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RESUMO 
 
Esse trabalho objetiva apresentar resultados de uma pesquisa 
sobre a trajetória de escolarização universitária de jovens 
egressos de cursos de graduação da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), analisando os determinantes da evasão 
presente nas trajetórias desses alunos. Utilizaram-se os 
estudos de trajetórias com a intenção de ir à busca das 
dinâmicas de relações e das percepções desses jovens sobre 
os cursos universitários. Contudo, verificou-se que embora o 
desejo em fazer um curso universitário esteja presente nos 
depoimentos foram apontaram vários desafios a serem 
enfrentados.   
 
Palavras-chave: Educação superior. Evasão discente e 
Trajetória de escolarização. 
 
ABSTRACT 
 
This work presents results of research on the history of 
university enrollment young graduates of undergraduate 
courses of the Federal University of Maranhão (UFMA), 
analyzing the determinants of this evasion in the trajectories of 
these students. We used studies of trajectories with the 
intention of going to look for the dynamic relationships and 
perceptions of these young people on university courses. 
However, it was found that while the desire in them to university 
is present in the depositions were pointed out several 
challenges to be faced. 
 
Keywords: Higher education. Student Evasion and trajectory of 
schooling. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

 

A educação superior constitui o mais elevado nível da educação brasileira, e de 

acordo com as finalidades da educação superior, postas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), cabe a esse grau de ensino fomentar “a criação 

cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo” (art. 43). 

Assim, as Instituições de Educação Superior - IES apresentam como objetivo promover a 

melhoria de vida na sociedade brasileira através da produção do conhecimento cultural 

ajustado à realidade do país. Seguindo esse objetivo nos últimos anos presenciamos a 

implantação de políticas públicas voltadas para a expansão do acesso de alunos da 

educação superior. Mas, contrariando esses objetivos percebemos que o número de alunos 

que evadem desse nível de ensino vem ganhando proporções que merecem ser estudadas.  

Observa-se que a evasão teve um crescimento progressivo nos últimos anos, 

como mostra o Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da 

Tecnologia, cujos indicadores de abandono no ensino superior evidenciam um crescimento 

considerável, visto que, no ano de 2005, foi de 22% e, no ano de 2011, de 37,9%. (LOBO, 

2012). Assim, a temática da evasão discente vem ganhando espaço nas discussões do 

governo, pois está presente, há vários anos, como problemática em nosso sistema 

educacional e, seus determinantes variam de acordo com o nível de ensino e a natureza das 

instituições (privadas ou públicas).  

Desse modo, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados das análises 

dos determinantes presentes nas trajetórias de escolarização de jovens que os 

influenciaram a evadir do curso de nível superior na Universidade Federal do Maranhão, 

destacando as dinâmicas nas relações estabelecidas entres os alunos e a vida acadêmica.    

Face a este objetivo, em um primeiro momento, tecemos considerações sobre a 

evasão discente na educação superior brasileira, em especial na Universidade Federal do 

Maranhão. Em seguida, discutiremos sobre a importância do estudo de trajetórias de 

escolarização para a identificação de determinantes desse processo. E, finalmente, 

apresentaremos algumas considerações finais sobre o tema ao descrever as trajetórias de 

escolarização de três jovens evadidos da UFMA, buscando identificar os determinantes da 

composição de um percurso escolar marcados pela evasão.  

 

 

2. A EVASÃO DISCENTE NO CONTEXTO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 
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A evasão discente na educação brasileira não é um problema recente e 

seu conceito pode abranger desde o simples fato do trancamento parcial de um 

semestre até o abandono do curso. Segundo, Baggi e Lopes (2011) a evasão deve ser 

entendida como sendo a interrupção no ciclo de estudos, em qualquer nível de ensino. Ela é 

vista como “perda” ou “fuga” de alunos antes da conclusão de seu curso. E, para o 

Ministério da Educação, o conceito adotado “é a saída definitiva do curso de origem sem 

conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração completa”. 

(MEC/SESU, 1996, p. 19) 

A Comissão Especial para o Estudo da Evasão pela Secretaria de Educação 

Superior/Ministério da Educação e do Desporto (Sesu/MEC), instituída em 1995, se 

constituiu como um primeiro esforço conjunto de diferentes instituições de educação 

superior, para efetivar um levantamento e apontar, em grandes linhas, as causas da evasão. 

Assim, unificou-se uma metodologia, estabelecendo conceitos e indicando procedimentos 

com base em critérios científicos. Desse modo, afirma-se que tal estudo: 

 

- contribui para um melhor conhecimento e diagnóstico das IES; 
- permite conduzir, de maneira mais objetiva e menos intuitiva, os processos de 
troca de experiências educacionais; 
- favorece a avaliação objetiva dos resultados das universidades, unificando 
minimamente conceitos básicos; 
- contribui para a melhoria da administração e funcionamento dos processos micro e 
macro administrativos. (MEC/SESU, 1996, p.31) 
 
 

Ainda sobre dados da Comissão Especial (1996) as principais causas de evasão 

discente apontadas consistem em fatores de três ordens. Primeiro referente às 

características individuais dos estudantes; segundo, referente a fatores internos às 

instituições e, terceiro, referente a fatores externos às instituições. Segundo Paredes (1994), 

os fatores internos são ligados ao curso, e podem ser classificados em: infraestrutura, corpo 

docente e a assistência sócio educacional. Já os fatores externos relacionam-se ao aluno, 

tais como: vocação, aspectos socioeconômicos e problemas de ordem pessoal.  

Um desses fatores está na falta de orientação profissional/vocacional, em que 

muitos alunos não têm maturidade suficiente para escolherem qual curso pretendem fazer, e 

acabam escolhendo um curso que não possuem afinidade. Relacionado a este 

determinante, o doutor em educação Wagner B. Andriola desenvolveu um projeto cujo 

objetivo principal era implantar um Serviço de Orientação e Informação aos egressos do 

ensino médio que sejam candidatos aos cursos da Universidade Federal do Ceará. Segundo 

Andriola (2003, p. 334) a evasão discente representa “um ônus para a sociedade pela 
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ocupação indevida de vagas, já tão escassas, e pelo desperdício financeiro que os mesmos 

acarretam”.  

Outro determinante apontado como causador da evasão está na mudança de 

curso. Há estudos que chamam a atenção sobre o significativo número de alunos que 

mudam de curso na mesma IES ou cancelam a matrícula por terem sido aprovados em 

outra instituição, assim como, sobre os prejuízos decorrentes desta decisão. Esse 

determinante torna-se de fundamental relevância em cursos de baixo prestígio como o de 

pedagogia, em que boa parte dos alunos opta por esse curso enquanto não conseguem 

passar em outros, sobretudo nas formas atuais de ingresso em cursos superiores. 

A relação entre trabalho e estudo também está presente como um dos 

determinantes da evasão discente. Como afirma Andriola (2003, p.337): “Trabalho e estudo 

é um binômio que resulta, quase sempre, em desmotivação, reprovação e, por último, 

evasão discente”. Acreditamos que essa relação se torna negativa na vida acadêmica do 

aluno quando o trabalho não está relacionado com a área de conhecimento do curso, o que 

o coloca dividido entre dois tipos de conhecimentos. 

A prática pedagógica também é um determinante que deve ser analisado 

quando falamos em evasão discente. Na medida em que, pensar essa prática é um passo 

muito importante no processo de permanência dos alunos nos cursos. Nas palavras de 

Anastasiou e Pimenta (2000, p.104): “Se trazem consigo imensa bagagem de 

conhecimentos nas suas respectivas áreas de pesquisa [...], na maioria das vezes nunca se 

questionaram sobre o que significa ser professor. (...) dormem profissionais e pesquisadores 

e acordam professores”.  

As deficiências nas estruturas físicas das universidades são apontadas como um 

dos fatores que interferem nos índices da evasão. Características como: disponibilidades de 

equipamentos de informática, laboratórios de ensino, qualidade do espaço físico, bibliotecas 

e instalações são alguns dos fatores que influenciam no desempenho dos alunos no que 

tange ao interesse educacional e ao rendimento escolar. (MEC/ SESU, p.120.1996). 

Esses entre vários fatores indicam que há a necessidade de se pensar em 

políticas de visem a democratização integral dos alunos na universidade, através do 

desenvolvimento de projetos que combatam a evasão discente.  

Em 2010 a Universidade Federal do Maranhão se destacou como a instituição 

que mais ofereceu vagas, cerca de 2.816 vagas de um total de 13.177 oferecidas em 

universidades federais. (MEC, 2010) Já em 2012 foram oferecidas 1.958 vagas no primeiro 

semestre letivo, sendo distribuídas por campus, curso, turno e categoria observando a 

Política de Ações Afirmativas, reservando duas vagas de cada curso: uma para índios e 

outra para deficientes. Esses dados nos mostram que o Maranhão seguiu as demandas das 
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políticas de expansão da educação pública brasileira, assim “a partir desse ano (1998), tanto 

o setor público como o setor privado vivenciaram um processo de crescimento 

aparentemente igual, se os considerarmos em números absolutos” (NASCIMENTO E 

MELO, 2009, p.80) 

Mesmo com a ampliação de vagas a UFMA, como muitas universidades 

brasileiras, apresenta altos índices de evasão em vários cursos de graduação. Tal situação 

vem sendo tema de algumas pesquisas na instituição. Temos como exemplo a pesquisa de 

Pereira e Lima intitulada Evasão No Curso De Física Da UFMA Nos Primeiros Períodos Do 

Curso (2007). Nessa pesquisa um questionário foi aplicado aos alunos sobre a possibilidade 

de saída do curso de Física e cerca de 58,9% dos alunos da amostra responderam já ter 

pensado em abandonar o curso, sendo que 56,9% nunca levaram adiante essa ideia e 2,0% 

já trancaram. Quanto aos motivos, foram apontados os seguintes: 1) dificuldades em 

conciliar trabalho e estudo; (2) frustração das expectativas com o Curso; (3) exigência de 

dedicação exclusiva ao curso, incompatível com necessidades profissionais, familiares e 

pessoais; e (4) decepção com a Universidade.  

 Enfim, percebemos que ainda há muito a se conhecer sobre o assunto e 

nesta pesquisa apresentaremos algumas trajetórias de escolarização de jovens que 

evadiram de cursos da UFMA a fim de termos as primeiras aproximações sobre os seus 

determinantes. Assim, a análise microssociológica tem seu valor, à medida que, pode nos 

permitir conhecer mais profundamente a realidade desses egressos, percebendo nas suas 

relações com a escola, família e futuro profissional quais os determinantes que ocasionam a 

sua evasão. 

 

 

3. A TRAJETÓRIA DE ESCOLARIZAÇÃO COMO PERSPECTIVA DE ANÁLISE NOS 

ESTUDOS SOBRE EVASÃO DISCENTE  

 

 

Reconhecendo a complexidade das relações de interdependência a que o 

indivíduo é submetido em sua formação social (LAHIRE, 1997), são vários os fatores que o 

influenciam no processo de escolarização, dentre eles, os sociais, psicológicos, culturais e 

econômicos. Neste caso, valoriza a importância de diversos componentes dessa relação: a 

família, as políticas de governo, a universidade e o próprio aluno, mostrando-nos que esse 

processo pode ser influenciado por vários fatores internos e ou externos à escola. 

Nesse caminho Charlot (2005) noz diz que “realizar pesquisas sobre relação 

com o saber é buscar compreender como o sujeito apreende o mundo [...] como se constrói 
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e transforma a si próprio: um sujeito indissociavelmente humano, social e singular” (p.41). 

Assim, a relação com o saber se pauta no que esse sociólogo francês chama de 

mobilização, em detrimento de motivação, que ecoa como algo externo; já a mobilização “é 

um movimento interno do aluno, é a dinâmica interna do aluno que, evidentemente, se 

articula com o problema do desejo [...] O sujeito do desejo é o sujeito que interpreta o 

mundo” (p.20-21). 

A importância das análises subjetivas nas pesquisas sociológicas de educação 

também é o tema abordado por Maria Alice Nogueira, ao falar sobre as limitações da teoria 

de Bourdieu. Para Nogueira (2002), a sociologia de Pierre Bourdieu tem suma importância 

para os estudos na educação, mas apresenta limitações que merecem ser consideradas, a 

exemplo, a afirmação de que o “indivíduo [...] é um ator socialmente configurado em seus 

mínimos detalhes. Os gostos mais íntimos, as preferências, as aptidões, as posturas 

corporais [...], as aspirações relativas ao futuro profissional, tudo seria socialmente 

constituído” (p.19). Assim, Nogueira afirma que as limitações da abordagem macrossocial 

de Bourdieu  

 

se revelam sempre que se busca a compreensão de casos particulares (famílias, 
indivíduos, escolas e professores concretos) [...] Faz-se necessário, em especial, um 
estudo mais minucioso dos processos concretos de constituição e utilização do 
habitus familiar, bem como uma análise mais fina das diferenças sociais entre 
famílias e contextos de escolarização (p.34-35). 

 
 

Nesse contexto, a sociologia contemporânea, ao mesmo tempo em que não 

desqualifica a abordagem macrossociológica, aponta a abordagem microssociológica como 

possibilitadora de amplas e complexas perspectivas de análises nos estudos de sociologia e 

educação. Como afirma Melucci (1996), ao falar da sociologia contemporânea: “as atuais 

tendências emergentes no âmbito da cultura e da ação juvenil têm que ser entendidas a 

partir de uma perspectiva macrossociológica e, simultaneamente, através da consideração 

de experiências individuais na vida diária” (p.5). 

Assim, entre os inúmeros fatores correlacionados a evasão discente aparece 

tanto os extraescolares como os intraescolares, sendo que a influência de cada um desses 

fatores ocorre em graus distintos, de acordo com as percepções que o sujeito irá abstrair, 

levando em consideração a complexa relação existente entre esses graus.  

 

 

3.1 Conhecendo algumas trajetórias de evasão discente na UFMA 
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Apresentamos três trajetórias de escolarização que, entre seus múltiplos 

entrelaçamentos constituintes de suas singularidades, possuem em comum o fato de serem 

jovens que, por algum motivo, evadiram de cursos da UFMA, sendo eles, egressos dos 

cursos de design (2007), filosofia (2008) e direito (2008).  

São jovens que, no momento das entrevistas, tinham idades entre 25 e 27anos; 

cursaram a educação básica em escolas públicas e privadas; são moradores de bairros 

populares da cidade de São Luís; uma é casada e dois são solteiros, somente uma tem 

filho; dois moram na casa dos pais, uma na casa na sogra; um está desempregado e os 

outros dois empregos com carteira assinada. Quanto a identificação dos entrevistados, 

foram denominados os seguinte nomes fictícios: Jovemar, Cristina e Thiago. 

Portanto, para compreendemos as trajetórias de escolarização dos jovens 

pesquisados, abordaremos, inicialmente, o processo de escolha da carreira profissional 

ainda no ensino médio, em seguida sua inserção e período na Universidade Federal do 

Maranhão, bem como sua trajetória até o momento desta pesquisa. Para tanto, 

compreendemos que a trajetória escolar, enquanto parte de uma totalidade, está 

intrinsecamente ligada à história ou trajetória de vida desses jovens, não podendo ser 

separada desta.  

Jovemar é um jovem solteiro, empregado, de 26 anos. É natural da cidade de 

São Luís onde mora até os dias atuais. Reside no bairro Cidade Operária com a sua mãe, 

que possui o ensino médio completo e sua única irmã, que está cursando turismo na UFMA.  

Esse jovem cursou o seu ensino médio em uma escola pública e nos afirmou 

que a mesma não lhe ofereceu nenhum tipo de orientação profissional que pudesse ajudar 

na sua escolha sobre qual curso de graduação gostaria de cursar. O mesmo nos diz: 

“Percebi que o que me levou a escolher o curso de design não foi nenhuma experiência 

escolar e sim experiência de vida mesmo, [...] eu gosto de atividades de criação”.  

Quanto a programas de orientação profissional, o jovem teve que buscar sozinho 

meios que o orientasse em uma escolha tão importante para o seu futuro profissional. Com 

relação a essa precariedade de informações, Andriola (2003) nos fala da necessidade das 

universidades prestarem à sociedade e aos setores menos favorecidos informações sobre 

os serviços que oferecem.   

Jovemar passou, em 2007, no curso de desenho industrial, hoje conhecido como 

design, através do vestibular tradicional. Na verdade, o curso de design não era a sua 

escolha, ele gostaria de fazer o curso de publicidade. Mas como esse curso não é oferecido 

na rede pública do Maranhão, ele escolheu design pelo fato de tratar de criação.   

Com relação ao curso de design, Jovemar disse ter gostado muito da área de 

criatividade, mas não se dava muito bem na arte técnica por falta de aptidão, embora tenha 



 
 

8 
 

                  

tido um ótimo acompanhamento dos professores. Desse modo, o que lhe fez evadir do 

curso, depois de três anos, foi segundo o jovem:  

 
a falta da necessidade do término do curso, por conta do próprio sistema adotado, 
era muito fechado e a falta de regulamentação do curso, também, por que a fonte de 
estudo estava em qualquer lugar. Era pouco necessário ter a formação acadêmica 
para seguir essa profissão.  

 

Podemos analisar que dois fatores foram fundamentais para a evasão de 

Jovemar do curso de design na UFMA, a primeira está relacionada ao fato desse curso não 

ser o que ele almejava cursar e a segunda era a desmotivação quanto à necessidade de 

formação para atuação na área de design.  

Hoje, Jovemar trabalha no mercado de publicidade e está com planos de se 

graduar nesta área em uma faculdade particular. E, sobre arrependimentos, nos foi falado 

que tem em relação ao fato de ter perdido a oportunidade de ter um diploma que lhe daria 

oportunidades e a liberdade de experimentar mais a área de design.   

Os destaques da entrevista realizada com Cristina estão no fato da jovem está 

cursando o seu segundo curso de graduação e ainda não ter cursado o que realmente sente 

vontade. Cristina tem 27 anos, está empregada, é casada e mãe de uma filha. É natural da 

cidade de São Luís e mora no bairro do Cohatrac, na casa dos sogros, totalizando sete 

pessoas. O seu ensino médio foi em escola privada, através de uma bolsa integral de 

estudos, pois praticava esportes.  

Percebendo que tinha afinidade com história, essa foi à escolha do seu primeiro 

e segundo vestibular, nos anos de 2006 e 2007, a qual a jovem não obteve sucesso. No ano 

seguinte, escolheu o curso de filosofia por ter, segundo a jovem, disciplinas específicas 

parecidas com história, na qual passou no vestibular tradicional da UFMA. 

Quanto aos seus projetos para o futuro profissional nesta época, a jovem nos 

disse que a escolha do curso de filosofia foi por necessidade de passar em algum curso na 

UFMA depois de tantas tentativas sem sucesso.  Como afirma Cristina: “Eu tinha e tenho 

vocação para dar aula, mas não de filosofia. E como eu tive a decepção de não ter passado 

nos outros vestibulares eu escolhi esse curso, o curso de filosofia”.  Sobre esta questão Lara 

et al. (2005) nos fala da situação de angustia em que o jovem se encontra quando tem que 

decidir a sua carreira profissional: “A situação do sujeito de escolher a profissão é 

basicamente uma situação de conflito, a qual envolve ansiedade, angústia e medo, entre 

outros sentimentos.” (p.58) Acreditamos que tal angústia e medo acabaram por precipitar 

Cristina a escolher um curso que não gostava.  

 Mesmo já estando na graduação, a jovem fez o ENEM em 2010 e passou no 

curso de Direito de uma universidade privada através do Prouni que é um Programa do 
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Governo Federal, que concede bolsas de estudos – integrais ou parciais - em cursos de 

graduação em instituições de ensino superior privadas, para os estudantes de baixa renda.  

O curso de Direito foi o determinante principal de Cristina ter abandonado o 

curso de Filosofia da UFMA devido ao status social que esse curso tem, pois segunda a 

jovem: “Na verdade os dois cursos exigiam muita leitura e eu não tinha mais tempo para os 

dois. Então, por conta do próprio status do curso de direito e tal, eu acabei optando por 

direito e tranquei o de filosofia e depois abandonei mesmo.”.  

O interessante na trajetória de Cristina é que o segundo curso que fez, no caso o 

de direito, em uma universidade privada, também não foi escolhido por motivos que 

envolviam afinidades e, sim, por que viu que era uma oportunidade de fazer um curso que 

tem status social. Assim, Cristina nos disse: “O curso é muito bom, mas na verdade não é a 

minha vocação. Eu fiquei por que ganhei a bolsa e sei que o curso é bom e definitivamente 

eu não gosto, não é minha paixão fazer direito”.   

Desse modo, após três anos e meio de curso o mesmo foi trancado por Cristina 

que afirma não ter muita vontade de retomá-lo. Essa decisão também foi influenciada pelo 

fato da jovem ter engravidado o que, consequentemente, lhe trouxe a responsabilidade de 

trabalhar e cuidar de uma filha junto ao seu marido.  

Na trajetória de Cristina percebemos a sua paixão pelo curso de história desde a 

primeira vez que fez o vestibular, mas foram vários os determinantes que a fizeram se 

afastar desse objetivo. Assim, a jovem já está no seu segundo curso de graduação e ainda 

não está satisfeita com a formação acadêmica que poderá conquistar. E como planos 

tentará mais uma vez o vestibular para o curso de história.  

A entrevista realizada com Thiago teve a sua importância, pois o mesmo já se 

encontra no segundo curso na Universidade Federal do Maranhão, passando pelas áreas de 

conhecimento de ciências sociais aplicadas a de saúde.  

Thiago é um jovem solteiro, desempregado, de 25 anos. É natural da cidade de 

São Luís onde mora até os dias atuais. Reside no bairro do Anil com seus pais. Ao cursar o 

ensino médio em uma escola particular, o jovem fez um teste vocacional aplicado pela 

coordenação da escola. E sobre esse teste Thiago fez uma crítica negativa que envolve a 

restrição do teste aos cursos oferecidos somente no Estado do Maranhão, o que 

impossibilitava os alunos de conhecerem ou cogitarem a possibilidade de fazer outros 

cursos. A esse respeito, Andriola (2003) nos fala que a importância da Orientação 

Vocacional e Profissional “deve ser resgatada, porque é uma atividade que pode ajudar-nos 

a prevenir um terrível mal que assola o ensino universitário brasileiro: a evasão ou deserção 

discente”. No caso da escola de Thiago essa orientação não estava tendo a sua devida 

importância, apenas sendo aplicadas com os alunos.  
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Thiago fez o vestibular, em 2008, e passou no curso de Direito e quanto à 

comparação sobre as informações que tinha antes e depois de conhecer o curso, nos disse: 

“Antes de conhecer o curso eu ouvia todo mundo falar que Direito é um curso muito bom, 

que tinha um leque de oportunidades e tudo mais. Mas não é essas coisas assim não. [...] 

não tem estrutura nenhuma”.  

No seu discurso, Thiago nos falou que estrutura física do prédio de direito e do 

material pedagógico do curso eram precários. Essas observações também foram feitas no 

estudo da Comissão de Estudos sobre a Evasão (MEC/ SESU, 1996, p.127) ao citarem que, 

“as deficiências nas estruturas físicas das universidades são apontadas como um dos 

fatores que interferem nos índices da evasão”.  

Outro fator de desmotivação encontrado no curso de Direito foi com relação à 

atuação dos professores, como nos relatou: “Outra coisa era o descaso completo dos 

professores. Geralmente eles têm outro título, como: promotores ou juízes, [...] Eles não 

davam aulas, quando davam só ficavam lendo slides e não existia muito debate”. O que 

ocorreu com Thiago foi o que Bardagi (2007) chama de segunda fase, em que após a 

primeira fase de alegria por ter passado no vestibular, pode ocorrer à segunda fase que é a 

da “decepção com o curso, com os professores, a instituição, as condições de 

aprendizagem” (p. 52). 

E foi nessa segunda fase que Thiago abandonou o curso de Direito após dois 

anos e meio. E sobre os principais motivos de ter saído do curso nos afirmou que foram:  

 
Em primeiro lugar, o total descredito do curso; em segundo, eu já tinha umas brigas 
lá dentro, existia muitas discussões com professores e eles não escondem de 
ninguém quando dificultam a vida de uma aluno que “se metem a besta” com eles e; 
acima de tudo, que foi o definitivo mesmo, foi de ter estagiado em diversas áreas do 
direito e não ter encontrado nenhuma afinidade. 

 

Após abandonar o curso de Direito, passou estudar para fazer novamente o 

vestibular, mas ainda não tinha definido qual curso tentaria. E após conversar com amigos 

que cursavam medicina começou a pensar na possibilidade de fazer esse curso. E ao 

mesmo tempo em que estudava passou a conhecer a rotina de trabalho de um médico para 

saber se realmente iria gostar da profissão e acabou gostando. O seu depoimento é nesse 

sentido esclarecedor: “Eu tenho alguns amigos que cursam medicina e conversando com 

eles eu comecei a gostar. Aí, eles viam que eu já tinha saído de dois cursos que eu gostava 

muito e me deram livros pra eu poder ler e ver se ia gostar e tudo mais”.   

Thiago fez algo muito interessante quando se tem dúvidas sobe qual profissão 

deve seguir. O fato de ter lido os livros e, principalmente ter visitado o local de trabalho de 

um médico foram fundamentais na sua decisão, ao mesmo tempo em que lhe dão a certeza 
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de qual curso deseja realmente cursar evitando o risco de abandoná-lo. Desse modo, tem-

se aqui um fator importante no processo de escolha do futuro profissional que é a 

informação, como afirma Andriola (2003, p.333):  

 
É preciso que o jovem conheça as suas habilidades ou capacidades, descubra o que 
mais gosta de fazer, saiba considerar e ponderar as sugestões familiares reconheça 
de forma aprofundada as implicações decorrentes da profissão escolhida através de 
informações sobre o curso e o mercado de trabalho, por exemplo. 

 

Já há dois anos no curso de Medicina na UFMA, o jovem afirma não ter 

nenhuma pretensão em abandonar o curso, pois agora tem certeza que esse seu o futuro 

profissional. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A evasão discente é fenómeno psicossocial complexo (PATTO, 2010) comum à 

educação formal como um todo, o que inclui às instituições universitárias, públicas e 

privadas. E sua complexidade e abrangência vêm sendo, nos últimos anos, objeto de 

estudos e análises, no Brasil e em vários países. Tais estudos têm evidenciado uma 

variedade de determinantes que implicam nesse fenômeno que estão relacionados tanto ao 

aluno quanto à universidade. E na presente pesquisa pudemos constatar, especificamente, 

que os determinantes que mais influenciaram na decisão em evadir dos cursos de 

graduação foram: a falta de um teste vocacional de qualidade, a não adaptação à estrutura 

curricular do curso, a má atuação docente, a aprovação em outro curso de graduação, a 

escolha do curso como segunda opção e a falta de estrutura física e de material pedagógico 

de cursos oferecidos pela universidade. 

Ao conhecermos essas trajetórias fica evidente a necessidade de ampliarmos as 

discussões sobre a temática da evasão discente no Ensino Superior brasileiro, 

principalmente, de cunho qualitativo a fim de conhecermos as angustias e influencias 

presentes na vida dos jovens que estão na fase de escolha do seu futuro profissional.  

Assim, esta pesquisa nos dá indicações de temas que, mesmo não sendo o foco desta 

pesquisa, merecem ser analisados, como o fato de estamos vivenciando um período de 

ampliação do acesso ao ensino superior e ao mesmo tempo marcado por altos índices de 

evasão.  

Vale lembrar que ouvimos apenas os alunos na UFMA. Desse modo, a nossa 

pesquisa apresenta as suas limitações. Enfim, a experiência de trabalhar com trajetórias nos 
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possibilitou desvendar os aspectos que compõem o agir e o pensar dessas jovens. Isto 

porque o ato de lembrar e narrar essas experiências possibilita ao ator reconstruir e refletir 

sobre a sua própria vida. Essa experiência inscreve-se na subjetividade e estrutura-se num 

tempo, que não é linear, mas num tempo da consciência de si, das representações que o 

sujeito constrói de si mesmo. 
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