentado nada. ” 

 

Entrevistador: Quais foram os principais motivos que o levaram a escolha do curso 

de graduação? 
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Entrevistado: “Escolhi meu curso porque já tinha gente na família né? a minha mãe 

era, já trabalhava na área era contadora, e por já trabalhar na profissão também 

desde novo, eu acabei optando por ciências contábeis mesmo.” 

 

Entrevistador: Quais os principais motivos que o levaram a desistir/ sair do curso? 

 

Entrevistado: “Então não foi um motivo na verdade foram vários motivos que me 

levaram a sair na época né. Um porque eu era muito novo não tava tão focado 

assim para terminar os estudos. E, num segundo momento, foi área financeira, 

porque eu trabalhava pagar minha faculdade e dinheiro tava muito curto né, e depois 

na época não me animei a terminar apesar de faltar pouco tempo para me formar. ” 

 

Entrevistador: Pretende reingressar na faculdade? Voltaria para o mesmo curso ou 

escolheria outro? 

 

Entrevistado: “Sim, eu pretendo voltar no próximo ano né. Eu pretendo voltar para o 

mesmo curso para terminar porque ainda trabalho na área até hoje né, eu tenho 

curso técnico e é por isso que acabei de repente também não dando tanta ênfase na 

graduação né, porque o curso técnico que eu fazia me dava habilitação profissional, 

mas eu pretendo voltar. ” 

 

Entrevistador: Já ouviu falar em Orientação vocacional? Acha que essa ferramenta 

poderia ajudar jovens no processo de escolha de uma graduação? 

 

Entrevistado: “Já ouvi falar em orientação vocacional sim, mas depois de mais velho, 

na época que eu fazia ensino médio né, tem aí mais ou menos 16 anos atrás eu não 

conhecia orientação vocacional. Acho super importante que se faça porque acho 

que a gente ingressa na faculdade com uma idade muito pequena, acho que a gente 

não tem uma cabeça formada para poder escolher a profissão da vida inteira. Eu 

acho que é esse é um dos motivos de tanta evasão nas faculdades né, eu por 

exemplo, eu cursei um período de administração, nesse meio tempo aí entre a 

minha saída da minha primeira graduação na UCP e o meu retorno a uma outra 

universidade, foi por isso, por não saber, assim, apesar de já trabalhar na área, não 
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tinha tanta certeza se era isso mesmo que eu queria né. Hoje não é uma questão 

nem de escolha, mas questão até de necessidade né? mas eu acho que sim que 

orientação vocacional é muito importante sim, porque quando a gente sai do ensino 

médio né, primeiro que ensino médio não da base para nada, você vê um milhão de 

matérias que você depois nunca mais usa na sua vida e você não tem base para 

nada né, você não tem nenhuma estrutura de saber o que que é cada profissão, 

com que você vai trabalhar, se é isso mesmo que você quer para sua vida né. Eu 

acho que você é muito novo, muito imaturo para poder escolher uma coisa tão 

importante. ”  
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PRIMEIRA ENTREVISTA – ROSANE 

 

Perfil da entrevistada: 

 

Sexo: Feminino 

Idade: 33 

Cidade Residente: Petrópolis/RJ 

Estado Civil: Divorciado 

Universidade: UNOPAR 

Curso iniciado em: 2014 

Ano da saída do curso: 2014 

Período: 2º  

Renda familiar: R$ 4000,00 

Filhos: 2 

Ingresso por política de inclusão: Não 

 

 

Entrevistador: Onde cursou o Ensino Médio Regular? Durante esse período foram 

apresentadas áreas do mercado de trabalho? 

 

Entrevistada: “Terminei no São Tomás de Aquino e não [foram apresentadas áreas 

do mercado de trabalho nesse período]” 

 

Entrevistador: Na escolha do curso de graduação, quais foram os principais fatores 

que influenciaram? 

 

Entrevistada: “o principal é que eu gosto de lidar com o público e de turismo e de 

história, então eu queria fazer turismo” 

 

Entrevistador: Quais os motivos levaram a desistir do curso? 
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Entrevistada: “Primeiro o tempo. Eu não tava conseguindo conciliar. Por causa da 

Sofia, filho pequeno, chegar em casa e estudar, eu não estava conseguindo. Então 

primeiro é tempo e depois o dinheiro. ” 

 

Entrevistador: Em relação ao fator financeiro, o valor da mensalidade aumentou ou 

foi uma questão de controle financeiro pessoal? 

 

Entrevistada: “Não, aumentou” 

 

Entrevistador: Deu entrada em bolsa? 

 

Entrevistada: “Não, nem tentei” 

 

Entrevistador: A primeira opção quando houve aumento da mensalidade foi abrir 

mão dele? 

 

Entrevistada: “Sim. Por conta do tempo também. Por que eu não tava conseguindo 

conciliar, então saí. 

 

Entrevistador: Era online ou presencial? 

 

Entrevistada: “Era online, mesmo assim exigia muito de mim” 

 

Entrevistador: Pretende reingressar num curso de graduação? Se sim, seria o 

mesmo curso? 

 

Entrevistada: “Sim, mesmo curso. Eu quero terminar o turismo” 

 

Entrevistador: EM qual período saiu? 

 

Entrevistada: “no primeiro” 

 

Entrevistador: Gostou do curso? 
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Entrevistada: “adorei [risos]” 

 

Entrevistador: Já ouviu falar em orientação vocacional? 

 

Entrevistada: “já ouvi assim, mas nunca participei de nada não” 

 

Entrevistador: Acha que orientação vocacional poderia ajudar no processo de 

escolha do curso? 

 

Entrevistada: “Acredito que sim. Ajuda a dar uma orientação sim” 

 

Entrevistador: Te ajudaria? 

 

Entrevistada: “me ajudaria. ” 
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SEGUNDA ENTREVISTA - EVANDRO 

 

Perfil do entrevistado 

 

Sexo: Masculino 

Idade: 38 

Cidade Residente: Petrópolis/RJ 

Estado Civil: Divorciado 

Universidade: UCP 

Curso iniciado em: 2013 

Ano da saída do curso: 2015 

Período: 2º  

Renda familiar: R$ 4000,00 

Filhos: 2 

Ingresso por política de inclusão: Sim 

 

Entrevistador: Onde cursou o Ensino Médio Regular? 

 

Entrevistado: “O Ensino Médio cursei, o primeiro período cursei aqui no (colégio) 

Princesa Isabel. Aí três últimos anos aí parei de estudar, isso foi em final de 98. Eu 

parei de estudar e voltei em final de 2003 fazendo o CES, ensino a distância, né? Aí 

eu terminei o Ensino Médio pelo CES em 2007. ” 

 

Entrevistador: Por que esse intervalo? 

 

Entrevistado: “Porque aí eu tinha que trabalhar pra poder, não tava conseguindo 

conciliar o horário de serviço com os estudos. Aí na época eu tinha que trabalhar, já 

tinha família, já estava casado. ” 

 

Entrevistador: Durante esse período foram apresentadas informações sobre áreas 

do mercado de trabalho? 
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Entrevistado: “Não, na época que eu estudei não tinha. Tanto no CES, pra não dizer 

que não, no CES eles apresentaram só dois cursos. Foram um técnico 

administrativo e um secretariado. Foram as únicas duas profissões, mas também 

[sic] pra mim na época não era o que eu visava e não era pra profissão que eu 

estava trabalhando no momento, que eu estava trabalhando com área de logística. ” 

 

Entrevistador: Na escolha do curso de graduação, quais foram os principais fatores 

que influenciaram? 

 

Entrevistado: “No caso do tecnólogo em comunicação eles abriram as vagas você 

fazia a prova e conforme as vagas iam sobrando, no, como eu vou te explicar? Eram 

as únicas vagas que tinham. Eram pra gestão comercial e pra tecnólogo em 

comunicação. Sendo que na época eu tava trabalhando na oi e a comunicação eu 

achei que poderia aproveitar na empresa. Eu trabalhava como terceirizado pra oi na 

verdade e eles disseram que não iriam nem aproveitar ora empresa. ” 

 

Entrevistador: Isso te desmotivou? 

 

Entrevistado: “desmotivou, foi um dos motivos que eu troquei de curso na época, 

que aí eu troquei pro administrativo” 

 

Entrevistador: Você estava em que período? 

 

Entrevistado: “eu fiz três períodos de tecnólogo. Outra coisa também que dificultava 

era por causa do horário. Os horários que sobravam, como essa era uma bolsa 

100% que era pela prefeitura, eles aproveitavam os horários dos cursos de 

engenharia as vagas que sobravam e ali eles encaixavam pra fazer o tecnólogo. Ai, 

tinha dia assim quinta feira uma hora da tarde tinha uma aula aí a outra ia ser no 

sábado duas horas da tarde e aí ficava um horário quebrado que não dava pra 

trabalhar e estudar né. Aí eu mudei pra administração que era um curso. Fiz a prova 

pra UCP passei de cem fiquei em trigésimo segundo. Consegui uma boa colocação, 

consegui essa bolsa e aí lá eu continuei. Lá já era um horário melhor eu já tinha a 

grade fixa. Só que meu problema foi também conciliar com o horário de trabalho. ” 
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Entrevistador: Por que quis migrar pra administração? 

 

Entrevistado: “Administração acho que era o que eu realmente queria e antes eu não 

tive instrução pra optar. Não fiz nenhum tipo de, não conhecia as outras profissões e 

administração era o que mais me envolvia. Dava pra trabalhar em todas as áreas, 

tanto em fábrica quanto turismo, que é a área que eu gosto, é.... logística, tem tudo a 

ver e eu gosto muito da estatística né que é o que eu faço e aí também tem a ver 

com administração. ” 

 

Entrevistador: Sua primeira escolha não foi um desejo que partiu de você? 

 

Entrevistado: “Isso. A minha intenção inicial era fazer uma faculdade pra trabalhar e 

depois fazer uma pra me satisfazer. ” 

 

Entrevistador: Essa pra te satisfazer seria a administração mesmo? 

 

Entrevistado: “Administração. Hoje já está no meu caminho, né, uma coisa que eu 

faço e que eu gosto.” 

 

Entrevistador: Quais os motivos levaram a sair do curso? 

 

Entrevistado: “Como eu disse né na primeira faculdade, na primeira oportunidade foi 

por causa dos horários, não tava conseguindo conciliar e que me desmotivou um 

pouquinho o fato de eu tentar entrar nesse ramo que era um ramo de engenharia, o 

tecnólogo, pra poder conseguir uma profissão, um trabalho ligado ao meu trabalho e 

eu não ia conseguir trabalhar com essa área. E na segunda minha desistência foi 

mais por causa mesmo do horário que não dava pra conciliar com o trabalho e com 

a família né. Que a família acabou crescendo um pouquinho, acabei não 

conseguindo conciliar os dois” 

 

Entrevistador: Lembra quando saiu? 
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Entrevistado: “foi agora pouco, foi em... 2015. 2015 que eu saí” 

 

Entrevistador: Pretende reingressar num curso de graduação? 

 

Entrevistado: “Sim pretendo. É o meu projeto pra 2019. Segundo semestre de 2019 

é retornar pra administração finalizar meu curso” 

 

Entrevistador: Seria esse mesmo, não voltaria em outro curso? 

 

Entrevistado: “Não, não os únicos três cursos que eu faria tem a ver com 

administração que seria a logística. A administração, fazer um tecnólogo em 

logística, ou senão o marketing. São os três cursos. ” 

 

Entrevistador: Já ouviu falar em orientação vocacional? 

 

Entrevistado: “Eu ouvi falar sim, mas não tinha feito nem antes e nem na época que 

eu estudei na escola nunca me apresentaram não” 

 

Entrevistador: No que você entende como orientação vocacional você acha que 

essa ferramenta ajuda na decisão de uma escolha de curso de graduação? 

 

Entrevistado: “Aonde eu, vou falar pela minha comunidade, pela onde eu moro [sic]. 

Ali acho que a orientação vocacional ela não funciona muito bem porque as pessoas 

lá elas procuram mais sobreviver. Tem que arrumar um emprego, a pessoa ás vezes 

quer ser professora, pedagogo, igual minha sobrinha. Ela gostaria de ser professora, 

mas não é um emprego que pra ela, ela também pensa assim que não vai conseguir 

se sustentar com isso né. E muitos jovens lá onde eu moro é a mesma coisa 

pensam dessa forma. Engenharia, medicina fica muito longe do que eles almejam 

porque não tem condições financeiras pra poder manter o curso. E o professor eles 

veem como quem não ganha tão bem pra poder se manter também né? ” 

 

Entrevistador: Se você tivesse uma melhor condição financeira escolheria outro 

curso? 
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Entrevistado: “não, não. Esse seria meu sonho mesmo. Uma coisa que eu quero, a 

profissão que eu gosto mesmo, administração. Um outro exemplo, uma amiga 

minha, ela... o sonho inicial dela era ser relações internacionais. Mas com o passar 

do tempo, do caminho, ela acabou optando por fazer engenharia de produção. 

Porque era bolsa e era o mais em conta. Ela conseguiria manter. Relações 

internacionais é um curso caro e difícil de conseguir. Aí ela vai pelo que ela... é o 

que tá dentro do alcance dela, da realidade dela né? ” 

 

Entrevistador: Acha que nessa situação pode existir muitos profissionais que 

exercem uma profissão sem querer exercer? 

 

Entrevistado: “eu acho que tem muitos, muitos mesmo. Muita gente que se frustrou 

no meio do caminho e não exerce aquela profissão na forma... com vontade, que 

não tá satisfeito com aquilo e acaba passando pras outras pessoas né, que tem que 

atender, e não atende bem não...” 

 

Extra 

Entrevistador: Então da tua turma de tecnólogo, só três fecharam o curso? 

 

Entrevistado: “é. De sessenta alunos, depois de dois anos e meio só três fecharam o 

curso. A maioria que começou o curso eram pessoas que eram todos... se tinham 

uns dez que eram assim mais jovens, na faixa de vinte a vinte quatro anos... o resto 

eram todos pessoas mais velhas, tinha pessoas até com quarenta a quarenta e 

cinco anos. Trabalhavam em diversas áreas, não só, não tinha muito a ver com a de 

telecomunicação não esse curso de tecnólogo, porque as bolsas o que eles fizeram, 

essas bolsas de tecnólogo que eles disponibilizaram, aí, tinha gestão, turismo, 

comercial, produção, tinha telecomunicação e tinha mais uma área. As maiores 

notas, quem tinha as maiores notas aí escolhia primeiro o curso que queria fazer. 

Eram quinhentas bolsas na época. Aí conforme ia esgotando aquela matéria você ia 

ficando com o que sobrava nesse, se eu não me engano eu fiquei em trezentos e 

pouquinho e só tinha dois cursos que tinham sobrado, que era gestão comercial e o 
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tecnólogo. Aí eu optei pelo tecnólogo achando que era a área que eu tava 

trabalhando e me estruturando”. 
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TERCEIRA ENTREVISTA - CAMILA 

 

Perfil da entrevistada: 
 
Sexo: Feminino 

Idade:  

Cidade Residente: Petrópolis/RJ 

Estado Civil: Solteiro 

Universidade: UNESA 

Curso iniciado em: 2013 

Ano da saída do curso: 2014 

Período: 2º  

Renda familiar: R$ 2000,00 

Filhos: 2 

Ingresso por política de inclusão: Não 

 

Entrevistador: Onde cursou o Ensino Médio? 

 

Entrevistada: “No Rui Barbosa” 

 

Entrevistador: Durante esse período foram apresentadas áreas do mercado de 

trabalho 

 

Entrevistada: “No terceiro ano tinha, quando você estende né, mas pra quem queria 

ser professor, só pra quem queria ser professor. Mas assim só pra essa profissão. 

Pra nenhuma outra a gente teve conhecimento, nada. Não sei se é por que... eu 

fazia a noite né, então não sei se é por ser a noite era uma galera também mais 

velha, que não terminou o estudo na época certa. Então assim, a gente não teve 

nada” 

 

Entrevistador: Na escolha do curso de graduação, quais foram os principais fatores 

que influenciaram? 
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Entrevistada: “Porque eu gosto da área, a parte da área administrativa. Porque eu 

acho assim, administração engloba muita coisa né, tem um leque muito grande pra 

você fazer administração. Então assim, como eu tinha na minha cabeça que queria 

começar a trabalhar num banco, eu fui pra parte, pra área administrativa, 

independente se depois eu quisesse fazer um concurso, quisesse fazer uma outra 

coisa eu sabia que administração era bem... [abrangente]” 

 

Entrevistador: Do que mais gostou na administração? 

 

Entrevistada: “Então, gostei de muita coisa... gostei da parte contábil. Peguei matéria 

contábil, amava fazer. A parte mesmo de administração de empresas eu gostava 

muito só corria da matemática... [risos]” 

 

Entrevistador: Quais os motivos levaram a desistir/ sair do curso? 

 

Entrevistada: “então quando eu comecei minha filha tinha 2 anos, então era assim, 

foi essa luta aí de um ano e meio com ela, porque ela era muito dependente de mim, 

pra eu conseguir administrar estudo e filha. E aí, quando cheguei no terceiro período 

comecei a reprovar, reprovar, reprovar, e aí, eu achei melhor eu sair por conta de eu 

não conseguir dar atenção nem pra ela nem pros meus estudos e eu tinha FIES na 

época, mas eu ia acabar perdendo de qualquer forma porque eu não estava 

conseguindo conciliar os dois. Então foi o motivo que eu saí” 

 

Entrevistador: Pretende reingressar num curso de graduação? 

 

Entrevistada: “pretendo e administração mesmo” 

 

Entrevistador: Não faria outro curso? 

 

Entrevistada: “Não eu voltando eu voltaria pra administração mesmo” 

 

Entrevistador: Já ouviu falar em orientação vocacional? 
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Entrevistada: “já. Teste vocacional eu cheguei a fazer alguns na internet. E sempre 

ia pra parte administrativa. Achei bom, interessante e até uma forma pra pessoa se 

identificar mesmo né do que ela quer. Porque ali nas perguntas que tem um teste 

desse é realmente pra você ver pra que área você vai. Porque as perguntas que 

fazem ali é do que você gosta, você não vai responder uma coisa que você não 

gosta. ” 

 

Entrevistador: Acha que orientação vocacional poderia ajudar no processo de 

escolha do curso? 

 

Entrevistada: “muito, acho que isso deveria ter no terceiro ano do ensino médio pra 

ajudar a pessoa a se encontrar. Pode ser que ela faça um teste que oriente a entrar 

num curso de administração e ela não gostar, pode acontecer, mas assim ele te 

orienta ali o que você possivelmente gosta. ” 
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QUARTA ENTREVISTA - EDUARDO 

 

Perfil do entrevistado: 
 
Sexo: Masculino  

Idade: 45 

Cidade Residente: São Gonçalo/RJ 

Estado Civil: Casado 

Universidade: UNESA 

Curso iniciado em: 2015 

Ano da saída do curso: 2016 

Período: 4º  

Renda familiar: R$ 3500,00 

Filhos: 1 

Ingresso por política de inclusão: Não 

 

Entrevistador: Onde cursou o ensino médio? 

 

Entrevistado: “meu ensino médio foi no colégio estadual Paulino Pinheiro Baptista 

em São Gonçalo” 

 

Entrevistador: Durante o ensino médio foram apresentadas Profissões ou áreas do 

mercado de trabalho? 

 

Entrevistado: “não, não nessa época que eu me formei, muitos anos atrás não tinha 

muita, muita coisa assim, botar na nossa cabeça ‘pô! Gente vamos [sic] fazer um 

técnico assim tal...’ então foi uma coisa bem simples assim meu ensino médio lá, né, 

não apresentou nada, não apresentou nada. Finalizar e tentar a sorte, vê o que você 

quer pra sua vida. Aí foi quando eu ingressei na área de departamento pessoal, 

comecei a trabalhar, fui aprendendo várias coisas lá e, tentei ingressar na faculdade. 

Aí foi por conta própria minha de seguir essa área de auxiliar de departamento 

pessoal...” 
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Entrevistador: Por que escolheu tecnólogo em RH? 

 

Entrevistado: “Como eu já estava ingressando nessa área de RH, trabalhei numa 

parte de contabilidade, na área fiscal, digitação. Dali eu fui me especializar na parte 

de DP. Tipo trabalhando como auxiliar, não tinha um curso técnico não, mas dali fui 

aprendendo, área de DP, aprendi a parte de admissão que engloba DP todo né, 

onde me especializei muito na área de rescisão de contrato, entendeu? Aí nessa 

área de DP eu devo estar aí uns quinze anos trabalhando já, entendeu? Então isso 

foi uma escolha própria minha, de trabalho mesmo, porque, como eu te falei que 

comecei na área de contabilidade. Dali já foi um pulinho pro RH, né, departamento 

pessoal, foi onde eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu quero, entendeu? Então 

foi uma escolha minha mesmo, própria mesmo. ” 

 

Entrevistador: Pelo que você está falando, você estava trabalhando, se identificou e 

você foi embora. Se fosse apresentado pra você, por exemplo, na tua infância você 

tinha vontade de fazer alguma coisa, uma profissão? 

 

Entrevistado: “Sinceramente, não, não... Posso até ser sincero, como eu sou um 

cara que assim eu sempre gostei de esporte, desde novo e eu pratico esporte até 

hoje, de repente até seria uma educação física, entendeu? De repente eu poderia 

pular pra essa área, ser assim um professor. Como eu tenho assim vários amigos 

que jogam bola comigo e são professores. Mas devido a essa área mesmo que eu 

trabalhei, acabei eu mesmo, particularmente escolhendo essa área administrativa, 

de RH em si, né” 

 

Entrevistador: Quais os principais motivos para sair da graduação? 

 

Entrevistado: “Comecei a trabalhar na empresa né, na FIRJAN (SESI e SENAI), 

inclusive eu entrei nessa área de DP mesmo para ser responsável pelos cálculos 

rescisórios e todo o processo de DP. Entrei em 2008 quando foi em 2009 eu 

comecei a fazer a faculdade, esse tecnólogo de RH, na Estácio que é lá na 

Presidente Vargas e de uns 3 - 4 meses depois acabei sofrendo um assalto, né e foi 

uma coisa muito assim pesada pra mim, né, que os ladrões correram atrás e me 
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pressionaram psicologicamente, aí eu acabei ficando assim, pô! Com medo em si, 

realmente medo de voltar a estudar devido à pressão que eu sofri, entendeu? Eles 

ligaram pra minha casa porque eles conseguiram pegar meu telefone, conta de luz 

que tinha o meu endereço. Chegaram até a mandar carta pra minha casa, chegaram 

a mandar recado pra firma, porque levaram meu crachá da empresa FIRJAN e 

chegaram até ligar pra lá, perguntar quem eu era. Aí daí eu fiquei naquele medo 

consequentemente também minha esposa ela é pedagoga formada já, mas sempre 

trabalhou em colégio particular, não tem curso de nada, concurso não passou em 

nada, então acabou ficando desempregada. Então conciliou tudo, entendeu? 

Conciliou de eu estar nessa pressão lá que eu sofri com os ladrões, minha esposa 

ficou desempregada um períodozinho. Então assim, eu também tenho uma filha. 

Minha filha hoje em dia tem 19 anos, vai fazer 20, já está na faculdade, mas tipo 

então meu dinheiro, realmente meu salário, não dava pra conciliar tudo. Então foi 

passando, um ano, foi passando dois e tal e, infelizmente, não cheguei a concluir 

minha faculdade. ” 

 

Entrevistador: Pretende reingressar? 

 

Entrevistado: “Sim, sim, inclusive poxa, minha esposa realmente ela me cobra pra 

caramba, entendeu? Até minha filha está cobrando, chega falando, pô, minha filha é 

muito cabeça, como eu te falei, 19 anos, minha filha é formada em inglês 

praticamente, se bobear ela pode até dar aula de inglês. Seis anos de inglês que ela 

tem e já está aí no 3º período já de arquitetura na Estácio, entendeu? Então assim 

ela é muito inteligente e está me cobrando, então pô aí esposa cobrando, filha 

[risos], pô! Acho que está na hora de eu pensar mesmo em retornar. ” 

 

Entrevistador: Voltaria para o mesmo curso ou faria outro curso? 

 

Entrevistado: “Poxa, eu acho que eu voltaria pro mesmo curso sim. Então, o que 

acontece, A gente já chega a uma certa idade, não tô falando que eu tô velho, mas 

já estou com meus 45 anos e, como eu te falei, devo ter mais ou menos de 15 a 20 

anos nessa área. Então, pra eu me identificar com uma outra área, acho que vai ser 

mais complicado, então eu realmente, pretendendo voltar sim, eu pretendo continuar 
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nessa área de RH sim. É uma área que assim, é uma área que é muito dedicada, é 

uma área difícil, é uma área muito cobrada, realmente é uma área que assim, não 

dão valor nessa área. Tanto contabilidade que eu conheço também. Contabilidade e 

RH, Pra mim é uma área que é muito explorada, é muito cobrada e não dão valor 

nessa área. Em relação a financeiramente, tudo, tudo. Mas, como eu te falei, pelo 

tempo que eu já tenho de experiência, eu prefiro realmente continuar. ” 

 

Entrevistador: Já ouviu falar de orientação vocacional? 

 

Entrevistado: “Não, não...” 

 

[Explicando orientação vocacional] 

 

Entrevistador: Acha que poderia ajudar o jovem a fazer uma escolha, a definir uma 

área de estudo? 

 

Entrevistado: “Com certeza, ajudaria muito. Ajuda muito sim. Foi o que eu te falei, há 

muito tempo quando eu terminei meu... acho que não era nem ensino fundamental, 

porque mudou né. Acho que era segundo grau. [...] Então como eu estudei sempre 

em colégio do estado, a gente não teve muita... não teve orientação em relação a 

isso, né, naquele periodozinho, poxa, vamos fazer um curso básico, assim, pra você 

entender mais o que você quer. Então tipo, terminei o segundo grau e fiquei 

vagando, entendeu? 17 anos estava terminando o segundo grau, novinho. Então 

poderia ter ingressado aí, mas eu fiquei naquela: vou esperar um pouquinho, não sei 

o que eu vou fazer.... Então, e foi passando. Mas é muito importando isso aí. Como 

antigamente tinham alguns colégios estaduais, [...] Henrique Lage, é la no Barreto 

(Bairro de São Gonçalo) lá, que eu sou de Niterói - São Gonçalo, ali tinha uns cursos 

técnicos ali, entendeu? Então muita gente saiu dali e foi pro estaleiro. Porque ali 

tinha o estaleiro, uma profissão muito boa, era uma carreira. Então lá tinha vários 

cursos técnicos mesmo, lá no colégio estadual, inclusive eu fiz uma prova pra ir lá, 

pra entrar no estado, mas realmente não consegui passar. poxa, fiz uma prova lá, 

muito difícil mesmo. Mas em relação a essa pergunta aí, acho muito importante. Os 

jovens hoje em dia estão muito assim, perdidos, não sabem realmente o que eles 
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querem. Então, se tiver uma orientação dessa, nesse período aí de, do colégio, 

então ajuda muito. Sou muito a favor disso aí. ” 
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QUINTA ENTREVISTA - BARBARA 

 

Perfil da entrevistada: 

 

Sexo: Feminino 

Idade: 19 

Cidade Residente: Petrópolis/RJ 

Estado Civil: Solteiro 

Universidade: UCP 

Curso iniciado em: 2018 

Ano da saída do curso: 2018 

Período: 1º  

Renda familiar: R$3000,00 

Filhos: 0 

Ingresso por política de inclusão: Não 

 

Entrevistador: Onde cursou o ensino médio? 

 

Entrevistada: “Eu cursei em duas escolas. No meu 1º ano eu estava cursando no 

Anglo Americano, lá no Retiro, que eu também tinha bolsa e como fechou, eu fui pro 

MV1 com bolsa também. 2º e 3º ano. Nos dois últimos anos. ” 

 

Entrevistador: Durante o ensino médio foram apresentadas Profissões ou áreas do 

mercado de trabalho? 

 

Entrevistada: “Assim, como os dois colégios puxavam bastante pra todos os 

vestibulares, o que a gente ficava em falta mesmo era sobre o que cada pessoa 

fazia, ne e como aqui no pais existe muito esse negócio do elitismo, né, que ou você 

vai ser médico, ou você vai ser engenheiro, ou você vai fazer Direito. Então as 

escolas, não por querer, sabe, mas por ser maioria dos cursos que até mesmo o 

pessoal falava: ‘ah eu quero fazer medicina’, né, idealizando um possível futuro, vir a 

ser médico, engenheiro, eles priorizavam mais essas áreas, né então era muito raro 
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você perguntar então, ah o que um biólogo faz, o que um cientista faz, as áreas de 

atuação, era muito, muito difícil. 

 

Entrevistador: Posso entender que você saiu do ensino médio sem uma visão 

panorâmica das profissões? 

 

Entrevistada: “isso, com certeza. Eu acho que não só nas escolas que eu estudei, 

mas em visão geral, sabe, principalmente as escolas públicas não dão tanto 

incentivo às profissões que não estiveram em alta por questões financeiras, né tipo, 

ah um professor, não sei, eu acho que só teve uma vez, que eu achei muito 

interessante, que um colega meu do 9º ano ele sempre quis fazer cinema. Tipo isso 

era muito interessante, sempre quis fazer cinema. Tanto é que eu acho que ele está 

cursando cinema na ESPM. Aí com isso ele levava muito do mundo dele as aulas, 

do vestibular, pro mundo dele, pra área audiovisual mais artística. Mas só exceção, 

só ele. ” 

 

Entrevistador: Quais fatores influenciaram a sua escolha? 

 

Entrevistada: “Minha motivação foi muito capitalista, porque eu visei muito o que u ia 

receber em troca, sabe. Tanto é que eu resolvi parar de fazer porque eu realmente vi 

que não é minha área, assim, sabe. Eu gosto de lidar com as pessoas, não é aquela 

frieza de ficar com cálculo. Porque assim, apesar do curso de engenharia de 

produção ser muito bom, ter áreas de humanas é tudo então pra mim está fazendo 

um pouco de falta. To achando muito maçante” 

 

Entrevistador: Na escolha do teu curso a questão financeira foi a principal? 

 

Entrevistada: “foi. ” 

 

Entrevistador: Alguém falou pra você, você pesquisou a questão financeira? 

 

Entrevistada: “Então, meu primo estava tendo um churrasco de família e ele falou, 

olha se você fazer [sic] engenharia de produção, eu consigo aqui na [inaudível]. Aí 
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eu falei assim, poxa, eu vou então tentar, pra não dizer que eu não tentei. Se você 

conseguir me arrumar um emprego vai ser ótimo ainda. Só que aí conforme eu 

estava fazendo, desisti. Falei, cara, eu prefiro muito mais fazer o que eu gosto, 

ganhar menos ou não ter um status né? Do que ficar, poxa, frustrada aí com 30 

anos, numa área que, cara, exige muito de você, sabe. ” 

 

Entrevistador: Quais os principais motivos pra tua saída da graduação? 

 

Entrevistada: “De primeira eu achava que eu estava lidando bem com o curso. Só 

que, quando eu realmente vi assim que, no país as áreas pra engenharia são mais 

voltadas pra fábricas, indústrias, eu fiquei meio, sabe, fiquei assim, poxa, será que 

ninguém abre uma abertura pra alguma área, sei lá, social, humana, e eu percebi 

que não. Até pesquisando mesmo no infojobs, no SINE também, que eu pesquisei 

sobre os trabalhos que são de cargo e tal eu realmente vi que tipo assim, só dava 

pra trabalhar nisso, ponto. Não tinha um leque tão grande quanto eu imaginava. Isso 

fez eu pensar muito bem antes de eu continuar o 2º período. Pensei assim, poxa, 

será que eu vou continuar nesse curso? Beleza, posso até terminar, mas será que 

eu vou gostar de trabalhar com isso no futuro? Porque eu sou nova, sabe, se eu não 

quiser continuar eu vou parar, vou, né? Reavaliar os meus conceitos, vou pensar. 

Tanto é que eu vou entrar pra Relações Internacionais, porque, pela grade, dá pra 

ver que é totalmente eu, sabe, toda parte de sociologia, direito, geopolítica, eu gosto 

muito, acho super, super interessante.” 

 

Entrevistador: Você pretende, então, reingressar num curso de graduação 

novamente? 

 

Entrevistada: “Com certeza. ” 

 

Entrevistador: É pra esse curso ou outro curso que você deseja? 

 

Entrevistada: “Então, eu sou uma pessoa um pouco confusa. Até porque, quando 

você sai do ensino médio, você só tem aquilo, só tem seu mundinho, quadradinho, 

poxa, ensino médio.... Aí tu vai pro nível superior e você tem aquele baque de 
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realidade, sabe. Você fica assim, caraca! meu Deus, aonde que eu estou? Aí nisso 

eu fui reavaliando realmente, até questões internas, sabe, poxa, o que tu gosta? Ah 

você gosta sei lá de pessoas, você gosta de se comunicar, de entender o mundo, as 

relações, as pessoas, então por que você não opta por um curso que tenha esse 

perfil? Né, mais fácil. E desde quando eu estava estudando, preocupação com 

ENEM, SISU, essa correria tosa, sempre foi um curso que me chamou a atenção. 

Desde quando eu fiz o meu primeiro ENEM. Foi Relações Internacionais e 

Sociologia, Só que, isso leva acho que na segunda questão: Por que eu escolhi esse 

curso de engenharia de produção? Porque eu achava mais que no Brasil, o mercado 

de trabalho tá tenso pra essas área, sociologia e relações internacionais. 

 

Entrevistador: Tenso por que? Em que sentido? 

 

Entrevistada: “Porque não tem tanto emprego assim. Não tem emprego. É rara as 

oportunidades, mas não aqui na nossa cidade, então eu teria que ir pra outro lugar, 

né, trabalhar em outro lugar e.... me dá um pouco de ansiedade, sabe, poxa, o que 

eu vou fazer, se eu tiver que ir pra outro lugar, como é que eu vou lidar com tudo 

isso? Lógico que vai ser ótimo pra minha vida, mas, como eu vou fazer? Como eu 

vou começar? Como eu vou dar conta de começar. E eu não sei se eu respondi à 

pergunta, mas...” 

 

Entrevistador: E hoje você pretende voltar pra Relações Internacionais por um perfil 

de mais identificação com a área? 

 

Entrevistada: “isso...” 

 

Entrevistador: Mas ainda assim você tem um receio dessa área não te dar um 

retorno financeiro, de trabalho? 

 

Entrevistada: “Não, não tenho. Eu tenho mais medo de não ser minha área como 

pessoa, como eu encarei esse problema com engenharia, pode também não ser 

minha área, entendeu? Isso me deixa mais apavorada ainda, porque era minha 
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primeira opção, minha segunda era engenharia. se eu perder as duas, vou ficar um 

pouco perdida, né, confusa talvez.” 

 

Entrevistador: Já ouviu falar em orientação vocacional? 

 

Entrevistada: “Já, eu já fiz na internet, no site do G1 [risos]” 

 

Entrevistador: E baseado no que você sabe sobre orientação vocacional, você acha 

que ajudaria se tivesse feito orientação vocacional no Ensino Médio? 

 

Entrevistada: “Eu acho que sim, sabe, porque acho que ninguém nasce sabendo o 

que você vi ser, vai fazer. Então como isso não é muito abordado, essa parte 

vocacional mesmo, não é abordada nas escolas como o vestibular é, isso deixa uma 

lacuna aberta pra pessoa. Tipo assim, ah vou fazer ENEM pra poder entrar na 

faculdade, mas tu vai fazer o que? Tu vai exercer que função, né? tu vai trabalhar, 

sei lá, tu vai fazer um curso, mas tu vai trabalhar aonde, com quem, quando..? Vai 

começar como? Até a parte de estágio mesmo, sabe. Dependendo, pode até ser tua 

área, mas dependendo do estágio e da empresa, tu não vai se identificar com aquilo, 

Tu vai ficar, poxa, eu escolhi esse curso, mas essa área não está sendo meu perfil, 

não estou lidando bem. Eu tinha uma colega que ela até fez uma orientação 

vocacional com um psicólogo (?) é, com um profissional dessa área e assim ela 

falou que ficava dias fazendo, escrevendo coisa, falando pra ela. E que os 

resultados que ela teve a partir disso, realmente abriu um pouco os horizontes dela. 

Só que, poxa, como eu ia parar de trabalhar e de estudar pra ir na psicóloga fazer 

orientação vocacional? Tipo assim, não tem como. Fora da minha realidade. Ela 

podia porque a condição dela permitia, né. Mas agora, poxa, acho que mais da 

metade dos jovens brasileiros estudam em escola pública, sabe, não tem nem visão 

de ENEM, de SISU, de PROUNI na maioria das vezes. Então como é que vai ter 

uma orientação vocacional pra essas pessoas, sabe... Nas escolas particulares eu 

até nem vou entrar muito nessa questão porque as pessoas tem uma condição para 

desenvolver essa orientação, para custear também. Agora você parte pra outra 

realidade, não tem isso, sabe, é muito complicado. Muito complicado falar disso...[...] 

Vendo entre os meus amigos que eu conheci em escola pública e os que eu conheci 
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estudando em escola Particular, sabe a maioria deles cagou e andou pra gente, 

sabe, eu só noção consegui ir pra fazer relações internacionais na UFF porque a 

minha mãe falou, cara, eu não vou te ajudar. Então como é que eu ia pra outra 

cidade sem ajuda? Entendeu? E eu ainda não tinha uma poupança, esse 

pensamento de investir na educação de uma forma, né? .... Então assim eu fiquei 

muito perdida. Agora, tem a jovem aprendiz de Nogueira né, ela largou tudo e veio 

pra cá, tipo assim conseguiu, mas mata, mas come a janta pra ficar, entendeu? Aí é 

muito complicado sabe.... Eu achava que seria mais fácil lidar com tudo isso e às 

vezes tu vê né, poxa, essa colega de Nogueira, batalhando horrores pra tipo ter, 

fazer a faculdade né? Que ela ta fazendo na UERJ, trabalhando, estudando e fim de 

semestre e tudo mais e, tipo assim outras pessoas que tem uma condição muito 

melhor, paradão no tempo assim, esperando que um milagre divino aconteça”. 

 

  



 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Perfil do Desistente  

 

Sexo de nascimento:  Masculino  Feminino  

Idade:  Anos   

Cidade Residente:  

Estado Civil:  Casado  Solteiro  Divorciado  Viúvo 

Universidade:  

Curso iniciado em:  

Ano da saída do curso:  Período:  

Renda Familiar:  Filhos:  

Ingresso por política de 

inclusão: 

  Sim

  

 Não Se sim, Qual?  

Bolsista:   Sim

  

 Não Se sim, Porcentagem?  

 

1. Onde cursou o Ensino Médio Regular? Durante o período foram 

apresentadas as áreas de graduação? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

2. Porque escolheu o seu curso? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Porque saiu do curso de graduação? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4. Pretende reingressar em um curso de graduação? Por que? Se sim, seria 

para o mesmo curso ou outro? Por que? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. Já ouviu falar em Orientação Vocacional? Acredita que este programa 

auxiliaria na escolha do curso? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


