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RESUMO 

 

 

O Vale do Ribeira é uma região muito rica em biodiversidades, porém seus índices 

socioeconômicos são os mais baixos do Estado de São Paulo. Na região há 

somente uma faculdade presencial na área da saúde, que funciona durante o 

período noturno. O projeto objetivou compreender a possível influência dos aspectos 

socioeconômicos e da formação prévia no ensino médio com a permanência no 

ensino superior, dos estudantes matriculados nos cursos da área da saúde de uma 

instituição de ensino superior privada, situada no Vale do Ribeira. Teve como 

objetivos específicos: caracterizar o perfil socioeconômico dos estudantes 

matriculados nos cursos da área da saúde; explorar junto aos estudantes aspectos 

de sua formação prévia no ensino médio e sua relação com a permanência no 

ensino superior; e conhecer e compreender os aspectos dificultadores para 

permanência dos estudantes no ensino superior. Método: a investigação foi do tipo 

exploratório descritivo, transversal com abordagem qualitativa. Teve como 

instrumentos o questionário socioeconômico e a entrevista semiestruturadas, as 

coletas de dados foram realizadas após o aceite do termo livre esclarecido. Os 

resultados encontrados evidenciaram as dificuldades enfrentadas no ensino superior 

devido a baixa qualidade do ensino médio e a baixa renda socioeconômica, porém 

esses fatores não foram relevantes para a desistência do curso. O fator Motivação 

foi o mais relatado para a permanência dos discentes para a permanência no ensino 

superior. As informações obtidas no estudo trouxeram indicadores para proposição 

de estratégias que podem melhorar o acolhimento e aprimorar a permanência dos 

discentes e conclusão do curso de graduação.  

 

Palavras chaves: Ensino Superior; Educação em saúde; Ensino fundamental e 

médio; Classe Social; Motivação.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Although Vale do Ribeira is a region rich in biodiversity, its socioeconomic indexes 

are the lowest in the State of São Paulo. In the area, there is only one faculty with 

face-to-face course in the health field, which runs in the evening. This project aimed 

to understand the possible influence of socioeconomic aspects and previous 

education in high school with the permanence in higher education with students 

enrolled in the courses of the health area in a private higher education institution 

located in Vale do Ribeira. Specific goals: to characterize the socioeconomic profile 

of students enrolled in health field; explore aspects of their previous education in high 

school and their relation to the permanence in higher education; also knowledge and 

understanding the difficult aspects for students to remain in higher education. 

Method: the research was exploratory, descriptive, transversal study with a 

qualitative approach. The socioeconomic questionnaire and the semistructured 

interview were used as instruments, and the data collections were performed after 

the free informed consent was accepted. The results found evidenced the difficulties 

faced in higher education due to the low quality of secondary education and the low 

socioeconomic income, but these factors were not relevant to the dropout of the 

course. The motivation factor was the most reported for the permanence of the 

students to stay in higher education. The information obtained in the study brought 

indicators to propose strategies that can improve the reception and enhance the 

permanence of the learners and the completion of the graduation course. 

 

Keywords: Higher education; Health education; Elementary and secondary 

education; Social class; Motivation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo nasceu da sensibilização para a discussão referente a questões 

envolvendo a integração do aluno no ensino superior, no contexto da formação 

prévia no ensino médio e os aspectos socioeconômicos e familiares que podem 

influenciar na permanência no ensino superior de alunos em cursos da área da 

saúde, no Vale do Ribeira. 

A preocupação em analisar o acesso e a permanência dos estudantes de 

cursos superiores da área da saúde, no Vale do Ribeira, também está vinculada à 

trajetória profissional e prática da autora e docente da educação superior na região, 

a qual após 10 anos lecionando em diversas disciplinas de diferentes cursos da área 

da saúde pôde observar as dificuldades quanto à permanência dos estudantes até a 

conclusão do curso. 

O Vale do Ribeira é uma região muito rica em biodiversidades, com muitas 

unidades de conservação, formado por 32 cidades (23 do estado de São Paulo e 9 

do estado do Paraná). Embora encontre-se no meio de vários pólos importantes 

economicamente, seus índices socioeconômicos são os mais baixos do Estado de 

São Paulo. Na região há somente uma faculdade presencial na área da saúde, 

funcionando apenas no período noturno, na cidade de Registro-SP. Os estudantes 

que a frequentam, chegam, em sua maioria, por meio dos ônibus de linha ou 

fretados pelas prefeituras de suas cidades. As distâncias das cidades a Registro- SP 

variam de 20,5 km a 165,5 km. Esses estudantes, em boa parte trabalham de dia e 

estudam à noite, muitos têm família e filhos, idades variadas, ficaram alguns anos 

somente trabalhando e optaram pelo estudo como meio para proporcionar melhora 

do bem estar e do desenvolvimento econômico de suas famílias. 

Através das políticas públicas governamentais como PROUNI e FIES, e 

expansão do ensino superior público, foi perceptível o aumento do acesso desses 

alunos à graduação, porém sem levar em consideração a questão da permanência. 

É nesta direção que esta pesquisa investiga o acesso e a permanência de 

estudantes dos cursos superiores noturno na área da saúde no Vale do Ribeira 

Muitos dos estudantes, que conseguiram o acesso à educação superior, 

encontraram diversas dificuldades em se adaptar ao mesmo, pelo nível baixo de 

estudo adquirido no ensino fundamental e médio e renda socioeconômica familiar 
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baixa, entre outros. Esse tema já foi abordado por Fagundes (2014, p. 51), 

conforme: 

 

 

A formação superior, atualmente, caracteriza-se por exigir maior empenho 
dos alunos em seu processo formativo. Também uma série de fatores 
socioculturais e econômicos, como o nível educativo e ocupacional dos pais 
e a existência de um maior ou menor acesso aos ambientes culturais (ou à 
cultura letrada), condiciona o êxito dos alunos na educação superior.  

 

 

Visto a sua relevância social, é de suma importância analisar o perfil dos 

estudantes da área da saúde no Vale do Ribeira, estudar a sua experiência 

educativa prévia, verificar suas dificuldades em diversos âmbitos, sendo então 

possível desenvolver estratégias para que possam concluir sua graduação. A vista 

disso, o indivíduo que recebe educação está capacitado para o trabalho, para gerar 

rendas, reduzir desigualdades entre os indivíduos, tendo a mobilização social e a 

transformação da sociedade (PERES, 2010; ALMEIDA, 2007). 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Características da Formação dos Cursos de Saúde 

 

O Ensino Superior é um local privilegiado por ser um espaço formador da elite 

intelectual, com a produção social do conhecimento, ou melhor, ela tem a missão 

ética e moral em relação aos sujeitos inseridos, sejam discentes ou docentes. 

(RIBEIRO; JUNIOR, 2016) 

No tocante ao ensino superior em saúde, os cursos dessa área são 

importantes por formarem futuros prestadores de assistência à população. Tais 

cursos eram desenvolvidos através de metodologias chamadas tradicionais, com 

formação voltada para aparelhos e sistemas orgânicos, no qual ocorre a transmissão 

dos conteúdos e os estudantes as memorizam. Os estágios, cujos discentes tinham 

contato com sua área de atuação, ocorriam somente no último ano de graduação 

com os estágios curriculares, fato que não favorecia a autonomia e a 

autossuficiência dos mesmos. (RIBEIRO; JUNIOR, 2016) 

Havia um consenso quanto à necessidade de mudanças no ensino superior, 

que ocorreu em 1996 por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), deste 

momento a seguir foi autorizado às escolas que adaptassem seus currículos as suas 

necessidades regionais. A partir das DCN, começou a implantação de currículos 

integrados modificados a partir da aprendizagem pela prática e voltados à demanda 

da população. (ALBUQUERQUE et al., 2008; CYRINO; PEREIRA, 2004) 

O currículo integrado valoriza o espaço de articulação entre ensino, serviço e 

comunidade como cenário do processo ensino-aprendizagem, devendo o estudante 

refletir sobre sua ação e a realidade em que está inserido, buscando problematizar o 

seu cotidiano, tomando o que tem para ser aprendido como mola propulsora do 

processo de formação, na perspectiva de uma aprendizagem crítica e reflexiva. 

(ALBUQUERQUE et al., 2008) 

Para Silva et al (2011), neste currículo integrado é importante reunir 

estudantes de cursos diferentes em atividades conjuntas, para assim desenvolver 

recursos cognitivos, afetivos e psicomotores dos estudantes e dessa forma 

promover uma melhor visão dos problemas relacionados à saúde e a sua 

abordagem frente ao problema, e como as diferentes profissões podem se articular 

para resolvê-los. 
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Sob esses aspectos apresentados é possível perceber que o ensino superior 

é um espaço privilegiado de produção do conhecimento, este local deve estar 

voltado para o desenvolvimento integral dos estudantes, propiciando a eles uma 

formação geral e humanista, dotada de visão crítica da sociedade em que irão atuar, 

preparando os seus estudantes para que sejam cidadãos conscientes e 

responsáveis para com a sociedade, já que essas experiências representam um dos 

caminhos para maior abertura ao diálogo e uma oportunidade de praticar novos 

papéis e relações sociais. (SOARES, 2012) 

 

1.2 O Ensino Superior e suas Implicações para a Permanência 

 

Como mencionado anteriormente, a educação desempenha um papel 

preponderante para a promoção social e bem-estar, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico, social e político. Contudo, para protagonizar o seu 

papel de promotora do bem estar social, a educação, depende de muitos fatores 

coadjuvantes, como classe social de origem, quantidade e qualidade de educação 

recebida, a ordem social e as barreiras sociais, as capacidades individuais, o 

mercado de trabalho, a realidade econômica do país, entre outros, fatores esses que 

podem dificultar a realização plena do alcance da educação. (PERES, 2010; 

ALMEIDA, 2007). 

Neste contexto, o meio acadêmico é decisivo para que ocorra o 

desenvolvimento do estudante. No ensino superior o estudante necessita de três 

elementos básicos e fundamentais em sua formação: o conhecimento básico, no 

qual se insere o conhecimento em si e capacidades metodológicas que permitam a 

aprendizagem; o conhecimento técnico, relacionado a uma ocupação específica; e a 

competência interpessoal, que consiste na capacidade para o trabalho em equipe, 

criatividade e busca da qualidade. (SOARES, 2012) 

Os fatores como, boa adaptação do discente à nova realidade; relação 

professor-estudante positiva; suporte acadêmico e social dos colegas e docentes; 

somado a autoestima dos mesmos favorecem positivamente para que esse 

estudante valorize e permaneça em seu curso (ALBURQUEQUE, 2008). Entretanto, 

é notável ao longo dos anos a dificuldades dos estudantes em adaptarem-se ao 

ensino superior e tem-se verificado os maiores índices de desistência do curso no 

primeiro ano da graduação. (FELICETTI, 2014; FILHO et al, 2007) 
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A evasão e abandono no Ensino superior é mais crítica no primeiro ano, 

momento em que os estudantes estão em processo de transição e adaptação 

(FERREIRA, FERNANDES, 2015; SOARES et al, 2015; FELICETTI 2014, ALMEIDA 

et al, 2012; ALBUQUERQUE, 2008). Essas desistências podem ser atribuídas à 

transição do ensino médio para o ensino superior, caracterizado por mudanças de 

natureza educacional, ambiental (novos contexto de vida), desenvolvimental (novas 

tarefas), somado ao enfrentamento de um meio desconhecido (ambiente), 

estabelecimento de novas relações, novas responsabilidades e o fato de o estudante 

ter que se tornar autônomo em relação à aprendizagem. (SOARES et al, 2015) 

A formação superior caracteriza-se por exigir maior empenho dos estudantes 

em seu processo formativo, uma série de fatores socioculturais e econômicos, como 

o nível educativo e ocupacional dos pais e a existência de um maior ou menor 

acesso aos ambientes culturais (ou à cultura letrada), condiciona ao êxito dos 

estudantes na educação superior. (FAGUNDES, 2014) Caracteriza-se por requerer 

maior esforço dos estudantes durante o seu curso no que se refere aos novos ritmos 

e novas formas de aprender, novos métodos de ensino e novas formas de avaliação. 

(FAGUNDES, 2014; ALMEIDA, 2007) 

Vários estudos disponíveis apontam que as taxas de insucesso acadêmico e 

de abandono estão igualmente associadas à origem social dos estudantes. 

(ALMEIDA et al 2012; ZAGO, 2006). Por isso, as políticas de ações afirmativas no 

ensino superior brasileiro ainda hoje suscitam defesas e críticas sobre sua 

contribuição para a redução das desigualdades existentes no país. (SANTOS, 2012)  

 

1.3  Políticas de Acesso e Permanência no Ensino Superior 

 

A massificação do Ensino Superior é uma realidade e ocorre juntamente com 

a democratização, tanto do acesso como do sucesso de parte dos grupos 

socioculturais menos favorecidos que frequentam essa modalidade de ensino, 

processando-se a Educação Superior como instituições de promoção social, assim 

como o foram nas escolas básicas e secundárias há algumas décadas atrás. 

(PERES, 2010; ALMEIDA et al, 2012) 

Neste sentido, de acordo com Oliveira (2014) a expansão da educação 

superior observada nos últimos anos é decorrente de vários fatores, como a 

demanda, a quase universalização do ensino fundamental nos anos 1990 e o 
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crescimento econômico ocorrido nos anos subsequentes, que estimularam a busca 

por esse nível educacional. A contrapartida governamental foi a criação de um 

conjunto de políticas públicas de incentivo ao acesso e à permanência na educação 

superior.  

O governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), seguiu as 

recomendações do Banco Mundial para os países em desenvolvimento, o qual 

gerou mudanças na educação brasileira. Inicialmente na atenção ao Ensino 

Fundamental, seguindo com o ensino médio para posteriormente investir ao acesso 

à Educação Superior, em cumprimento à Constituição de 1988. Na Educação 

Superior verificou-se que o valor por estudante era de aproximadamente US$ 

13,500.00 aluno/ ano nas Universidades Federais, que influenciou na opção pela 

terceirização do serviço e assim não aumentar custos ao governo. (ALMEIDA et al 

2012, PERES, 2010) 

 

 

As restrições financeiras governamentais e a necessidade de uma gama 
mais ampla de instituições de ensino superior demonstram que o setor 
privado deveria ser encorajado a exercer um papel maior tanto no 
financiamento quanto na provisão de ensino superior na América Latina e 
no Caribe. A falha em se utilizar os recursos governamentais para alavancar 
o financiamento privado restringirá o acesso e a equidade de acesso ao 
ensino superior. (BANCO MUNDIAL, 1999, p.62) 

 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), no ano de 2000, estabelecia como 

uma de suas metas que até 2010, ao menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos 

estivessem matriculados no ensino superior. Entre os principais objetivos e metas do 

PNE, destaca-se a criação de “políticas que facilitem às minorias, vítimas de 

discriminação, o acesso à educação superior”, permitindo-lhes “competir em 

igualdade de condições nos processos de seleção e admissão a esse nível de 

ensino”. (BRASIL, 2000, p. 45) 

Para atingi-lo, o governo federal criou o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI; Medida Provisória nº 213, de 10 de Setembro de 2004, e de Lei nº 

11.096, de 13 de janeiro de 2005; Brasil, 2005), o Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES; Lei 10.260/2001) e Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (REUNI; Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 

2007; BRASIL, 2007). 
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Essas ações criadas promoveram a ampliação do número de jovens de 18 a 

24 anos no Ensino Superior que era de 32,9% em 2004 e passou a 58,5% em 2014, 

como revelam os dados do Ministério da Educação (MEC), porém ainda distantes da 

meta da PNE (MEC, 2018). 

O MEC (2018) indicou que em 2017 foram distribuídas 361.925 bolsas 

integrais pelo programa PROUNI, o que reflete aumento superior a 3 vezes o 

número de bolsas disponibilizadas em 2005 pelo referido programa que foi de 

119.775. 

O FIES é um programa destinado a financiar a graduação na educação 

superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas. Podem 

recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que 

tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação 

(BRASIL, 2007). No período que compreende de 2012 a 2017, o programa financiou 

2.567.801 estudantes, Desse total, 1,5 milhões (59%) dos contratos foram firmados 

por mulheres. Em relação à renda, são 1,2 milhão (47%) de estudantes que 

recebiam no máximo um salário mínimo. Por idade, o levantamento revela que 1,4 

milhão (56%) de pessoas entre 18 e 24 anos foram beneficiadas. (MEC, 2018) 

O REUNI ofertou recursos financeiros para apoiar os projetos de expansão e 

ampliação das Universidades Federais as quais firmaram o compromisso de ampliar 

o percentual de conclusão de curso, a proporção de alunos por professores e as 

vagas nos cursos existentes, bem como criar novos cursos. (BRASIL, 2007) A 

proposta foi aceita por todas as universidades federais brasileiras, promovendo um 

crescimento de 20,4% das matrículas em cursos presenciais de graduação, porém, 

muitas vezes, as custas de salas lotadas e recursos insuficientes. (LIMA, 2013) 

No âmbito estadual, os estudantes possuem um programa de auxílio à 

permanência na universidade, o Programa Escola da Família. Este programa foi 

criado no dia 23 de agosto de 2003 pela Secretaria de Estado da Educação. Ele 

proporciona a abertura de escolas da Rede Estadual de Ensino, aos finais de 

semana, com o objetivo de criar uma cultura de paz, despertar potencialidades e 

ampliar os horizontes culturais de seus participantes. Esses convênios garantem aos 

universitários 100% de gratuidade nos seus cursos, sendo 50% da mensalidade 

paga pelo Estado (limitada a um teto de RS 500,00/mês renovável anualmente) e o 

restante financiado pela própria faculdade. (FDE, 2018)  
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Esses programas para os estudantes do ensino superior fazem parte da ação 

afirmativa do governo, sendo definida como: 

 

 

(...) uma forma ou modelo de combate à discriminação que, por meio de 
normas que estabelecem critérios diferenciados de acesso a determinados 
bens, opõe-se à exclusão causada às pessoas pelo seu pertencimento a 
grupos vulneráveis, proporcionando uma igualdade real entre os indivíduos. 
(BRITO FILHO, 2012, p. 62-63). 

 

 

Dessa maneira, Felicetti (2014) afirma que os programas de ação afirmativa 

colaboram para a ocupação das vagas ociosas em instituições do ensino superior 

privado e para sua ampliação em instituições do ensino superior federal, como 

também proporcionam o acesso de um novo perfil estudantil à educação superior– 

perfil este que, sem essa via de acesso, teria muitas dificuldades para ingressar e 

permanecer na educação superior até a integralização do curso. Essas ações 

afirmativas produzem igualdade e diminuem as desigualdades educacionais e 

sociais entre as pessoas.  

As políticas de ação afirmativa “têm como meta tratar de maneira diferente os 

diferentes, minimizando as formas de discriminação que impeçam o acesso a 

oportunidades e benefícios, de forma a se atingir a igualdade real”. 

(TRAGTENBERG et al, 2006, p. 1) 

Todavia para se adequar a nova realidade, a educação superior no Brasil teve 

que passar por uma reforma universitária, inspiradas e referenciadas pelo Processo 

de Bolonha, que se constituiu como a: 

 

 

[...] meta-política pública, de um meta-Estado, iniciada em 1999, de 
construção de um espaço de Educação Superior na Europa até o ano de 
2010, cujo objetivo essencial é o ganho de competitividade do Sistema 
Europeu de Ensino Superior frente a países e blocos econômicos. Com tal 
finalidade, esse projeto pan-europeu objetiva harmonizar os sistemas 
universitários nacionais, de modo a equiparar graus, diplomas, títulos 
universitários, currículos acadêmicos e adotar programas de formação 
contínua reconhecíveis por todos os Estados membros da União Europeia. 
(LIMA; et al 2008, p. 10). 

 
 

O governo em seu discurso político com a qualidade de educação e com a 

acessibilidade ao mesmo, entretanto subordinado à política neoliberal, iniciou a 
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implantação da “Universidade Nova”, o qual objetivava suprir suas limitações. A 

priori para haver a transformação geral da estrutura acadêmica universitária 

brasileira, baseou-se tanto no modelo norte americano (flexneriano), quanto no 

modelo europeu pelo processo de Bolonha. (LIMA et al, 2008) 

Os autores supracitados ainda relatam que, mesmo havendo um aumento no 

número de vagas no ensino superior público, o avanço maior ocorreu no ensino 

privado, que a priori é positivo, já que criou maiores possibilidades do acesso ao 

Ensino Superior, porém, ocorreu a deteriorização da qualidade de ensino ofertada, 

devido aos docentes não qualificados, falta de infraestrutura necessária ao 

funcionamento, acesso restrito a uma camada da população e a falta de incentivo à 

pesquisa e produção do conhecimento. 

Para Bittar e colaboradores (2008), a inclusão na educação superior ainda é 

excludente, na medida em que o ensino privado continua sendo única porta de 

entrada viável para o acesso ao nível superior, visto as poucas vagas no ensino 

noturno no ensino público, pois uma grande parcela da população jovem necessita 

trabalhar para custear seus estudos. E para a efetivação da democratização, ainda 

são necessárias políticas que favoreçam não só o acesso nos cursos de graduação, 

bem como a sua manutenção. 

Sobre esse aspecto, Ristoff (2008), afirma que mesmo tendo a expansão, 

privatização e diversificação dos cursos no ensino superior, essa educação continua 

inacessível a uma grande parcela da população brasileira, em especial aos jovens 

das classes trabalhadoras. 

 

1.4 Estudante Trabalhador 

 

O ensino superior noturno existe há aproximadamente 50 anos, muito 

utilizado por jovens que necessitam trabalhar durante o dia e estudar à noite para 

custear seus estudos ou mesmo por necessidade de apoiar financeiramente sua 

família. (TERRIBILI FILHO a, 2007) De acordo com o Censo da Educação Superior 

de 2015, das aproximadamente 8 milhões de matrículas no ensino superior, 

6.633.545 são no ensino superior presencial. Dos estudantes que cursam o ensino 

público há 1.158.425 matriculados no período diurno e 665.327 no período noturno, 

já entre os estudantes do ensino particular esse número se inverte sendo 1.358.533 

matriculados no período diurno e 3.451.260 matriculados no período noturno, como 
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indica o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

(INEP, 2018) 

Em seus estudos Terribili Filho (2007a) explana sobre a caracterização do 

estudante noturno: o estudante que só estuda, podendo contar com financiamento 

estudantil independente do período em que estuda; o estudante-trabalhador que tem 

o estudo como atividade principal, exerce atividade remunerada, o que não significa 

que tenha independência financeira, mas que busca na formação superior uma 

ascensão; e o trabalhador-estudante que se diferencia dos anteriores por ter o 

trabalho como principal atividade e busca na graduação a qualificação e a ascensão 

profissional podendo ser financiado pela família ou empresa. Contudo, para esse 

autor a classificação mais adequada para estudantes do ensino superior noturno é 

“estudante-trabalhador”. 

A realidade brasileira do estudante-trabalhador é daquele que trabalha 

durante o dia e busca no curso de graduação sua formação profissional. A 

agregação de conhecimentos obtidos durante o curso superior, o diploma, a riqueza 

de vivência pessoal e os relacionamentos estabelecidos com colegas e professores, 

podem propiciar ao estudante maior facilidade para participar do mercado de 

trabalho após a conclusão do curso. (TERRIBILI FILHOb, 2007). 

No entanto, esses estudantes do curso noturno enfrentam dificuldades no 

decorrer da graduação, como o tempo reduzido de convívio familiar, a dificuldade de 

aprendizado, muitas vezes relacionada com a carga horária de trabalho, sono 

reduzido, nível elevado de estresse, grandes distâncias percorridas e tempo gasto 

entre o local de trabalho e o local de estudo. (MOREIRA et al, 2011) 

O estudante do ensino superior noturno que trabalha durante o dia 

geralmente se desloca diretamente de seu local de trabalho para a instituição de 

ensino, por isso, chega cansado para a realização de atividades discentes. Além 

disso, ainda depara-se com os períodos de estágio, que são realizados 

frequentemente no período diurno, o que interfere diretamente no rendimento no 

emprego. (TERRIBILI FILHOb, 2007). 

O estudante que frequenta cursos noturnos de IES privadas, principalmente 

com as idades entre 18 anos a 24 anos, são pertencentes à primeira geração de 

longa escolaridade, possuem pouco acesso a artefatos intelectuais e culturais, 

apresentam dificuldades em conciliar o tempo de trabalho com o tempo de estudo, 

essas situações favorecem o abandono e a evasão. Esse estudante tem que se 
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autorregular quanto à sua motivação, a organização, a auto-disciplina e a 

persistência nos trabalhos escolares para ter sucesso no ensino superior. (ALMEIDA 

et al, 2012) 

 

1.5 O Vale do Ribeira  

 

Para esta pesquisa, foram avaliados o perfil dos estudantes da área da 

saúde, de uma instituição particular, no período noturno, provenientes do Vale do 

Ribeira. 

O Vale do Ribeira está localizado ao sul do Estado de São Paulo e ao norte 

do Estado do Paraná, o nome foi dado à região em homenagem ao rio Ribeira de 

Iguape, a principal bacia hidrográfica do Ribeira de Iguape.  

A região é composta por 32 municípios dos quais 9 são paranaenses 23 são 

paulistas (Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, 

Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itariri, Jacupiranga, 

Juquiá, Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açú, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, São 

Lourenço da Serra, Sete Barras e Tapiraí). Compreende uma área total de 

aproximadamente 28.000 quilômetros quadrados, sendo mais que dois terços 

pertencentes ao Estado de São Paulo. Com uma população total de 365.189 no 

censo de 2010 e população estimada de 380.612 em 2017. (IBGE, 2018) 

O Vale do Ribeira detêm as maiores concentrações remanescente de Mata 

Atlântica do Brasil (2,1 milhões de florestas), um dos biomas mais ameaçados do 

planeta que contêm uma grande área de restinga (150 milhões de hectares) e de 

manguezais (17 mil hectares) bem preservados. A essa riqueza ambiental soma-se 

a presença de um dos mais importantes complexos espeleológicos do Brasil e maior 

número de sítios arqueológicos do Estado de São Paulo, ainda pouco estudado, 

somado a mais de 300 cavernas e bens arquitetônicos tombados. (NASCIMENTO, 

2012) 

O município de Cananéia foi um dos primeiros locais de chegada e ocupação 

dos europeus no Brasil no século XVI. No início do século XVII descobriram aluviões 

auríferos no Rio Ribeira de Iguape acima, o ciclo do ouro durou praticamente todo o 

século XVII, decaindo no século seguinte pela redução dos filões de ouro e pela 

descoberta de ouro em Minas Gerais. (SILVA JUNIOR, 2015) 
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Já no início do século XIX, surge o ciclo do arroz, que se desenvolveu 

principalmente pela longa extensão de várzea e planície inundada ao longo do Rio 

Ribeira, utilizando a mão de obra escrava em suas plantações. (NASCIMENTO, 

2012) 

Nas primeiras décadas do século XIX, Iguape disputava com o Rio de Janeiro 

em importância portuária, em dinamismo cultural e social, sua população era maior 

do que a cidade de Santos. Todos os produtos, incluindo o arroz, chegavam ao porto 

marítimo de Iguape carregados em canoas que desciam o Rio Ribeira. (SILVA 

JUNIOR, 2015; NASCIMENTO, 2012) Com o objetivo de facilitar o transporte e 

diminuir os custos dos produtos exportados, a população local junto à elite política e 

econômica de Iguape, solicitaram das autoridades a abertura de um canal que 

unisse o porto marítimo ao seu porto fluvial no Rio Ribeira. 

A abertura do canal foi autorizado por D. Pedro I e a obra iniciou-se em 1827 

e inaugurada em 1855, o Valo do Rocio (conhecido como Valo Grande), assim 

chamado na época, tinha um pouco mais de 4 metros de largura, 2 metros de 

profundidade e 2 km de extensão. (SILVA JUNIOR, 2015; NASCIMENTO, 2012; 

TODESCO, 2007) Com a força do mar, esse canal começou a se alargar 

rapidamente. Passado menos de 50 anos, o estreito canal já atingia de 200 a 300 

metros de largura. O violento processo de erosão desencadeado causou um rápido 

processo de assoreamento, inviabilizando a entrada de navios de maior porte e a 

rede hidroviária regional, contribuindo para a perda do papel de Iguape como 

importante entreposto comercial. (NASCIMENTO, 2012) 

O Valo Grande, além de trazer prejuízo econômico, também causou impacto 

ambiental, como alteração da salinidade, a temperatura e a turbidez de suas águas, 

o que diminuiu acentuadamente a quantidade de espécies de peixes e mariscos, 

importantes atividades econômica locais e regionais da época. Sendo essa obra, por 

muitos pesquisadores, considerado um dos maiores desastres ambientais ocorrido 

no Brasil no século XIX. (NASCIMENTO, 2012) 

Após um período de estagnação econômica, houve uma retomada a partir de 

1940, com o cultivo da banana e do chá pelos japoneses. Porém, esse impulso 

econômico não provocou um expressivo desenvolvimento socioeconômico, 

permanecendo como a região mais pobre economicamente do Estado de São Paulo. 

(SILVA JUNIOR, 2015; NASCIMENTO, 2012) 
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Na década de 1950, iniciou-se a preocupação com a preservação da Mata 

Atlântica, com isso foram criados uma série de Unidades de Conservação (UCs) que 

impediram a exploração dos recursos ambientais cerca de 60% da mata está em 

áreas protegidas. Porém essa política ambiental não foi discutida e nem informada à 

população que vivia nessa região. As famílias que viviam da agricultura familiar 

foram então proibidas de realizar suas atividades agrícolas e as que dependiam da 

pecuária foram multados por utilizarem as terras agora sob proteção ambiental. 

(BIM, 2012; TODESCO, 2007). Nesse contexto, o vale ainda é palco para inúmeros 

conflitos socioambientais, levados pela problemática preservação ambiental versus 

desenvolvimento econômico. (SÃO PAULO, 2012) 

O Vale do Ribeira possui grande riqueza sociocultural, representada por 

diferentes populações tradicionais (66 comunidades quilombolas, 13 comunidades 

indígenas e aproximadamente 80 comunidades caiçaras) e comunidades de 

imigrantes estrangeiros, como os japoneses, italianos e espanhóis. (DIEGUES, 

2007) 

Em relação às atividades econômicas da região, são bem variadas, no setor 

de serviço há destaque para aumento ecoturismo em crescimento, no setor agrícola, 

a bananicultura mantêm papel principal das produções regional (plantas 

ornamentais, palmito pupunha, maracujá, goiaba, abacate e tomate), no setor 

agropecuário a maior atuação é na criação de gado de corte bovino em 8% e 

também tem-se atuação na pesca e a agricultura. (SÃO PAULO, 2012; MDA, 2006) 

A Região possui um território muito extenso e a sua população é pequena e 

dispersa, possui uma densidade demográfica de 22,3 hab./km², enquanto no Estado 

a densidade demográfica é de 166,23 hab./km², sua população equivale a 0,88% da 

população total do Estado de São Paulo. O município que apresenta maior 

densidade é Registro (62,43 hab./km²) e a menor densidade é apresentada por 

Iporanga (3,73 hab./km²). (IBGE, 2018) 

O saldo migratório regional era predominantemente negativo (nos períodos 

1980/1991 saída de 1.182 pessoas e 2000/2010 saída de 2.672 pessoas), e positivo, 

porém baixo, no período 1991/2000 (288 pessoas), indicando a falta de perspectiva 

de emprego e de possibilidades de inserção econômica da população, com 

emigração dos mais qualificados para outras regiões (São Paulo, 2012). Na 

população estimada para 2017 a maior parte das cidades do Vale teve saldo 
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populacional positivo em relação ao ano de 2016, entretanto ainda há quatro cidades 

com saldo negativos sendo elas: Apiaí, Juquiá, Miracatu e Tapiraí. (IBGE, 2018) 

Quanto aos indicadores relativos à qualidade de vida, medido pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o Vale do Ribeira, possui um IDHM 

médio de 0,70 para os componentes de renda, longevidade e educação, enquanto 

que o Estado de São Paulo é de 0.783, Registro é a cidade com melhor IDHM 0,754 

e Barra do Chapéu tem o pior índice de IDHM 0,641 (IBGE 2018). Ao ser comparado 

com o Estado de São Paulo, é encontrada uma acentuada diferença em termos 

percentuais, em relação à educação a taxa média de analfabetos é de 8,7% da 

população enquanto no estado é praticamente a metade (4,33%) e a população 

adulta com diploma de ensino médio é cerca de 50% enquanto que no estado está 

próximo de 70%. (SEADE, 2016) 

Em relação ao ensino superior, no Vale do Ribeira há 3.005 estudantes 

matriculados, equivale a 0,79% da sua população absoluta, enquanto no Estado de 

São Paulo esse valor é quatro vezes maior, são 1.660.777 matriculados no ensino 

superior, sendo equivalente à 3,68% da sua população absoluta. (SEADE, 2016; 

IBGE, 2018) 

Há um baixo número de Ensino Superior presencial na região, em oposição 

há inúmeros cursos de formação superior de ensino à distância (EAD). Em relação 

ao ensino técnico existem três Escolas Técnicas Estaduais (ETCs; Apiaí, Iguape e 

Registro), um Núcleo de Formação Profissional em Agroecologia no Quilombo André 

Lopes na cidade de Eldorado; o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) e o Instituto Federal de Educação, Ciências e tecnologia (IF - ETEC) 

ambas em Registro. (ETEC, 2018) 

Em referência à educação superior EAD no Vale do Ribeira, os pólos de 

estudos estão localizadas por todas as cidades do Vale, sendo Registro com o maior 

número de pólos em EAD, que ao total oferecem cursos nas ciências humanas e 

sociais, ciências exatas, ciências biológicas e da saúde e cursos tecnológicos, 

dentro da área da saúde os cursos são: educação física (bacharel e licenciatura), 

enfermagem e nutrição. 

Dentre as faculdades presenciais, dispõe a Universidade Estadual de São 

Paulo (UNESP, 2018), que oferece os cursos de Engenharia Agronômica e 

Engenharia da Pesca com aulas em período integral (manhã e tarde), e o ensino 

particular pela Faculdades Integradas do Vale do Ribeira (FVR), mantida pela União 
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das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa Ltda. (UNISEPE), que funciona 

apenas no período noturno, ambas localizadas na cidade de Registro. 

Assim, ao analisar os dados sobre o Vale do Ribeira, percebe-se que a 

política para região precisa ser específica à sua vocação econômico-ecológica, para 

assim compartilhar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente, por outro lado, a preservação do patrimônio 

natural precisa ser promovida simultaneamente com a geração de empregos e 

rendas para a população local. (SÃO PAULO, 2012) 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral  

 

O presente estudo teve como objetivo compreender a relação dos aspectos 

socioeconômicos e da formação prévia no ensino médio com a permanência no 

ensino superior, dos estudantes matriculados nos cursos educação física, 

enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia de uma instituição de 

ensino superior privada situada no Vale do Ribeira. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o perfil socioeconômico dos estudantes matriculados nos 

cursos educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia; 

 Explorar junto aos estudantes aspectos de sua formação prévia no ensino 

médio e sua relação com a permanência no ensino superior; 

 Conhecer e compreender os aspectos dificultadores para permanência 

dos estudantes no ensino superior; 

 Elaborar estratégias que ampliem o acolhimento e incentivem a 

permanência dos estudantes no ensino superior. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

A presente pesquisa foi do tipo exploratória descritiva, transversal, em um 

estudo com abordagem qualitativa.  

A pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis, porém, algumas pesquisas descritivas 

vão além da simples identificação de relações entre variáveis, e pretendem 

determinar a natureza dessa relação. Uma de suas características mais importante 

está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como 

questionários e a observação sistemática (GIL, 2002). 

Segundo o mesmo autor a pesquisa do tipo exploratória é utilizada quando há 

pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada, para assim desenvolver um 

aprofundamento e esclarecer a temática escolhida. 

 

3.2 Cenário da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada numa instituição de ensino superior privada 

Faculdades Integradas do Vale do Ribeira (FVR). 

A FVR é a única instituição de ensino superior no Vale do Ribeira que oferece 

cursos da área da saúde de forma presencial, situada na área industrial da cidade 

de Registro, em uma área afastada do centro da cidade, necessitando seus 

discentes e funcionários utilizar o transporte coletivo ou pessoal para chegar à sede. 

É uma faculdade singular em vários aspectos, tais como ser única faculdade 

presencial em seus cursos, situada em uma região pouco povoada, onde famílias 

moram há gerações nas mesmas cidades, criando assim vínculos de parentesco e 

amizade, isso se reflete na instituição, no qual existe uma aproximação grande entre 

os discentes com seus docentes e coordenadores. É normal os coordenadores e 

docentes conhecerem todos os estudantes por seus nomes e saber da sua história 

de vida.  

Nessa instituição há um total de 26 cursos em ciências humanas e sociais, 

ciências exatas, ciências biológicas e da saúde e cursos tecnológicos, sendo 8 
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cursos na área da saúde: educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, 

nutrição, psicologia, tendo biomedicina e fonoaudiologia iniciadas em 2018 e terapia 

ocupacional  que ainda não abriu turma. (UNISEPE, 2018)   

A FVR iniciou suas atividades em 1972, como uma faculdade de filosofia, 

ciências e letras. Tem como missão “formar cidadãos com competência técnica e 

compromisso social, transmitindo valores éticos de disciplina, respeito, liberdade e 

seriedade.” (UNISEPE, 2018) e por objetivos:  

 

 

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; II. formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; III. incentivar o trabalho de iniciação e investigação 
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 
criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; IV. promover a divulgação de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação; V. suscitar o desejo permanente de 
aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração; VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; e, VII. 
promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

 

3.3  Participantes da Pesquisa   

 

A população de estudo foi constituída por os alunos do primeiro ano dos 

cursos de educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia 

da Faculdade do Vale do Ribeira (FVR).  

A escolha pelos discentes dos primeiros anos (1º e 2º semestre) se deu após 

embasamento teórico a respeito dos temas referentes a transição do ensino médio 

para o ensino superior, que relatam o primeiro ano com o maior número estudantes 

evadidos. Assim, foi de grande relevância para esta pesquisa a seleção dos 

discentes ingressantes, uma vez que a descrição e delimitação da população base, 

e/ou o seu grau de representatividade no grupo social em estudo, constituem um 

problema a ser imediatamente enfrentado, já que se trata da base do trabalho de 
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campo. Selecionar os sujeitos que vão compor o universo de investigação é etapa 

muito importante, pois interfere diretamente na qualidade das informações, o qual 

será possível construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema 

delineado. (DUARTE, 2002)  

Os critérios de inclusão foram estar presente no dia da coleta com a matrícula 

regularizada e pertencer ao 1º semestre dos cursos educação física, enfermagem, 

farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia da FVR; e o critério de exclusão foi ter 

tido formação prévia completa em outro curso superior. 

Todos os participantes assinaram previamente o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido conforme a Resolução 466/12 (ANEXO III). Todas as folhas do 

TCLE foram rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa no 

momento da aplicação do termo. 

 

3.4 Instrumentos e Procedimentos 

 

Os procedimentos de obtenção de dados tiveram início após a aprovação das 

Faculdades Integradas do Vale do Ribeira e do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP e posteriormente à assinatura do consentimento formalizado pelos 

participantes da pesquisa no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A coleta de dados ocorreu em duas fases, a primeira realizada no mês abril 

de 2017 com a aplicação do questionário socioeconômico para todos os discentes 

do primeiro semestre dos cursos da área da saúde e a segunda fase consistiu nas 

entrevistas no mês de agosto de 2017 com dezoito estudantes dos cursos da área 

da saúde dentre os que haviam respondido ao questionário. 

Foi realizado junto à secretaria da FVR o levantamento do número de 

discentes que evadiram dos cursos pesquisados de 2013 a 2017, porém tais 

registros continham somente o numero de matrículas efetuadas por mês, não 

constando quaisquer outras informações sobre os estudantes que evadiram. 

Na primeira fase, com o propósito de caracterizar o perfil socioeconômico dos 

estudantes matriculados nos cursos da saúde foi elaborado um questionário 

estruturado (APÊNDICE I) a partir dos instrumentos apresentados nos trabalhos de 

Terribili Filho (2002). Esse questionário abordava os seguintes itens; cidade onde 

reside, meio de transporte à faculdade, ensino prévio público ou particular, nível de 

instrução dos pais, bolsa para a graduação e renda familiar. 
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Para a aplicação do questionário socioeconômico, foi agendada pela 

pesquisadora uma reunião com cada coordenador dos cursos da área da saúde, no 

qual foi planejado a logística das datas para a aplicação dos questionários. O início 

da coleta ocorreu nas semanas denominadas N1 (nota 1; são duas semanas do 

calendário semestral para a realização de avaliações teóricas/e ou práticas). A 

semana N1 foi escolhida devido a obrigatoriedade de os alunos estarem 

matriculados para poder realizar as avaliações, e por ser um período com maior 

números de discentes frequentando à instituição. 

Assim, os coordenadores se reuniram com seu corpo docente e explicaram 

que na semana N1, seria entregue o questionário socioeconômico pela 

pesquisadora, e que ao final da avaliação o docente recolheria o material e 

entregaria na sala dos professores para a pesquisadora. 

Em cada dia das semanas N1 foi visitado de um a dois cursos às 19:30 horas 

(horário de início das aulas na instituição), em um total de quatro dias de aplicação 

dos questionários. A cada visita, inicialmente era realizada uma sensibilização com 

os estudantes, era explanado sobre a pesquisa e a importância da participação 

voluntária de todos. A pesquisadora também aproveitou o momento para explicar 

sobre a segunda etapa da pesquisa (a entrevista semi-estruturada) que iria ocorrer 

no início do segundo semestre. Após foi entregue pela pesquisadora o termo de 

consentimento livre e esclarecido e o questionário aos discentes. 

Na segunda fase, a construção do roteiro da entrevista foi feita para explorar 

junto aos estudantes os aspectos de sua formação prévia no ensino médio e sua 

relação com a permanência no ensino superior para conhecer e compreender os 

aspectos facilitadores e dificultadores para permanência dos estudantes no ensino 

superior. 

Sobre esse prisma, para Duarte (2002) a entrevista semi-estruturada é uma 

técnica de coleta de dados que supõe uma conversa continuada entre informante e 

pesquisador e que deve ser dirigida por este de acordo com seus objetivos, ainda 

segundo o mesmo autor, torna-se necessário a elaboração de um roteiro adequado 

para a coleta de dados (APÊNDICE I).  

Para essa conversa continuada, foi preferido o início segundo semestre, pois 

os estudante já teriam vivenciado um semestre completo, com embates positivos e 

negativos ao novo ambiente. 
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A composição da amostra dos sujeitos entrevistados foi realizada a convite da 

própria pesquisadora na sala do primeiro ano do curso de enfermagem. Após a 

primeira entrevista, a entrevistada convidou uma colega de sala para a entrevista, e 

assim todos os entrevistados que terminavam a entrevista convidavam um outro 

colega do mesmo curso ou de outro da área da saúde do primeiro ano. Essa 

amostra contou com cinco estudantes de enfermagem, três de nutrição, três de 

fisioterapia, três de farmácia, dois de psicologia e dois de educação física. 

A realização das entrevistas transcorreu em uma sala na biblioteca da 

faculdade, em agosto de 2017 durante o intervalo das aulas (inicialmente era das 

21:00 às 21:20 horas), durante dez dias, porém ocorreram de uma a duas 

entrevistas por noite, devido alguns discentes que não tem aulas um dia da semana 

e disporem de tempo depois do horário pré agendado para as entrevistas.  

Para determinar o momento de encerrar a etapa das entrevistas neste estudo 

utilizou-se o critério de saturação da amostragem para entrevistas semi-

estruturadas. A saturação de informações pode ser definida como “a suspensão de 

inclusão de novos participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na 

avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou repetição, não sendo 

considerado relevante persistir na coleta de dados”. (TURATO et al, 2008, p.17) 

 

3.5 Análise de Dados 

 

Os dados coletados por meio do questionário socioeconômico foram 

analisados de forma descritiva e apresentados por meio de porcentagem, média e 

desvio padrão.  

Para a realização da análise das entrevistas, utilizou-se a técnica de Análise 

de Conteúdo.  

Bardin (2011) esclarece: 

 

 

A Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/ recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
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Minayo (2009, p. 84), complementa que a análise de conteúdo é 

“compreendida muito mais como um conjunto de técnicas”. Na visão da autora, 

constitui-se na análise de informações sobre o comportamento humano, 

possibilitando uma aplicação bastante variada, e tem duas funções: verificação de 

hipóteses e/ou questões e descoberta do que está por trás dos conteúdos 

manifestos. Tais funções podem ser complementares, com aplicação tanto em 

pesquisas qualitativas como quantitativas. 

É uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma 

prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto 

replicáveis ao seu contexto social. Na análise de conteúdo o texto é um meio de 

expressão do sujeito, onde a analista busca categorizar as unidades de texto 

(palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão que as representem. 

(CAREGNATO; MUTTI, 2006) 

A técnica de análise de conteúdo se compõe de três grandes etapas: 1) a pré-

análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados e interpretação. 

A primeira etapa é a fase de organização, que pode utilizar vários procedimentos, 

tais como: leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação. Na segunda etapa os dados são codificados a partir 

das unidades de registro. Na última etapa se faz a categorização, que consiste na 

classificação dos elementos segundo suas semelhanças e por diferenciação, com 

posterior reagrupamento, em função de características comuns. (BARDIN, 2011) 

Para Franco (2008, p.59) “A categorização é uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento baseados em analogias, a partir de critérios definidos”. 

Inicialmente obteve-se as seguintes categorias:  

a. Relatos sobre a vivência no ensino médio 

b. Escolha do curso superior 

c. Sobre a Universidade 

d. Custo X Investimento 

e. Comprometimento, compromisso e aumento da responsabilidade 

f. Permanência X Desistência. 

 

Ao final as unidades de contexto e as unidades de registro ficaram inseridas 

em duas categorias: 
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A. Relação da formação prévia no ensino médio com a permanência no 

ensino superior. 

B. Aspectos para a permanência no ensino superior, com duas subcategoria 

denominadas: O papel da faculdade e Permanência e suas implicações. 

 

A unidade de registro é o segmento mínimo de conteúdo que se considera 

necessário para poder proceder à análise, colocando-o numa determinada categoria; 

as unidades de registro podem ser de natureza e de dimensões diversas, sendo a 

distinção mais comum entre unidades formais como uma palavra, a frase, uma 

personagem, ou um outro item, que podem ou não coincidir com unidades 

linguísticas, e unidade semântica, o qual considerado mais comum é o tema. 

(CARMO; FERREIRA, 2008) 

Para o mesmo autor (2008, p.275), a unidade de contexto “constitui o 

segmento mais longo de conteúdo que o investigador considera quando caracteriza 

uma unidade de registro, sendo a unidade de registro o mais curto”. 

 

3.6  Considerações Éticas 

 

Os procedimentos tiveram início após a aprovação da Faculdades Integradas 

do Vale do Ribeira (Anexo I) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP , sob 

CAE nº 65079517.8.0000.5505 conforme consta no Parecer Consubstanciado do 

CEP no parecer nº 2.014.849 (Anexo II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 Caracterização do Perfil Socioeconômicos dos Estudantes dos Cursos da 

Área da Saúde da FVR 

 

Estavam matriculados no primeiro semestre de 2017 nos cursos da área da 

saúde 367 estudantes (educação física = 116, enfermagem = 88, farmácia = 36, 

fisioterapia = 37, nutrição = 31 e psicologia = 59). Deste total, 297 estudantes 

responderam o questionário socioeconômico e, após a exclusão de questionários 

incompletos e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, obteve-se um total de 

285 questionários que foram analisados, representando 77,65% do total de calouros. 

No segundo semestre de 2017 foi requerido junto à secretária o número de 

discentes que desistiram dos seus cursos, tendo um total de 64 desistências 

(educação física = 24, enfermagem = 17, farmácia = 4, fisioterapia = 5, nutrição = 3 e 

psicologia = 11). Deste total de desistentes, 21 discentes que abandonaram o curso 

participavam dessa pesquisa. 

Ainda, após análise dos dados fornecidos pela secretaria da FVR (Apêndice 

III) verificou-se a prevalência da evasão no primeiro ano dos cursos no período de 

2013 a 2017. Esse resultado é corroborado pela literatura científica (LAMERS et al, 

2017; FERREIRA e FERNANDES, 2015; SOARES et al, 2015; FELICETTI 2014, 

ALMEIDA et al, 2012 e ALBUQUERQUE, 2008; CUNHA, CARRILHO, 2005). 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados do questionário socioeconômico 

referentes a Gênero, Estado Civil, Idade e Renda familiar de discentes do 1º ano dos 

cursos da área da saúde da FVR. 
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Tabela 1 – Questionário Socioeconômico: Gênero, Estado Civil, Idade e Renda 

familiar 

Variáveis  N % 

   

Gênero   

  Feminino 168 58,9 

  Masculino 116 40,7 

  Outros 1 0,4 

   

Estado Civil   

  Solteiro 237 83,2 

  Casado 33 11,6 

  Divorciado 1 0,4 

  Outros 14 4,8 

   

Idade   

  17 a 19 anos 169 59,3 

  20 a 22 anos 59 20,7 

  23 a 26 anos 20 7,0 

  27 a 48 anos 33 11,6 

  Em branco 4 1,4 

 

 

Renda Familiar   

  Até R$ 1.000,00 34 11,9 

  R$ 1.001,00 a R$ 2.500,00 147 51,6 

  R$ 2.501,00 a R$ 5.000,00 70 24,5 

  R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00 25 8,8 

  Acima de R$ R$ 10.000,00 7 2,5 

  Não informou 2 0,7 

Fonte: Elaborado pela autora.   

 

 

Nesse estudo, houve predominância do sexo feminino com representação de 

58,9%. Esse dado também é corroborado pelo censo da educação superior, que 

aponta a existência de um maior número de mulheres matriculadas no Ensino 

Superior no Brasil. (INEP, 2018) 
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A idade média dos calouros foi de 25 anos (desvio padrão 5,5). O perfil etário 

dos estudantes avaliados foi realizado em quatro agrupamentos de faixa etária. É 

possível observar na Tabela 1 que a faixa etária mais predominante foi de 17 a 19 

anos (59,3%), seguida da faixa etária de 20 a 22 anos (20,7%). O grupo composto 

por discentes mais velhos (acima de 27 anos) teve representatividade de apenas 

11,6%. No censo da educação superior de 2015 a faixa etária de 18 a 24 anos 

também foi a com maior número de matrículas. (INEP, 2018) 

Em relação ao estado civil, a maioria dos estudantes participantes da 

pesquisa era solteira (83,2%), isso pode estar relacionado a idade dos calouros, 

visto que 80% tinham entre 17 e 22 anos. 

Appio et al (2016) também encontraram dados semelhantes em sua pesquisa, 

ao analisar o perfil socioeconômico e educação prévia dos ingressantes do PROUNI 

de uma instituição pública, no qual a maioria eram mulheres, com idade média de 18 

anos, solteiros, provenientes do ensino médio público e dependente financeiramente 

dos familiares. 

Dando continuidade aos resultados obtidos pelo questionário socioeconômico, 

na Tabela 2 são apresentados os resultados do questionário socioeconômico 

referentes Ensino Médio, Curso, Atividade diurna, Bolsa de estudos e Transporte de 

discentes do 1º ano dos cursos da área da saúde da FVR. 

 

Tabela 2 – Questionário Socioeconômico: Ensino Médio, Curso, Atividade diurna, 

Bolsa de estudos e Transporte 

 

Variáveis N % 

   

Ensino Médio   

  Público 255 89,5 

  Particular 20 7,0 

  Outros 10 3,5 

   

Curso   

  Educação Física 90 31,6 

  Enfermagem 73 25,6 

  Farmácia 26 9,1 

  Fisioterapia 28 9,8 
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  Nutrição 23 8,1 

  Psicologia 38 13,3 

  Não informou 7 2,5 

   

Atividade Diurna   

  Estágio 22 7,7 

  Trabalha 93 32,7 

  Não Trabalha 149 52,3 

  Outros 21 7,3 

   

Bolsa de Estudo   

  Possui 237 85,1 

  Não Possui 41 14,4 

  Em branco 7 2,5 

   

Transporte   

  Ônibus 225 78,9 

  Carro 36 12,6 

  Moto 19 6,7 

  Outros 5 1,8 

Fonte: Elaborado pela autora.   

 

Nos estudos de Fagundes (2014) e Almeida et al (2012), ao avaliar o estudo 

prévio no ensino médio dos alunos inseridos no ensino superior público, os autores 

verificaram que em média 50% eram provenientes no setor privado, contrapondo os 

achados deste pesquisa em um ensino superior particular, no qual o ensino prévio 

89,5% são provenientes do ensino médio público. Esse dado poder estar 

relacionado a dois fatores, o primeiro é que somente sete cidades do Vale do Ribeira 

contêm ensino médio particular (ESCOLA, 2018) e o segundo fator, é a renda 

familiar, que nessa pesquisa a predominância foi de R$1.000,1 a 2.500,00 (51,6%), 

somente 2,5% dos estudantes tinham renda familiar acima de R$ 10.000,00. 

A renda familiar é reflexo da economia existente no Vale do Ribeira 

(IBGE,2018). Apenas 32,7% possuem trabalho remunerado, e pode estar associada 

a baixa idade dos calouros. 

Ainda sobre a renda familiar, é importante observar que 85,1% dos 

ingressantes declararam receber algum tipo de bolsa de estudo de bolsa de estudo 
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(PROUNI parcial, PROUNI total, FIES ou financiamento da própria instituição), 

provavelmente sem a utilização dessas bolsas seria muito mais difícil o acesso e 

permanência no ensino superior, visto que os cursos da área da saúde são os mais 

custosos da instituição, com valor médio de 1.044.25 reais (dado coletado na 

secretaria da instituição). 

Na literatura científica encontram-se relatos que apontam que a taxa de 

insucesso e de abandono estão igualmente associadas à origem social dos 

discentes. (FERREIRA, FERNANDES 2015; FAGUNDES, 2014; RISTOFF, 2014; 

ALMEIDA et al, 2012) Soares et al (2015) apontam que as características 

biosociodemográficas (proceder de uma família com uma situação social e 

econômica favorável e um bom patrimônio cultural) podem influenciar no 

desempenho no âmbito universitário.  

É perceptível através dos dados desta pesquisa a baixa renda da grande 

parte dos estudantes do Vale do Ribeira, contrapondo achados da pesquisa de 

Ristoff (2014), ao analisar a renda familiar dos discentes da área da saúde, notou 

que este campo de formação é significantemente mais rico que a sociedade 

brasileira, e seus alunos são provenientes do ensino médio privado. 

Dados de questionário socioeconômico dos dois primeiros ciclos completos 

do Enade dos anos de 2004 à 2012, também mostram o aumento do número de 

discentes oriundos das classes sociais mais populares, entretanto Ristoff (2014) 

afirma que ainda persiste um expressiva distorção de natureza socioeconômica no 

Brasil. 

Entretanto, com a crescente democratização da educação básica, famílias de 

camadas sociais mais baixas estão conseguindo inserir seus filhos na educação 

superior; como as universidades públicas e gratuitas oferecem vagas insuficientes, 

muitos ficam restritos ao ensino superior privado (ALMEIDA et al, 2012), lembrando 

que no Vale do Ribeira, não existe universidade pública com cursos da área da 

saúde, sendo o ensino superior privado a única escolha. 

Ainda na Tabela 2, em relação aos cursos, a educação física (31,6%) e a 

enfermagem (25,6%), são os mais populosos e nutrição o menos populoso (8,1%). 

Esses dados divergem dos dados do último senso da educação, no qual o curso de 

enfermagem é o curso como maior número de estudantes matriculados no país 

(INEP, 2018). Esse fato pode estar associado ao valor monetário do curso de 
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educação física, que é o mais barato dos cursos da área da saúde na FVR, e por 

dispor do maior número de bolsas distribuídas entre os cursos da área da saúde.  

Quanto ao meio de transporte, para se ter acesso à faculdade, o ônibus é o 

meio de transporte mais utilizado (78,9%), as viações intermunicipais têm em sua 

rota a faculdade, no horário inicial e final das aulas em período letivo. Além disso, 

alguns municípios oferecem ajuda de custo e/ou ônibus aos estudantes de baixa 

renda. 

Na Figura 1 pode ser observada a distribuição dos estudantes em relação ao 

local de residência na região da faculdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 1 – Mapa ilustrativo da distribuição dos locais de residência dos estudantes que participaram 
da pesquisa. Em destaque amarelo a cidade da Faculdade. 
Fonte: adaptado pelo IBGE, 2006. 

 

 

É possível perceber que 26,4% dos estudantes que participaram da pesquisa 

moram em Registro, cidade-sede da faculdade pesquisa e 68,4% moram nas outras 

cidades do Vale do Ribeira. Nota-se pelo mapa que apenas um dos estudantes 

reside em Peruíbe, cidade que não pertence ao Vale do Ribeira.  
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Para um melhor levantamento dos dados acima, foi realizado uma média 

entre o número de estudante no ensino superior em relação ao número da 

população absoluta estimada 2017 para cada município que apareceu nos 

resultados desse estudo. (IBGE, 2018) Levando em consideração a esses dados, a 

cidade de Ilha Comprida tem o maior número de discentes matriculados entre os 

pesquisados (0,1877 aluno/população absoluta), Cajati o segundo lugar (0,1340 

aluno/população absoluta) e Registro o terceiro lugar (0,1329 aluno/população 

absoluta). É importante registrar que a cidade de Ilha Comprida obteve o maior 

índice de crescimento populacional entre os anos de 2016 a 2017 de todas as 

cidades do Vale do Ribeira e seu IDHM é o segundo melhor da região, sendo 

Registro a detentora do melhor IDHM. 

A Tabela 3 mostra os resultados do questionário socioeconômico dos 18 

discentes do 1º ano dos cursos da área da saúde da FVR que participaram das 

entrevistas. 

 

Tabela 3 – Perfil socioeconômico dos entrevistados- Gênero, Estado Civil, Idade, 

locomoção e renda familiar, Ensino Médio, curso, atividade e bolsa de estudos e 

transporte. 

 

Variáveis N % 

   

Gênero   

  Feminino 10 55,6 

  Masculino 8 44,4 

   

Estado Civil   

  Solteiro 15 83,3 

  Casado 2 11,1 

  Divorciado 1 5,6 

   

Idade   

  17 a 19 anos 9 50,0 

  20 a 22 anos 4 22,2 

  23 a 26 anos 1 5,6 

  27 a 48 anos 4 22,2 
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Ensino Médio   

  Público 16 88,9 

  Particular 2 11,1 

   

Curso   

  Educação Física 2 11,1 

  Enfermagem 5 27,8 

  Farmácia 3 16,6 

  Fisioterapia 3 16,6 

  Nutrição 3 16,6 

  Psicologia 2 11,1 

   

Atividade Diurna   

  Estágio 9 50 

  Trabalha 9 50 

  Não Trabalha 8 44,4 

   

Bolsa de Estudo   

  Possui 15 83,3 

  Não Possui 3 16,7 

   

Transporte   

  Ônibus 12 66,7 

  Carro 3 16,6 

  Moto 3 16,6 

              Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao analisar somente os dados socioeconômicos dos discentes que 

participaram da entrevista, é possível verificar que seus dados são condizentes com 

os dados obtidos pelo questionário socioeconômico aplicado a todos os calouros e 

analisados anteriormente. As únicas exceções foram em relação a atividade diurna e 

curso frequentado, há uma acentuada diferença, 44% dos entrevistados trabalham 

durante o dia, enquanto esse número diminui para 32,7% no total da população 

pesquisada.   
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4.2 Relação da Formação Prévia no Ensino Médio com a permanência no 

Ensino Superior 

 

Dentre os 385 estudantes que responderam ao questionário, dezoito foram 

entrevistados, moradores das cidades de: Cajati, Iporanga, Jacupiranga, Juquiá, 

Miracatu, Pariquera-Açú, Registro e Sete Barras. 

Após as transcrições das entrevistas, foram realizadas seis leituras, que 

originaram duas categorias, no contexto das quais as unidades de registro foram 

elaboradas a partir das falas dos participantes. Em seguida as categorias foram 

analisadas e incluem algumas falas dos participantes, considerando-se a riqueza 

dos significados que destas podem ser depreendidos. A segunda categoria ainda 

produziu duas subcategorias. Os discentes foram identificados pela letra S (sujeito), 

seguidos de um algarismo sequencial das entrevistas.   

Os relatos das entrevistas iniciam pela menção em relação à experiência no 

ensino médio, que para cada participante das entrevistas foi diversificada. Como 

pode ser observado nas falas a seguir: 

 

 

“Eu estudei numa escola do interior, numa cidade bem pequena chamada 
Iporanga. Em uma escola onde você não tinha muito acesso as questões de 
matérias como matemática, química, física, então você já vinha com uma 
certa defasagem. Ou você ia embora quando adolescente terminar o ensino 
médio em outra cidade se você tivesse dinheiro ou você continuaria ali e 
depois teria essa oportunidade de vir estar estudando na faculdade aqui, 
que lá o meu município dá um ônibus pra coisa. E minha mãe era diretora 
de escola, professora, então eu tinha essa relação por ser uma cidade 
pequena onde todos cuidavam dessa questão da formação, mas eu era 
uma criança muito hiperativa, então eu tinha muita dificuldade na questão 
de se concentrar, tinha que passar por acompanhamento volta e meia, mas 
eu tinha minha mãe que por ser professora ela pegava no pé com isso.” 
(S6) 

 

“Nada muito...meu ensino fundamental boa parte dele foi em escola 
particular só que como minha mãe é professora do Estado ela viu que 
particular e do Estado estavam no mesmo nível. Então praticamente eu fui 
muito bem, minha experiência foi ótima, tive bons professores e nada muito 
assim de ser abaixo do que eu esperava nem nada além.” (S9) 

 

 

Essa diversidade pode ser atribuída ampla dimensão territorial do Vale do 

Ribeira, o território resguarda o maior contínuo de Mata Atlântica do Brasil e ampla 

complexidade sociocultural, como a presença de vários quilombolas, aldeias 
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indígenas e caiçara, somado a forte colonização estrangeira de japoneses, árabes e 

espanhóis e pelas características físicas e econômicas de cada uma de suas 

cidades, sendo a agricultura o mais importante, seguido de agropecuária, exploração 

de floresta e turismo. Apesar da população estar migrando para a zona urbana, boa 

parte da população do Vale reside na zona rural. (SILVA JR., 2015)  

Devido às grandes distâncias entre as cidades e a economia estar centrada 

na cidade de Registro, há relatos dos entrevistados explanando a falta de 

professores em disciplinas específicas como matemática e química, por morarem em 

cidades mais afastadas ou em região rural, ainda sobre esse assunto os discentes 

dizem sentir falta desses conteúdos hoje na graduação. 

 

 

“Minha experiência no ensino médio não foi muito boa porque eu tive muita 
aula vaga. E não tive aula de química também, por exemplo, era tudo aula 
vaga. Então isso prejudica um pouco na faculdade porque já não tenho a 
base.” (S13) 
 
 
 
“Ele foi bem escasso sabe, infelizmente aqui no vale, os professores faltam 
bastante e os que tem não se interessa pelos alunos, não consegue conter 
a sala, mas como eu sempre procurei aprender, me sai bem, mas que não 
tem esse interesse acaba saindo para o mercado de trabalho e para o 
ensino superior com bagagem faltando, mas.” (S17) 

 

 

A falta de estrutura escolar é relatada com mais ênfase na população que 

estudou na zona rural, como falta de transporte para chegar à escola, falta de 

professores e/ou conteúdo programático de baixa qualidade. 

 

 

“Minha experiência no ensino médio foi muito difícil. Foi muito difícil porque 
eu morava no sítio e eu tinha que vir andando todo dia, saía oito da manhã 
para pegar o ônibus meio-dia. Porque a gente morava no sítio, não tinha 
ônibus, a gente ficava na beira da estrada esperando uma carona. A gente 
pegava carona de caminhão, quem passava a gente pedia carona para 
poder vir para escola. Isso na cidade de Pariquera.” (S12) 
 
 
 
“No geral?” No geral. “na escola em que eu estudava por se zona rural era 
uma escola bem assim, bem avacalhadinha comparada às outras. O nível 
da escola, na escola os professores achavam que o nível era bem alto, mas 
depois que saiu a gente foi fazer vestibular assim percebeu que era nível 
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muito ruim porque, na verdade, o único assim da escola que conseguiu vir 
para a faculdade foi eu.” (S15) 

 

 

De acordo com a literatura, o sucesso no ensino médio é um fator que pode 

influenciar no ensino superior (GISI, PEGORINI, 2016; PINHO et al, 2016; SOARES 

et al, 2015; FAGUNDES, 2014). A satisfação dos discentes em sua formação prévia 

é um fator importante a ser considerado, uma vez que esse é um ponto fundamental 

para aquisição de futuras aprendizagens, no qual ele desenvolveu bons hábitos de 

estudos, base de conhecimento e habilidades sociais, o que pode garantir o sucesso 

quando ingressam na universidade. Porém, através das falas, é visível a baixa 

qualidade do ensino prestado. 

A baixa qualidade no ensino médio pode resultar em futura evasão no ensino 

superior, pela falência do preparo anterior dos alunos para as exigências da vida 

acadêmica (SANTOS, SILVA, 2011). Dias et al (2010) ressaltam que muitos desses 

estudantes não gostam de pesquisar, não aprendem a se expressar de forma lógica 

e racional tendo dificuldades em se integrar ao curso. 

Na educação básica essa baixa qualidade ocorre tanto no Vale do Ribeira 

como em outros locais do Brasil e pode ser mensurada pelos exames internacionais 

aplicados anualmente, repercutindo na baixa eficiência desse ensino com 

insuficiências de componentes do candidato ao ensino superior, criando dificuldades 

de adaptação e acompanhamento do curso. (LOBO, 2012; ALMEIDA et al, 2012; 

ZAGO, 2006 ) 

Fagundes (2014) em seu estudo questionou os estudantes sobre o grau de 

satisfação com a formação recebida no ensino médio, para alunos provenientes da 

escola pública, apenas 31% estavam satisfeitos com a sua formação, ao passo que 

73% dos estudantes da rede privada estavam satisfeitos com a sua formação prévia. 

É evidente o grau de insatisfação do conteúdo adquirido no ensino médio 

pelos entrevistados, em contrapartida a vivência no ensino médio foi relatada como 

boa, sempre explanando o respeito e a amizade que tinham com a grande maioria 

dos seus professores e os outros atores envolvidos nesse meio, e que o interesse 

pelas disciplinas estava associado diretamente a esse relacionamento com o 

docente. 
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“Depende, tem uns professores que eu gostava bastante de matemática, 
ensinava bem, então eu prestava bem na matéria e ia bem. Em sociologia e 
geografia que os professores eram bons.” (S4) 
 
 
 
 “A gente sempre se deu muito bem. Os professores por estarem sempre 
com a gente, professores que sempre estiveram acostumados com a gente 
desde a oitava até o terceiro, a gente tinha uma relação muito boa. Por mais 
que falasse bastante tinha bastante respeito. A gente respeitava a hora 
deles e eles também entendiam quando a gente conversava um 
pouquinho.” (S5) 

 

 

Porém, também é explanado que eles não se dedicavam tanto aos conteúdos 

abordados e que conversavam bastante em sala de aula. Eles perceberam no 

ensino superior a importância dos conteúdos ofertados no ensino médio, onde 

muitas das atuais disciplinas têm como base o conteúdo programático do ensino 

médio e em sua maioria relatam que poderiam ter se dedicado mais em suas 

escolas, pois hoje eles têm dificuldades em algumas disciplinas do ensino superior. 

 

 

“Sim, eu sinto que não aprendi muito, principalmente química, agora que 
estou na enfermagem e vê bastante, eu sinto que faltou muito, é tipo tive 
bioquímica assim e tive muita dificuldade com contas, mas como estudei, 
consegui. Isso, tanto que no final do terceiro ano, que eu estudava a noite, 
eu nem ia para escola direito e passei, ia para as provas tirava boas notas e 
tanto e que eu fiz a prova do Enem e consegui o PROUNI, tenho bolsa, sou 
bolsista, graças à Deus eu tenho o PROUNI.” (S17) 
 
 
“Acho que sim, devido ao fazer amigos, no ensino médio a gente aprende o 
conteúdo que eu estou vendo na faculdade hoje, muitas vezes não prestava 
atenção hoje eu estou vendo que eu devia prestar mais atenção, mas eu 
estou conseguindo.‟‟ (S18) 

 

 

Os entrevistados relataram algumas dificuldades com as disciplinas de seus 

cursos em decorrência do conteúdo adquirido no ensino médio. No estudo de 

Lamers et al (2017), docentes do ensino superior verificaram que o ensino básico 

não possibilitou a base necessária para a fluidez dos estudos no ensino superior e 

consideraram este um dos fatores condicionantes para o desempenho acadêmico.  

Ao ser perguntado aos entrevistados sobre o papel do ensino médio na 

escolha da futura profissão, a maioria respondeu que as escolas não tiveram 
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influência em suas decisões, não orientaram como deveriam sobre as profissões 

e/ou vestibular e modos de conseguir bolsa de estudos. 

 

 

“Não, eles nunca falaram nada de futuro nem de nada, nunca indicaram um 
ponto certo para gente, por isso que eu demorei bastante para decidir o que 
eu queria. “A maioria do meu pessoal já saiu da escola e já fez a faculdade. 
Eu fiquei o que? Quatro anos para escolher o que eu queria.” (S5) 
 
 
 
“Bom, eu acho que pode se dizer que atrapalhou um pouco. Eu acho que 
eles deveriam, por ser um lugar assim meio que interior e ser umas pessoas 
que tipo não tem tanta cultura assim eu acho que eles deveriam fizer mais 
projetos para auxiliar os alunos, correr atrás de faculdade, correr atrás de 
bolsa, falar que eles podem conseguir bolsa integral. Tem muita gente que 
tem sonho, mas não sabe das coisas então acho que atrapalhou um pouco 
sim.” (S13) 

 

 

A escolha da profissão é o item mais importante para todos que pretendem 

ingressar no ensino superior, visto que será a construção da sua carreira, no qual 

terá que dedicar tempo, estudo e dispor da parte financeira para custeá-la. Nesse 

momento, é valioso o papel da escola do ensino médio, com atividade vocacional 

para a orientar seus alunos sobre a melhor escolha de acordo com o seu perfil 

(PINHO et al, 2016). 

A orientação vocacional deficiente para os futuros ingressantes do ensino 

superior pode gerar decepção com o curso ou área escolhida, essas escolhas 

inadequadas podem ser influenciadas por amigos, familiares, modas, profissionais 

da área e não por vocação. (APPIO et al, 2016; ALBUQUERQUE, 2008) 

Contrapondo as pesquisas, mesmo os entrevistados não tendo tido suporte do 

ensino médio para suas escolhas, todos estavam satisfeitos com o curso escolhido. 

 

 

“Ele agrega o que eu quero fazer no futuro, é uma área que eu gosto, que 

eu estou, é minha área tecnicamente de conforto, não todas as matérias 
são tão confortáveis, mas é minha área de conforto, me favorece e é um 
curso que tipo assim eu não vou chegar fazer um ou dois semestres e agora 
vou parar. É um curso que vou fazer até o final.”(S4) 

 

 

 



 
49 

 

4.3 Aspectos para a Permanência no Ensino Superior 

 

4.3.1 O Papel da Faculdade 

 

A universidade é um espaço novo para a grande maioria dos discentes desta 

pesquisa, na visão dos entrevistados a faculdade é um local que parece intimidar os 

novos estudantes, pois não conhecem a estrutura física dos prédios e os processos 

burocráticos da secretaria. 

 

 

“Eu acho que o primeiro dia é complicado, o primeiro dia foi bem 
bagunçado. Eu queria que fosse, que tivessem mais informações mais 
claras e souber responder, né. Que no começo o pessoal não sabia, né e as 
pessoas que estavam, digamos como recepcionista dos alunos para indicar 
onde que eram as salas de qual curso. Então acho que era mais nessa 
parte assim de ter mais informação, de conseguir.” (S4) 
 
 
“Eu achei um pouco, um pouco....eu acho que pelo pessoal do 
administrativo, não sei se é assim que fala, eu achei que meio que largam a 
gente aqui dentro e gente tem que se virar. Eu acho que falta algumas 
orientações, o pessoal lá da frente „para você ir é assim, assim que faz‟. Eu 
sei que são muitos alunos, então se for ficar dando orientação para cada 
um.” (S9) 

 

 

Essa transição para a universidade comporta vários enfrentamentos, do ponto 

de vista acadêmico, social, pessoal e vocacional. (ALMEIDA; SOARES, 2003 apud 

ALBANAES et al, 2014) Sendo assim, precisamos olhar o estudante de forma 

diferenciada e acolhedora, principalmente no momento do seu ingresso no curso 

superior, por ser o primeiro ano de graduação um período critico para seu 

desenvolvimento e o seu ajustamento acadêmico. (CUNHA; CARRILHO, 2005; 

ALBANAES et al, 2014) 

Para o estudante “o sair de casa”, separar-se dos amigos, o meio 

desconhecido, o estabelecimento de relações com novos pares, o fato de terem 

assumir novas responsabilidades, o confronto com um ambiente de ensino 

aprendizagem menos estruturado, podem gerar mudanças de natureza educativa, 

ecológica e desenvolvimental. (SOARES et al 2015; ALBANAES et al, 2014) 

O sucesso no processo de adaptação, especialmente no primeiro ano, 

aparece como indicativo importante para a persistência e o sucesso do aluno ao 
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longo das suas experiências acadêmicas, assim como determina padrões de 

desenvolvimento estabelecidos pelos dissentes ao longo da sua vida universitária 

(ALBUQUERQUE, 2008; CUNHA, CARRILHO 2005). Por isso, o acolhimento 

realizado pela nova realidade de ensino aprendizagem pode ser determinante na 

permanência destes estudantes no ensino superior. 

Ao serem questionados sobre o acolhimento oferecido pelos coordenadores 

dos cursos e pelos professores, os discentes se sentiram amplamente acolhidos por 

ambos.  

 

“Eu achei bom. O Sergio assim, ele é o coordenador, ele é maravilhoso. 
Adorei ele. Uma pessoa muito boa. Ajudou a gente tudo a entender como 
funciona mais a faculdade, porque não tinha nem noção, nunca estive numa 
faculdade antes. Então achei bom. Gostei.” (S16) 
 
 
“Os professores também, eles são todos, desde o primeiro semestre até 
agora eles sempre foram bem atenciosos, eles são bem legais de conversar 
fora da sala de aula. Assim, eles acolheram bem a gente não só eu quanto 
todos os demais cursos.” (S15) 

 

 

Quanto maior o contrato informal entre professores e estudantes e o convívio 

universitário dentro e fora da aula, quanto melhor o processo de integração e 

identificação do aluno com o curso escolhido, maiores são as chances desse 

discente permanecer no ensino superior. O compromisso com a instituição e a 

percepção de utilidade da formação são outros fatores que podem pesar na decisão 

de permanecer no curso. (APPIO et al 2016; FERREIRA, FERNANDES, 2015; 

TONTINI E WALTER, 2014; FAGUNDES, 2014; ALMEIDA et al, 2012) 

Estudos anteriores já apontaram que aspectos como o compromisso e a 

motivação e do estudante frente as suas metas e objetivos, exercem influência 

positiva sobre a permanência do mesmo no ensino superior. (APPIO, 2016; 

TONTINI, WALTER, 2014; FAGUNDES, 2014; ALBANÊS et al, 2014) As formas de 

aprendizagem no ensino superior se apresentam de maneira diferente da que o 

estudante estava acostumado no ensino médio, essas diferenças podem produzir o 

sentimento de insegurança com relação à vida universitária e à futura profissão. 

(SANTOS E SILVA, 2011). Como demonstra a fala a seguir: 

 

“É diferente. Dá um impacto maior, porque no ensino médio você está ali 
bem infantil, você está numa idade bem, está começando a aprender 
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algumas coisas. Aqui você já chega é tudo diferente, tem regras diferentes, 
tem mais liberdade para você fazer o que quiser, mas não é bem desse 
jeito. Então você tem que conciliar as coisas. É diferente.” (S10)  

 

 

Em referência sobre o comprometimento, os discentes relataram sentir a 

diferença no comprometimento entre o ensino médio e o ensino superior. As falas a 

seguir ilustram esses relatos. 

 

 

“A diferença entre o ensino médio e aqui é que os professores, eles fazem 
de tudo para te ensinar, mas se você não quer aprender, então eles não 
querem saber também, na escola se você esta indo mal, eles te dão um 
trabalhinho para você, aqui eles mostram que o negocio é mais serio, que 
não tá mais no ensino médio como falam, os trabalhos são totalmente 
diferentes, não quer aquele ctrl c ctrl v, copiar e colar, mas ai tudo é 
importante, eu acho que eles estão formando os profissionais que eles 
querem que a gente seja né." (S17) 
 
 
 
“Totalmente. Muito. No ensino médio como não tive base de nada então 
eles deixavam a gente um mais pouco largado, né, não se preocupavam 
tanto. Aqui apesar de se faculdade e eu acho que o certo é cada um buscar 
o seu e eles não precisarem se preocupar tanto eles acabam se 
preocupando tanto com a gente que muda o foco do que a gente acha que 
é faculdade do que é realmente a faculdade.” (S5) 

 

 

Em outros estudos sobre a experiência de adaptação de ingressantes de 

diferentes cursos à universidade, Lamers et al (2017) e Pinho et al (2016), 

verificaram que estudantes expressavam a necessidade de assumir uma postura 

ativa frente à aprendizagem, buscando formas de aprender e vivenciar as 

oportunidades além das aulas, afirmando ainda que o ingresso na universidade 

acarretou mudanças de comportamento que repercutiram na vida pessoal e 

profissional. 

Os entrevistados em nosso estudo mencionaram o aumento do número de 

disciplinas e dos conteúdos abordados no ensino superior e que isso adiciona a 

responsabilidade e comprometimento com o curso. 

 

 

“Sim, eu tenho. Eu acho que eu tenho ainda mais porque agora é o que 
realmente escolhi para minha vida. Não que antes eu não tinha. Eu tinha, 
mas era tipo ah ensino médio, eu vou decidir ainda o que eu vou fazer. Mas 
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antes do terceiro eu não tinha certa ainda na minha cabeça qual faculdade 
queria seguir. E aí quando eu decidi comecei a me empenhar bem mais. 
Mas agora tenho o mesmo comportamento, acho que eu ainda levo bem 
mais a sério. E outra que a gente amadurece e eu acho que tenho mais 
responsabilidade agora, antes eu levava mais na brincadeira, mas mesmo 
assim quando era sério eu fazia as coisas sérias. Mas agora é outra coisa.” 
(S8) 
 
 
“Bastante responsabilidade, mais, não que eu não tinha antes, mas agora 
com muito mais dedicação, que antes eu não era tão dedicada assim de 
sentar e ler um livro, sentar e passar horas estudando. Aí depois que eu 
entrei para o ensino superior mudou totalmente. Aí todo dia chego leio, faço 
resumo de aula para poder entender porque senão eu fico perdida.” (S1) 

 

 

Para conseguir o alcance do sucesso no ensino superior é necessário que 

estudante desenvolva as suas competências intelectuais, acadêmicas e pessoais, 

para isso, terá que estabelecer e manter as relações interpessoais, como a relação 

com os professores, o que nesta pesquisa se mostrou positiva, e tomadas de 

decisão em relação a carreira a seguir. Neste sentido, a universidade se destaca 

como um contexto facilitador do desenvolvimento pessoal dos jovens, promovendo a 

integração e o ajustamento acadêmico, pessoal, social e afetivo do aluno (ALMEIDA 

E SOARES, 2001 apud CUNHA E CARRILHO, 2005). Como referidos nas falas a 

seguir: 

 

 

“Ah sim, que continuem tendo esses professores qualificados, que só tenha 
a melhorar, que as matérias sejam de grande valia para ao meu 
conhecimento que me ajude no futuro, que eu consiga me formar, ter uma 
clínica própria, começar a trabalhar com o que eu gosto, que é Fisioterapia 
e Fisioterapia Esportiva, e conseguir desenvolver bem, que o meu curso 
proporcione um bom caminhar, vamos dizer assim, um bom 
direcionamento.”  Uma boa base, isso.” (S10) 
 
 
“Ah eu espero aprender bastante, ter ensino de qualidade, que todos os 
professores que eu pague daqui sejam tão bons quanto os que já peguei, 
ne?! E vamos ver, tomara que seja. Ah, eu tenho vontade de sair daqui e 
continuar estudando, eu quero cada vez mais, eu quero ser um profissional 
diferente, quero fazer diferença.” (S17) 
 
 
“Meu futuro profissional que eu seja uma psicóloga bastante competente, 
que eu possa ajudar várias pessoas.” (S1) 
 
“Eu espero que, eu espero que eu ajude muita gente assim com relação a 
minha área porque hoje em dia é muita coisa industrializado tudo e já tem 
pesquisa falando que uma das causas da depressão é a má alimentação. 
Então eu gostaria muito de atuar não só nessa área assim de saúde, de 
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voltado para, não só para dieta assim, não só na área de nutrição esportiva, 
eu tenho interesse também, mas outras partes também eu tenho bastante 
interesse. Eu espero ser uma boa profissional, de estar ajudando os outro.” 
(S4) 

 

 

Através das falas supracitadas, é possível perceber a identificação dos 

entrevistados com o curso escolhido, bem como seus professores e suas 

idealizações com o futuro profissional, esses fatores corroboram positivamente para 

a permanência da instituição, como afirmam as pesquisas de Appio et al (2016) e 

Alburquerque (2008). 

 

4.3.2 Permanência e suas implicações 

 

O sucesso acadêmico ocorre em quatro dimensões principais: alunos 

(condições familiares e socioeconômicas, integração social, autonomia nos estudos, 

adequação dos métodos de estudo, participação em atividades extracurriculares, 

articulação entre valores e estilo de vida), docentes (relação com os alunos, 

competência científica e pedagógica, adequação entre ensino e métodos avaliativos, 

as expectativas em relação aos alunos), currículos e instituição universitária 

(SOARES et al, 2015; FAGUNDES, 2014). 

Se essas dimensões não forem cuidadas, acompanhadas, o discente pode 

abandonar o curso. Dentre os dezoito estudantes entrevistados, seis mencionaram 

já ter pensado em abandonar a faculdade. A seguir podemos observar os seis 

relatos.  

  

 

“Sim por causa do custo porque o final do ano passado foi muito complicado 
a questão financeira para gente, minha mãe ficou doente, tinham os 
remédios, o tratamento era muito caro. E se ela não melhorasse eu não ia 
conseguir porque ia continuar tendo que fazer tratamento e é muito caro. Só 
que por um milagre de Deus minha mãe se recuperou muito rápido. Meu pai 
já conseguiu uma promoção muito boa no serviço. Aí na mesma semana 
apareceu a bolsa. Aí tudo deu certo, mas antes eu estava pensando em 
desistir por causa do custo mesmo que eu não ia conseguir pagar a 
faculdade. Mas senão fosse isso nem teria pensado, “nem teria pensado em 
desistir. Agora depois que eu entrei não.” Agora que passou essa fase. 
“Agora que passou essa fase não por mais difícil que seja, por mais correria 
eu não penso.”(S1)  
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“Já, mas não pelo curso pelo cansaço de sair direto do serviço, sair 
correndo e pegar ônibus e vim. Cansaço quebra bastante a gente, mas se a 
gente não tiver foco não.” (S5) 
 
 
“Eu já tive vontade de desistir por outros motivos, não pela faculdade. Muito 
serviço, carga, minha casa, eu tenho muitas coisas para fazer fora da 
faculdade. Às vezes não tenho tempo de estudar, às vezes o emprego 
também não ajuda muito, não dão uma oportunidade de dizer assim preciso 
trabalhar tal dia eles não dão oportunidade. É um pouco assim difícil.” (S12) 
 
 
“É tipo para mim ainda é um sacrifício, na verdade para os meus pais. Para 
a nossa condição é um sacrifício. A gente tem que estar fazendo um esforço 
para estar todo mês pagando certinho, mas eu acredito que pelo que o 
curso é e por depois tipo no meu trabalho, pelo que eu vou receber acho 
que compensa. Abrimos mão de muitas coisas para pagar a faculdade.” 
(S8) 
 
 
“Minha experiência, é não está fácil porque a partir desse ano tudo mudou 
porque eu comecei a trabalhar então trabalhar e estudar já não é fácil e 
tentar conciliar ter um tempinho para estudar fora da faculdade não é fácil. 
Mas, ah, eu não sei é.”  “Está sendo boa e ruim ao mesmo tempo. Ruim é 
porque a gente chega tarde em casa, aí tem que acorda cedo, mas está 
sendo bom porque eu precisava mesmo de entrar em alguma faculdade e 
está aparecendo muita coisa assim interessante na parte das matérias que 
eu estou ali gostando bastante então.” (S4) 
 
 
“Já tive. Porque fiquei com medo. É fui fazer a prova e acabei descobrindo 
que tinha ficado de exame, aí fiquei com medo. Falei 'ah não, vou desistir 
porque ficam falando muito em dp, do, dp e acaba dando medo‟ e aí eu falei 
ai. Eu pensei muitas vezes em desistir.” (S14) 

 

 

As causas citadas pelos entrevistados que poderiam levar à desistência do 

ensino superior foram: custos relacionados ao ensino, doença de familiar, trabalho, 

cansaço, falta de tempo para os estudos e reprovação. Em estudo semelhante, Zago 

(2006), relatou que a carga de trabalho, tempo insuficiente para suprir as 

solicitações do curso e outras de ordem social e cultural como baixo poder aquisitivo 

para aquisição de livros, participação em eventos científicos, teatro e cinema, podem 

implicar em abandono dos estudantes oriundos de camadas populares. 

O abandono está também associado à inadaptação dos ingressantes ao estilo 

do ensino superior e pela imaturidade; formação prévia deficiente; dificuldade 

financeira; irritação com a precariedade dos serviços prestados pela instituição; 

dificuldades de transporte e alimentação. (TONTINI E WALTER, 2014; LOBO, 2012) 

Mesmo as políticas de financiamento ao estudante, como FIES e PROUNI 

ainda são largamente insuficientes, pois muitos estudantes não têm meios 
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financeiros para se manter na instituição (material didático, transporte e alimentação. 

(PRIM, FAVERO, 2013; LOBO, 2012) 

Para o aluno trabalhador, conciliar as duas condições é considerado um fator 

complicador para a permanência e conclusão do curso, além do cansaço das horas 

de jornada, esse aluno não dispõe de tempo para se dedicar aos estudos, ficando 

esse comprometido. Caso isso persista, somado a uma trajetória escolar não 

favorável, pode levar a reprovações (GISI, PEGORINI, 2016), que segundo Lobo 

(2012) é um dos maiores problemas de evasão no ensino superior.  

Entretanto, docentes perceberam que entre os estudantes que trabalhavam, a 

dificuldade estava relacionada ao tempo de dedicação da concentração no horário 

final da aula no turno noturno, que os levava a uma valorização do tempo aplicado 

em sala de aula. Mesmo com as dificuldades, no caso do estudante-trabalhador, a 

conclusão do curso, pode se traduzir em uma melhor aptidão para o mercado de 

trabalho, melhorando futuramente a sua condição socioeconômica. (LAMERS, 2017) 

Apesar dos inúmeros fatores para o abandono do ensino superior, todos os 

entrevistados mencionaram pretender permanecer e concluí-los. A principal razão 

para isso é a motivação que move cada uma das pessoas inseridas nesse contexto, 

como evidenciado nas falas dos seis estudantes já mencionados: 

 

 

“Então o custo, no começo, eu estava pensando em desistir porque o curso 
da psicologia é bem caro aqui para minha questão financeira. Mas eu 
consegui uma bolsa de 50%. Foi aí que eu tive a certeza mesmo.”  (S1)   
 
 
“Pensar que daqui 5 anos, querendo ou não, vão passar super rápido, eu 
estar formada com diploma e deixar minha família orgulhosa.”(S5) 
 
 
“Não sei. Eu gosto de estudar, sempre gostei, eu sempre quis estudar. É 
isso que me motiva.” Não eu não penso mais em desistir “É porque é muito 
difícil, a minha vida é muito difícil. Porque eu tenho minha casa, tenho meu 
emprego, eu faço extra para poder juntar um dinheiro para poder pagar a 
faculdade. Então por isso, mas fora isso eu estou gostando.”(S12) 
 
 
“Na verdade se eu falar não não não, na semana de prova eu fico „ai meu 
Deus será que eu vou conseguir? Tipo mas eu não quero desistir. Eu não 
posso, né. Porque é meu sonho e também porque meus pais estão lutando 
por isso , né. Então, acho que é isso que não me deixa ter vontade de 
desistir.”(S8) 
“Por enquanto não, nada nenhum motivo assim. Ah, porque é uma decisão 
que eu tomei e eu não vou largar assim por largar. Enquanto eu tiver 
condições de pagar, de conseguir estudar e se esforçar para estudar eu não 
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vejo problema para desistir assim, a não ser que aconteça alguma coisa. 
Mas por enquanto não. Não tem. O negócio é continuar.”(S4) 
 
 
“Acho que a minha mãe que ela começou na faculdade já tarde e hoje ela 
não pára de fazer pós, pós. Hoje ela está como neuropsicopedagoga e quer 
só para frente. Foi ela que me motivou. Ela falou assim „você vai desistir 
assim do nada? E olha quanta coisa que eu já passei.‟. Então acho que foi 
ela. Ela disse assim „ não vai desistir agora‟. (S14) 

 

 

A motivação e o compromisso com seus objetivos, são importantes para a 

permanência dos estudantes, isso é inerente ao aluno, sobre como o mesmo 

interage com novos contextos, sociais e acadêmicos. Tendo como fatores para o 

sucesso acadêmico: se identificar com a instituição e com o curso escolhido, a 

percepção sobre a utilidade da sua formação, adequação com as metodologias de 

aprendizagem e boa relação com professores e colegas. (LAMERS et al, 2017; 

PINHO et al, 2016; APPIO et al, 2016; SOARES et al, 2015, TONTINI E WALTER, 

2014; FAGUNDES, 2014; ALBANAES et al, 2014; ALMEIDA et al, 2012 e 

ALBUQUERQUE, 2008) 

Dentro das motivações explanadas pelos entrevistados para permanência, o 

apoio da família foi significativo, com 50% dos relatos. A influência da família tanto 

positivamente como negativamente interfere diretamente nas decisões desse 

estudante tanto para permanência, como para a sua evasão (ALBUQUERQUE, 

2008). Discordando desse achado, Pinho et al (2016) em sua pesquisa sobre o 

envolvimento de uma escalda de transição e adaptação acadêmica, tinham a 

expectativa que a família aparecesse como influente nessa vivência acadêmica, 

porém os resultados não confirmaram esta suposição. 

Em contrapartida aos seis estudantes entrevistados que já havia, pensado em 

desistir do ensino superior, faz-se importante destacar algumas falas dentre os doze 

estudantes que nunca pensaram em desistir: 

 

 

“Não, não. Nunca tive vontade de desistir.” Por que? “Porque é uma área 
que eu gosto e eu sei que querendo ou não tipo vai me ajudar no futuro, por 
mais que tenha algumas dificuldades vai me ajudar futuramente. Então não 
dá para desistir.” (S3) 
 
“Não, ainda não. Espero que nem vá ter. Porque, ah, que nem eu falei, teve 
os pontos negativos, mas assim nada que faça eu desistir. Eu acho que 
tudo na vida é um desafio, sempre vai aparecer algo diferente, algo novo 
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que você tem que se adequar, acostumar. E o curso eu acabei gostando 
mais do que antes de entrar, achei mais interessante ainda do que quando 
comecei a fazer o curso.” (S10) 
 
 
“Não, desistir não porque é uma coisa que foi difícil para começar a fazer, 
então eu não penso em desistir tão fácil assim. Para mim desistir só se for 
alguma coisa que eu não consiga pagar assim, mas pensar em desistir 
nunca passou pela minha cabeça.” (S15) 

 

 

Pelas falas acima é possível observar a vontade em permanecer nos cursos 

escolhido, as expectativas elevadas sobre o curso são também uma condição para o 

sucesso do estudante (APPIO et al, 2016), entretanto também é verificado que todos 

tiveram que se adaptar ao novo contexto, e é exatamente esse desafio que os 

motivam a continuar. 

 

4.4 Limitações do Presente Estudo e Perspectivas de Estudos Futuros 

 

A pesquisa foi realizada somente no primeiro período de todas as turmas dos 

cursos da área da saúde, com a intenção de avaliar o discente em sua transição do 

ensino médio para o ensino superior, a pouca vivência na faculdade é refletida nas 

entrevistas, porém o tempo de um semestre pode ter sido curto para responder de 

uma forma mais ampliada sobre a permanência no ensino superior.  

Outro motivo para a limitação desse estudo era a idade baixa dos discentes, 

em sua maioria não estava inseridos no mercado de trabalho, o que também não 

reflete a realidade dos estudantes noturnos.  

Esses aspectos evidenciam a necessidade de uma investigação a longo 

prazo sobre a permanência, assim sugere-se uma pesquisa longitudinal como forma 

de pesquisa futura, fazendo uma comparação dos dados atuais e futuros, novas 

entrevistas com essa turma pesquisada nos outros anos de graduação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desde trabalho foi compreender a relação dos aspectos 

socioeconômicos e da formação prévia no ensino médio com a permanência no 

ensino superior, dos estudantes matriculados nos cursos da área da saúde, para 

alcançar este objetivo foram definidas algumas etapas, apresentadas como objetivos 

específicos desta pesquisa são eles: 

1. Caracterizar o perfil socioeconômico dos estudantes matriculados nos 

cursos educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia. 

2.  Explorar junto aos estudantes aspectos de sua formação prévia no ensino 

médio e sua relação com a permanência no ensino superior.  

3. Conhecer e compreender os aspectos dificultadores para permanência dos 

estudantes no ensino superior. 

4.  Elaborar estratégias que ampliem o acolhimento e incentivem a 

permanência dos estudantes no ensino superior. 

 

Assim, discute-se a seguir cada um dos objetivos específicos: 

O primeiro objetivo específico caracterizar os alunos pesquisados foi atingido 

com a apresentação do perfil da amostra. Neste contexto, participaram da pesquisa 

285 estudantes dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, moradores de 14 cidades que compõem o Vale 

do Ribeira. A maioria era solteiros, com predominância do gênero feminino, 

provenientes em maior parte do ensino médio público, tendo como renda familiar 

predominante entre 1.000 a 2.500 reais, 84,2% possuíam algum tipo de bolsa de 

estudo, a idade média dos pesquisadores era de 25 anos, porém a grande parte 

compunha de jovens entre 17 anos à 19 anos. Em relação às atividades diurnas, 

52,3% não trabalhavam; e o ônibus é o transporte mais utilizado para ir à faculdade.  

O segundo objetivo explorar junto aos estudantes aspectos de sua formação 

prévia no ensino médio e sua relação com a permanência no ensino superior 

também foi alcançado, com base na análise das entrevistas é notório os relatos da 

baixa qualidade de ensino prestada no ensino médio, com queixas de falta de 

professores específicos e de conteúdos a serem abordados, isso reflete no 

aprendizado de novos conteúdos no ensino superior, muitos discentes tiveram 

dificuldades em acompanhar as disciplinas, principalmente as que continham 
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química; outro fator reportado foi a falta de suporte vocacional do ensino médio para 

a escolha da futura carreira. Esses dois fatores poderiam influenciar negativamente 

a permanência dos estudantes no ensino superior, porém o compromisso dos 

entrevistados com seus cursos foi mais significativos do que os fatores negativos. 

O terceiro objetivo específico, conhecer e compreender os aspectos 

dificultadores para permanência dos estudantes no ensino superior, não foi 

alcançado plenamente, devido a pouca vivência dos entrevistados no ensino 

superior, porém trouxe a essa pesquisa importantes contribuições. As entrevistas 

analisadas evidenciaram que apesar do fator financeiro ser um forte fator para 

permanência ou desistência pela falta do mesmo, através das bolsas de estudo, os 

estudantes ainda conseguem seguir a diante com o estudos; os aspectos 

dificultadores mais relatados são cansaço dos afazeres do dia dia, como trabalho, 

transporte até a faculdade, falta de tempo para os estudos, conciliar o tempo entre 

faculdade, trabalho e família, e os estresses que eles passam fora da faculdade. 

Diferentemente o que relatam as literaturas, não houve queixas sobre o curso 

escolhido, coordenadores, corpo docente e a estrutura da faculdade. Houveram 

queixas sobre a recepção no primeiro dia de aula e sobre a secretaria, entretanto 

isso não reflete como aspectos dificultadores para a permanência desses discentes 

na instituição. 

Por fim o quarto objetivo específico, elaborar estratégias que ampliem o 

acolhimento e incentivem a permanência dos estudantes no ensino superior, foi 

alcançado com a elaboração de dois produtos, o primeiro denominado Vem Comigo 

Calouro, o qual tem como objetivos acolher os discentes ingressantes, para que não 

se sintam “perdidos” e desnorteados dentro da instituição por ser uma experiência 

nova em um novo ambiente; tirar dúvidas dos estudantes ingressantes sobre o curso 

e também sobre a estrutura física e burocrática da instituição; e orientar os alunos, 

sobre o curso escolhido, sobre a metodologia aplicada as disciplinas, meio de 

avaliação e sobre os estágios. O segundo produto é a Repaginação de um link na 

página da faculdade, tem como objetivo nortear os visitantes sobre o curso 

pretendido, de forma clara e simples, com fotos e vídeos, subdivididos por semestre. 

Através deste estudo foi analisado o perfil socioeconômico, estudo prévio e 

sua relação com a permanência no ensino superior dos estudantes na área da 

saúde do Vale do Ribeira foi verificada as dificuldades enfrentadas no ensino 

superior devido a baixa qualidade do ensino médio e a baixa renda socioeconômica, 
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porém esses fatores não foram relevantes para a desistência do curso, 

diferentemente do que era o esperado pela pesquisadora no inicio desta pesquisa. A 

mudança do perfil dos estudantes noturnos foi outra constatação nessa pesquisa, no 

qual a idade prevalente constava entre 17 a 19 anos, não trabalhadores, 

contrariando a literatura pesquisada, devido existir somente uma instituição do 

ensino superior na região que funciona somente no período noturno. O fator 

Motivação foi o mais relatado para a permanência dos discentes para a permanência 

no ensino superior, a motivação dos entrevistados esta atrelada aos seus sonhos de 

vida, sendo nesse caso a conclusão do curso, o trabalhar na área estudada e suprir 

as expectativas dos seus familiares. 
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ANEXO III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

1 – Título do projeto: Acesso e permanência no ensino superior: perfil dos alunos da 
área da saúde no Vale do Ribeira. 
2 – Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 
neste estudo, que visa compreender a possível influência dos aspectos 
socioeconômicos e da formação prévia no ensino médio e sua relação com a 
permanência no ensino superior, dos estudantes matriculados nos cursos da saúde 
de uma instituição de ensino superior privada situada no Vale do Ribeira. 
3 – Você responderá a dois questionários, um questionário sobre o perfil 
socioeconômico e um questionário sobre as vivências acadêmicas, realizado em sua 
sala de aula, das 21:00 às 21:20 horas;  e  poderá participar de uma entrevista, a 
qual será utilizado um gravador, realizada em uma das salas da própria instituição 
no horário das 21:00 às 21:20 horas. 
4 – O único desconforto que pode existir é aquele característico de ter que 
responder as perguntas que forem realizadas no questionário e na entrevista. 
5 – O benefício direto ao participante deste estudo será a inserção nas ações de 
incentivo à permanência que poderão ser criadas. 
6 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 
O principal investigador é a Profa. Aline Tatiane Almeida Monma, que pode ser 
encontrado no endereço Rua Oscar Yoshiaki Magário, s/n – Registro – São Paulo, 
Telefone (13) 3828-2840, e-mail: alinemonma@hotmail.com. Se você tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, 
FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br 
7 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo; 
8 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em 
conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a identificação de 
nenhum participante; 
9 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 
quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores 
10 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa; 
11 - O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado somente 
para esta pesquisa. 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Acesso e permanência no ensino 
superior: perfil dos alunos da área da saúde no Vale do Ribeira.”. Eu discuti com a 
Profa. Aline Tatiane Almeida Monma sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido. 
Este documento foi elaborado em duas vias, das quais uma, devidamente assinada 
ficará em poder do participante da pesquisa e a outra do pesquisador. 
 
_____________________________ 
      Assinatura do participante/ Local                                          Data         /       /        
 
______________________________ 
     Assinatura da testemunha                                       Data         /       /        
(para casos de voluntários menores de 18 anos, ou portadores de deficiência 
auditiva ou visual.) 
 
 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste voluntário para a participação neste estudo. 
_________________________________ 
 Assinatura do responsável pelo estudo                                            Data         /       /      
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APÊNDICE I – Questionário de Perfil Socioeconômico do Estudante 

 

1. Idade: ___________ 

2. Gênero  (  )masculino  (  )feminino 

3. Mora em qual cidade:_______________ 

4. Qual meio de transporte para a faculdade: (  ) ônibus (  )carro  (  ) outro 

Qual:________ 

5. Fez ensino médio em instituição: (  )pública  (  )privada  (  ) parte em escola 

pública e parte em escola privada 

6. Utiliza bolsa de ensino para custear a faculdade: (  )PROUNI parcial  (  )PROUNI 

completo  (  )FIES  (  )financiamento da própria instituição  (  )não utilizo bolsa de 

ensino 

7. Qual o nível de instrução do seu pai: (  ) ensino fundamental incompleto   

(  ) ensino fundamental  completo (  )ensino médio incompleto  (  )ensino médio 

incompleto (  ) ensino superior incompleto  (  ) ensino superior completo (  )pós 

graduado 

8. Qual o nível de instrução da sua mãe: (  ) ensino fundamental incompleto    

(  ) ensino fundamental  completo (  ) ensino médio incompleto  (  )ensino médio 

incompleto (  ) ensino superior incompleto  (  ) ensino superior completo (  )pós 

graduado 

9. Renda familiar mensal da família: (  ) até R$ 1.000  (  ) entre R$1.001 e R$ 2.500     

(  ) entre R$2.501 e R$ 5.000  (  ) entre R$ 5.001 e R$ 10.000  (  ) acima de 

R$10.000 

10. Atividade diurno: (  ) estágio  (  ) trabalha na área da saúde  (  ) trabalha em 

outra área  (  ) não trabalha 

11. Faz em média quantas horas de trabalho ou estágio remunerado por semana: 

_____horas 

12. Remuneração: (  ) até R$1.000   (  ) de R$ 1.001 até R$ 1.500  

(  ) de R$ 1.501 até R$ 2.000  (  ) acima de R$2.000 

13. Depende da remuneração do trabalho/ estágio para sobreviver? 

  (  ) sim totalmente  (  ) sim parcialmente (  ) não 

14. Depende da remuneração do trabalho/ estágio para pagar os estudos? 

(  ) sim totalmente  (  ) sim parcialmente (  ) não 
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APÊNDICE II – Roteiro da Entrevista semi-estruturada 

 

Roteiro da entrevista semi-estruturada 

 

1. Conte como foi a sua experiência no ensino médio? (Qual horário você 

estudava? Quais matérias gostava? Tinha facilidade de aprendizado? Como era o 

seu comportamento em sala de aula? Qual era a sua relação com os professores? 

Explorar junto aos estudantes aspectos de sua formação prévia no ensino médio e 

sua relação com a permanência no ensino superior. O que te motivou a escolher o 

seu curso? (Teve influência de alguém ou algo? Valores ou bolsas de estudo do 

curso influenciaram? A sua escola já tinha orientado algo sobre o seu curso?). 

Compreender a possível influência dos aspectos socioeconômicos e educação 

prévia na escolha do curso. 

 

2. Quem paga a sua faculdade? (Quem paga os outros gastos como xerox, livros, 

palestras e condução? Você a acha que é um curso caro? Tem dificuldades para 

pagar?) 

Conhecer e compreender os aspectos dificultadores para a permanência dos 

estudantes no ensino superior. 

 

3. Como você gostaria de ter sido acolhido/recebido na faculdade? ( 

Acolhimento pelos alunos da mesma sala e dos outros anos, pela direção da 

faculdade e do curso e pelos docentes; sentiu diferença entre o ensino médio para o 

ensino superior?) 

Conhecer e compreender os aspectos dificultadores para a permanência dos 

estudantes no ensino superior. 

 

4. Quais são as suas expectativas em relação ao seu curso? (As disciplinas, os 

professores, futuro profissional) 

Conhecer e compreender os aspectos dificultadores para a permanência dos 

estudantes no ensino superior. 

5. Como está sendo a sua experiência no ensino superior? Quais são ou foram 

os pontos positivos e negativos do seu curso e da faculdade? 
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Conhecer e compreender os aspectos dificultadores para a permanência dos 

estudantes no ensino superior. 

 

6. Desde que você iniciou a faculdade, você já teve vontade de desistir do 

curso? (Por quê? Porque é tanto se a resposta for SIM quanto NÃO. O que te 

mantem prosseguindo o curso?) 

Conhecer e compreender os aspectos dificultadores para a permanência dos 

estudantes no ensino superior. 
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APÊNDICE III – Relatório de Evasão entre os anos 2013 a 2017 dos cursos da área 

da saúde 

 

Relatório de evasão entre os anos 2013 a 2017 dos cursos da área da saúde 

Cursos 2013 2014 2015 2016 2017 

Educação física (bacharel)      

1º ano -50,0% -45,0% -50,0% -48,9% -68,7% 

2º ano  0,0% 0,0% 0,0% -26,3% -21,0% 

3º ano +75,0% +57,0% 0,0% +45,5% +121,0% 

4º ano - 9,5% --- --- --- --- 

Educação física (licenciatura)      

1º ano -25,0% -31,7% -55,2% -35,8% -9,7% 

2º ano -9,7% -3,7% -10,3% -9,1% -11,1% 

3º ano +12,9% -13,5% -2,0% -1,9% -20,0% 

Enfermagem      

1º ano 0% -14,9% -32,2% -11,5% -17,0% 

2º ano -12,0% -7,8% -14,7% -1,6% +8,8% 

3º ano 0,0% 0,0% -5,3% -3,8% -12,72% 

4º ano -2,0% -2,0% 0,0% -3,5% +2,0% 

5º ano --- --- 0,0% 0,0% -3,8% 

Farmácia      

1º ano -17,4% -17,1% -35,9% -20,0% -16,2% 

2º ano -6,2% 0,0% +4,0% -5,0% -3,4% 

3º ano +2,7% -2,5% -7,4% 0,0% -5,5% 

4º ano --- -2,8% -8,7% +4,7% -13,6% 

5º ano --- --- -2,4% -9,1% 0,0% 

Fisioterapia      

1º ano -13,0% -23,3% -9,3% -9,1% -16,1% 

2º ano -15,7% -15,8% -17,5% -3,4% -3,3% 

3º ano +11,1% 0,0% 0,0% -7,9% -3,7% 

4º ano -6,2% -6,2% 0,0% 0,0% -6,0% 

Nutrição      

1º ano -17,2% -46,1% -48,6% -16,7% -35,5% 

2º ano 0,0% +5,0% -20,6% -15,0% -9,1% 

3º ano -9,0% -5,0% 0,0% -3,8% 0,0% 

4º ano -5,0% -15,3% 0,0% -3,8% -3,0% 

Psicologia      

1º ano --- --- -11,7% -32,7% -23,3% 

2º ano --- --- --- -9,3% 16,0% 

3º ano --- --- --- --- -8,1% 

--- não havia dados disponíveis  

 
Tabela 2. Porcentagem de discentes que evadiram (-) ou ingressam (+) no ensino 
superior na FVR, entre os anos de 2013 e 2017. 
Dados obtidos através da secretaria da instituição. 
Porcentagem dos discentes desistentes dos cursos da área da saúde por número 
total de matriculas por ano. Os dados positivos (+), ocorre quando há um aumento 
no número de estudante matriculado . No ano de 2013 a grade curricular do curso 
de educação física era de quatro ano, sendo posteriormente alterada para três anos. 


