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RESUMO 

Com o intuito de lançar luz sobre o processo de expansão do acesso ao ensino superior no 

Brasil na última década, a presente tese, na sua primeira parte, se propôs a investigar, através 

de análise descritiva e de métodos de análise de sobrevivência, a influência das características 

socioeconômicas e da participação em atividades extracurriculares sobre as chances de 

evasão, permanência e diplomação de uma coorte de 638 alunos que frequentaram o curso 

de Ciências Sociais de uma universidade privada de Belo Horizonte entre fevereiro de 2003 e 

junho de 2009. Os resultados demonstraram que as variáveis socioeconômicas, como renda 

familiar, escolaridade dos pais e tipo de escola cursada nos ensinos fundamental e médio, não 

tiveram impacto significativo sobre o fluxo escolar, ao passo que a realização de atividades 

remuneradas de estágio, extensão e, sobretudo, de pesquisa ao longo do curso exerceram um 

efeito protetor contra a evasão, aumentando consideravelmente as chances de permanência 

e conclusão da graduação. A segunda parte da pesquisa, efetivada através da aplicação de 

questionários, realização de grupo focal e entrevistas com egressos do curso, revelou que a 

participação nestas atividades extracurriculares contribuiu também para uma maior 

integração dos estudantes ao ethos acadêmico, o desenvolvimento de habilidades e 

competências essenciais ao exercício da profissão, bem como para a inserção mais qualificada 

no campo profissional das Ciências Sociais. Em suma, este estudo mostrou que a realização de 

atividades de iniciação científica e de trabalho oferecidas pelo curso bem como as 

experiências acadêmicas vividas pelos estudantes durante a graduação - ou seja, as condições 

pós-acesso ao ensino superior -, podem ter um impacto positivo maior do que a origem social 

sobre as chances de permanência, diplomação e, posteriormente, de entrada no mercado de 

trabalho. Sugere-se, portanto, que as políticas de universalização do acesso e de inclusão no 

ensino superior destes novos estudantes - provenientes, em sua maioria, de estratos 

socioeconômicos médio-baixos - venham acompanhadas de políticas de permanência, 

baseadas, por exemplo, na ampliação da oferta de oportunidades de realização de atividades 

remuneradas de pesquisa, estágio e extensão na própria área do curso. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior, Educação Superior, Fluxo Escolar, Análise de Sobrevivência, 

Evasão Escolar, Atividades Extracurriculares, Inserção Profissional, Desigualdades 

Educacionais. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In order to shed light on the process of expanding access to higher education in Brazil in the 

last decade, the first part of this thesis sought to investigate, using descriptive analysis and 

survival analysis methods, the influence of socioeconomic characteristics and participation in 

extracurricular activities on the chances of drop-out, permanence and graduation from a 

cohort of 638 students who attended the course of Social Sciences of a private university in 

Belo Horizonte between February 2003 and June 2009. The results showed that 

socioeconomic variables such as family income, parental education and type of school 

attended in primary and secondary education, had no significant impact on the school flow. 

On the other hand, the realization of paid activities of internships, extension and, mainly, 

research throughout the course exerted a protective effect against drop-out, increasing the 

chances of permanence and completion of graduation. In the second part of the research, 

questionnaires, focus group and interviews done with course graduates revealed that 

participation in extracurricular activities also contributed to further integration of students to 

the academic ethos, development of skills and essential competencies to the profession, as 

well as to a most qualified entry into the professional field of Social Sciences. As a conclusion, 

this study revealed that conducting scientific research activities and work offered by the 

course and the experiences of the students during graduation – in other words - the post-

access conditions to higher education - can have a greater impact than social origin over the 

chances of permanence, graduation and later entry into the labor market. It is suggested, 

therefore, that universal access policies and inclusion in higher education of these new 

students - from, mostly medium-low socioeconomic strata - be accompanied by permanent 

policies aimed at increasing the offer of opportunities to realize researchs, interships and 

extension in the area of the course. 

 

Keywords: Higher Education, School Flow, Survival Analysis, Higher Education Dropout, 

Extracurricular Activities, Professional Insertion, Educational Inequalities 
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INTRODUÇÃO 

 

Que fique bem claro: não existe uma maneira simples de atingir uma 
igualdade verdadeira de oportunidades no ensino superior. Trata-se de um 
desafio central para o Estado Social no século XXI, e o sistema ideal ainda 
está para ser inventado (THOMAS PIKETTY, 2014, p. 474) 

 

O sistema de ensino superior no Brasil vem passando por um processo de expansão sem 

precedentes, sobretudo depois da sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, 

que acarretou um aumento significativo do número de vagas, principalmente no setor 

privado. Desde então, vem se intensificando, ano após ano, o acesso de um público mais 

diferenciado socialmente, como estudantes do sexo feminino, jovens pretos e pardos, alunos 

de baixa renda, com pais de baixa escolaridade, e outros mais velhos, já integrados ao 

mercado de trabalho (MARTINS, 2000; NEVES & MORCHE, B. 2011; SCHWARTZMAN, 2008; 

SAMPAIO, 2014a, CORBUCCI, 2014).  

 

Já há várias décadas, as pesquisas têm discutido as características e consequências do 

processo de expansão da oferta de vagas no ensino superior. Os estudos vinculados às “teorias 

da modernização”, de viés funcionalista, enfatizam o papel da escolarização na redução das 

desigualdades sociais pela substituição dos privilégios decorrentes da origem socioeconômica 

e de outros critérios adscritos pelo mérito individual (PARSONS, 1974; TREIMAN, 1970 apud 

COLLARES, 2009). Já as pesquisas apoiadas nas “teorias da reprodução” têm demonstrado que 

a expansão dos sistemas educativos não tem resultado em uma maior igualdade de chances 

educacionais relativas, inclusive nos países desenvolvidos. A influência da origem familiar 

sobre a trajetória e a progressão escolar e, consequentemente, sobre o status ocupacional e 

a mobilidade social dos indivíduos permanece estável mesmo quando há um aumento no 

alcance educacional geral, revelando, assim, a persistência de desigualdades de 

oportunidades educacionais (SHAVIT & BLOSSFELD, 1993; ERIKSON & GOLDTHORPE, 1992). 

Em todos os lugares já pesquisados, estudantes cujos pais têm alto nível de escolarização e, 

sobretudo, de renda, têm larga vantagem sobre aqueles com pais de menor renda e 

escolaridade. Segundo Lucas (2001), mesmo quando ocorre uma expansão do sistema de 

ensino e a consequente ampliação do acesso às classes mais baixas, a origem social dos 

estudantes continuará influenciando a qualidade da escolarização oferecida aos alunos e, 
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portanto, o seu sucesso educacional, pois as classes médias e altas tenderão a garantir para si 

os recursos educacionais de maior qualidade. De fato, o acesso às mais prestigiadas 

instituições e programas de graduação no Brasil ainda está fortemente relacionado ao nível 

socioeconômico, que por sua vez está relacionado ao grau de escolarização das famílias, à 

etnia e ao local de residência (SCHWARTZMAN, 2012). 

 

Desde a década de 1960, as pesquisas têm demonstrado, de maneira geral, que a expansão 

dos sistemas educacionais não tem sido suficiente para minimizar a ligação entre a origem 

social e o destino escolar e social dos indivíduos. Entretanto, de acordo com o modelo da 

“seletividade diferencial” proposto por Mare (1981), baseado na aplicação de regressões 

logísticas para cada transição escolar, os efeitos da origem social, sobretudo da classe social e 

da ocupação dos pais, variam ao longo das transições escolares, sendo mais forte nas 

transições iniciais (para o ensino fundamental e depois para o médio) e mais atenuado na 

transição final, para o ensino superior. Com efeito, Shavit e Blossfeld (1993) comprovaram, 

através da análise comparativa de estudos realizados em vários países desenvolvidos a partir 

do modelo de Mare (1981), os quais passaram por processos de expansão educacional, que o 

efeito da origem social na progressão escolar é forte no começo do percurso educacional e 

diminui nas transições educacionais posteriores. Por extensão, como demonstrou Hout (1988) 

em estudo realizado nos Estados Unidos, a ocupação dos filhos que conseguem atingir o 

ensino superior praticamente não sofre influência da ocupação dos pais. A seleção 

socioeconomica, portanto, ocorre de maneira mais intensa nos estágios iniciais da 

escolarização e tende a diminuir à medida que se avança para os níveis mais altos. Uma das 

hipóteses é de que crianças são mais dependentes das condições socioeconômicas dos pais 

do que os filhos mais velhos, o que dificultaria a transição nos níveis mais baixos de 

escolarização, mas não nos posteriores (sobretudo nos países onde a educação superior não 

representa altos custos para a família de origem). Ainda que os níveis mais altos de educação 

permaneçam razoavelmente exclusivos, durante o processo de expansão, coortes sucessivas 

de nascimento aumentariam suas chances de dar um pequeno passo acima dentro da 

hierarquia educacional.  

 

Mesmo reconhecendo a melhoria nas diferenças entre os grupos de raça, gênero e estratos 

socioeconômicos no acesso à escola e mesmo ao ensino superior nos últimos anos, a verdade 
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é que as relações entre origens e destinos sempre foram muito fortes no Brasil, inclusive sobre 

a probabilidade dos indivíduos realizarem a última transição escolar, para o ensino superior, 

conforme comprovam vários estudos sobre estratificação social realizados nas últimas 

décadas (HASEMBALG & SILVA, 2003; FERNANDES, 2005; COLLARES, 2010). Ao contrário do 

que foi constatado nos estudos comparativos internacionais realizados em países 

desenvolvidos (p.e. SHAVIT & BLOSSFELD, 1993), no Brasil, até pelo menos uma década atrás, 

os efeitos das origens familiares no alcance educacional não eram lineares, isto é, os diversos 

componentes destas origens, tais como raça, ocupação e escolaridade dos pais e classe social, 

tinham efeitos crescentes e decrescentes. Nas pesquisas realizadas na década de 1990 e início 

dos anos 2000, os efeitos da raça e da renda familiar, por exemplo, tendiam a aumentar (ainda 

que de maneira menos intensa no caso da última) nas últimas transições educacionais, ao 

passo que o efeito da escolaridade do pai era mais estável, tendendo a decrescer ao longo 

destas transições (HASEMBALG & SILVA, 2003; FERNANDES, 2005). 

 

Entretanto, pesquisas mais recentes, realizadas a partir de dados da década de 2010, período 

marcado pela adoção de políticas de ampliação do acesso ao ensino superior, revelam 

diferenças no efeito dos componentes das origens (raça, renda familiar e escolaridade dos 

pais) sobre a probabilidade de acesso dos alunos a este nível de ensino, de acordo com o tipo 

de instituição (pública ou privada), o tipo (acadêmico, vocacional ou tecnológico) (PRATES; 

SILVA; DE PAULA, 2012) e a área do curso (exatas, biomédicas, ciências sociais aplicadas, 

humanas etc.) e a região do país. De maneira geral, pode-se dizer que houve uma diminuição 

dos efeitos da escolaridade dos pais, tanto na rede pública quanto na privada, e uma 

estabilização da influência da classe social de origem sobre as probabilidades de transição para 

o ensino superior (MONT`ALVÃO, 2011). Da mesma forma, vem se reduzindo as vantagens de 

estudantes brancos e amarelos sobre os estudantes pardos e pretos, sobretudo na rede 

privada.  

 

Embora reconheça o eventual peso das políticas de inclusão, sobretudo do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI)1, numa eventual alteração dos padrões de efeito das 

                                                             
1 Programa do Governo Federal, criado em 2005, responsável pelo acesso de mais de 1 milhão de estudantes ao 
ensino superior privado até 2014, na sua maioria com renda familiar per capita até 1 salário mínimo e meio. 
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origens sociais2, o presente estudo não pretende discutir as causas do declínio destas 

influências das origens sobre a trajetória escolar, principalmente, sobre as probabilidades de 

acesso ao ensino superior. Não se propõe tampouco a analisar as razões pelas quais dentre 

indivíduos com características socioeconômicas e culturais de origem semelhantes uns 

conseguem entrar em um curso superior e outros não. Isso implicaria avaliar, através de 

estudo específico, o peso diferencial das chamadas variáveis intervenientes (tais como 

motivação, habilidades e competências, influências e referências sociais, atitudes, ambições e 

aspirações) sobre a seletividade escolar (MARE apud ASSIS; BARBOSA;COSTA, 2012) ou tentar 

captar a influência que variáveis tais como capacidade cognitiva, aspirações profissionais, 

“outros significantes ”etc. têm na mediação do efeito da origem socioeconômica familiar 

sobre a realização educacional dos indivíduos (SILVA, 2003). 

 

Da mesma forma, esta tese não intenta seguir a trilha de boa parte dos trabalhos realizados 

sobre o tema das trajetórias de estudantes dos meios populares no ensino superior, os quais 

se sustentam em uma análise predominantemente qualitativa, centrando-se no peso do 

projeto, das práticas educativas e da mobilização familiar e das características das trajetórias 

de escolarização anteriores ao ensino superior para a explicação do prolongamento da 

escolaridade. Influenciados pela pesquisa seminal de Lahire (1997), estes estudos em geral 

enfatizam o investimento e as disposições familiares, associadas a um conjunto de 

circunstâncias que derivam delas, os quais teriam permitido aos filhos distanciarem-se de uma 

escolaridade de curta duração, característica dominante no seu meio de origem (ZAGO, 2007, 

p.137). 

 

Também não pretende se orientar a partir do polo oposto, qual seja, o da atribuição das 

chances de sucesso escolar exclusivamente “à forte mobilização e à autodeterminação do 

estudante”, verificado em vários estudos, em situações em que que não há a observância da 

                                                             
2 De acordo com Mare (1981), uma das explicações para a redução do efeito das origens sociais sobre as 
probabilidades de progressão num determinado nível de ensino, em um ambiente de expansão educacional, 
seria a redução das barreiras econômicas pelo financiamento público. Conforme acrescenta Rios-Neto, a 
influência das origens socioeconômicas é atenuada quando a expansão de um segmento educacional é realizada 
pela iniciativa privada, ou seja, mediante uma elevação na oferta de vagas e disponibilidade de crédito, tal como 
a observada no Brasil nos últimos anos, a qual favoreceria o cálculo das famílias com orçamentos menores sobre 
a decisão racional de entrar ou não no ensino superior (RIOS-NETO; GUIMARÃES; GUEDES, 2010). 
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dependência de um projeto e mobilização familiares que justifiquem a chegada ao ensino 

superior. 

 

Entre um polo e o outro, ou seja, sem se concentrar exclusivamente na “família” ou na 

“autodeterminação” dos estudantes, o presente estudo se propõe a apresentar e discutir as 

chances de sucesso (ou “sobrevivência”) de estudantes - em sua maioria, com pais de média 

e baixa escolaridade e provenientes de estratos socioeconômicos médios/baixos - no ensino 

superior a partir de uma determinada “configuração escolar”, que oferece um conjunto de 

oportunidades que permite a uma parcela deles se integrar e se dedicar exclusivamente ao 

curso.  

 

Nesse sentido, a tese se enquadra dentro de uma tendência verificada na França a partir da 

década de 1990, quando os pesquisadores passam a se debruçar sobre as consequências do 

brusco aumento do efetivo estudantil no final da década de 1980, principalmente o processo 

de inclusão deste novo alunado nos primeiros ciclos e, especialmente, nos estabelecimentos 

de menor tradição de ensino superior. Como destacam Gripp e Barbosa (2014), neste 

momento: 

 [...] a reflexão sobre a educação superior começa a ir além da problemática da 
reprodução social: ninguém coloca em causa a questão das desigualdades sociais 
que marcam o acesso ao ensino superior e sobretudo a hierarquia socialmente 
diferenciada dos campos de estudos, mas as pesquisas se interessam pelas 
mudanças perceptíveis no quadro global, como os trabalhos de Marie Dur-Bellat 
(1988) sobre as carreiras individuais na universidade (GRIPP & BARBOSA, 2014, p.32). 

 

O nosso estudo parte da constatação de que está havendo uma diminuição nos efeitos das 

origens sociais sobre a trajetória escolar dos estudantes brasileiros e, consequentemente, um 

aumento das probabilidades de acesso e de sucesso dos jovens provenientes de famílias de 

baixa renda e escolaridade no ensino superior.  

 

A ideia da tese surgiu da minha experiência pessoal como professor de Sociologia em diversos 

cursos de três instituições privadas de ensino há quase vinte e cinco anos, período que 

coincide com o início do processo de expansão de vagas e o consequente aumento do número 

de alunos de classes média-baixas e baixas no ensino superior. Durante este tempo, fui 

constatando que as maiores chances de sucesso escolar e de conclusão do curso não estavam 
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necessariamente associadas às variáveis “clássicas”, como renda, cor e escolaridade dos pais. 

Muitas vezes, eram os mais pobres, com pais menos escolarizados os que acabavam 

conseguindo, dentro da própria universidade, reverter o déficit de capital cultural de origem 

e ter um desempenho melhor nos cursos de graduação em que lecionei. A criação do Curso 

de Ciências Sociais da PUC-Minas em 2003, do qual sou membro do Colegiado desde 2005 e 

coordenador desde 2010, e a diplomação da primeira turma em 2006, só fizeram referendar 

as percepções que já tinha: mesmo sendo a maioria dos alunos ingressantes de média e baixa 

renda, com pais de baixa escolaridade e provenientes, em sua maioria, de escolas públicas, o 

perfil socioeconômico dos alunos graduados era ainda mais baixo do que o da média dos 

ingressantes. Com efeito, para Mckeown, Macdonnell & Bowman (1993): 

 

 (...) aqueles que trabalham diretamente com estudantes [de ensino superior] 
sabem, pela própria experiência, que as razões para a evasão envolvem mais que 
apenas a relação bastante mecânica segundo a qual estudantes com certas 
características socioeconômicas seriam mais propensos à evasão do que os demais 
(MCKEOWN, MACDONNELL & BOWMAN, 1993, p.71).  

 

Corroborando estas impressões, algumas pesquisas recentes demonstraram que o 

rendimento de cotistas nas universidades públicas (VELLOSO, 2009), assim como de bolsistas 

(WALTEMBERG & CARVALHO, 2013) e dos beneficiários do PROUNI das instituições de ensino 

privadas (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO, 2007) é igual ou às vezes superior ao 

de não-cotistas e não-bolsistas e que, em geral, as suas taxas de evasão são menores. 

 

A presente tese também busca seguir uma tendência verificada nos últimos anos no campo 

da Sociologia da Educação, conforme descrito por Zago (2007), de deslocamento dos estudos 

do “fracasso escolar”, que vêm apresentando um “certo esgotamento”, por negligenciarem 

certas dimensões da realidade educacional de estudantes de classes baixas, para o que vem 

sendo chamado de “sucesso escolar” nos meios sociais tradicionalmente marcados pela 

escolaridade de curta duração. Tal tendência visa superar os limites das abordagens 

macrossociais baseadas apenas na relação entre a condição de classe e os resultados escolares 

(ZAGO, 2007, p.133). Ao considerar os fatores que incidem no desempenho e fluxo escolar de 

um público mais vulnerável, este trabalho se situa na vertente que focaliza os estudos dos 

impactos sociais do ensino superior, conforme os domínios estabelecidos por Gumport (2007, 
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apud GRIPP & BARBOSA, 2014) para a Sociologia da Educação Superior3. Esse domínio, de 

acordo com Gripp e Barbosa (2014), se refere às pesquisas sobre os impactos das 

características da estrutura formal das instituições e do meio social normativo e da natureza 

social dos estudantes, que reforçam ou enfraquecem os efeitos da universidade/faculdade. 

Em termos concretos, engloba os estudos sobre evasão, retenção, a relação entre ambiente 

do campus, socialização e coesão social, além das pesquisas sobre as características 

estruturais e o seu impacto nos estudantes (tamanho institucional, seletividade, composição 

racial) (GRIPP & BARBOSA, 2014, p. 43). 

 

De maneira geral, o nosso estudo pretende contribuir para a consolidação de um campo de 

análise, ainda incipiente, sobre as trajetórias escolares deste novo público que tem ingressado 

no ensino superior no Brasil nos últimos anos (e que passará a ingressá-lo cada vez mais daqui 

pra frente), enfatizando o papel do curso/escola na oferta de condições e oportunidades e as 

estratégias utilizadas por estes estudantes visando o aumento das chances de permanência e 

conclusão da graduação e, posteriormente, de inserção qualificada no mercado de trabalho. 

Acreditamos, com Murtaugh, Burns & Schuster (1999) que as características anteriores à 

entrada na universidade não explicam toda a variação nas taxas de permanência dos 

estudantes. Com efeito, vários estudos têm demonstrado que os alunos mais propensos a 

permanecer na escola são aqueles que estão mais ativamente envolvidos em atividades no 

campus e percebem um senso de comunidade na instituição (ASTIN, 1993; TINTO, 1993, 

NARETTO, 1995).  

 

Segundo Mckeown, Macdonell & Bowman (1993), até o início dos anos 1970, a maioria das 

pesquisas sobre a trajetória e desgaste (attrition) de estudantes no ensino superior buscavam 

simplesmente estabelecer relações entre as características que eles traziam consigo para a 

universidade e a evasão, sem que houvesse um marco teórico definido para a explicação deste 

fenômeno. Spady (1970) e Tinto (1975) forneceram os primeiros marcos teóricos que 

passaram a orientar as pesquisas subsequentes sobre permanência e evasão no ensino 

superior. Estes modelos se baseavam fundamentalmente em parte do estudo clássico de 

                                                             
3 De acordo com Gumport (2007 apud GRIPP & BARBOSA, 2014, p. 42), há quatro principais domínios de 
pesquisas no subcampo da Sociologia dedicado ao ensino superior: o estudo das desigualdades, o estudo dos 
impactos sociais do ensino superior, o estudo da profissão acadêmica e o estudo da organização (universidades 
e faculdades). 
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Durkheim sobre o suicídio, especificamente o seu conceito de “integração social”: os 

estudantes mais integrados à vida social e acadêmica propiciada pela instituição seriam menos 

propensos a evadir. Esta premissa alterou significativamente o foco das pesquisas, as quais 

passaram a enfatizar as experiências vividas pelos estudantes depois de admitidos no ensino 

superior e não apenas os fatores referentes ao “background” dos alunos, como ocorria nas 

pesquisas anteriores. 

 

Sem negar a importância dos fatores anteriores à entrada no ensino superior, que sempre 

estiveram no centro das pesquisas realizadas nas décadas de 1950 e 1960, Tinto (1997) focou 

a sua atenção nas experiências vividas pelos estudantes dentro das instituições, dando peso 

ao argumento de que elas podem ter um importante efeito nas taxas de permanência e 

evasão. Ao contrário das abordagens desenvolvimentistas, que enfatizam os processos 

psicológicos associados às dimensões e estruturas das mudanças pelas quais passam os 

estudantes no seu percurso acadêmico, o modelo do impacto e integração na universidade de 

Tinto (1997) enfoca o ambiente externo e as condições sociológicas, as interações recíprocas 

entre estudantes e o ambiente universitário, que originam as mudanças que levarão à 

integração (permanência) ou à não integração (evasão) dos alunos (KUH, 1995). 

 

Para Tinto (1997), a participação em atividades extracurriculares oferecidas pela universidade, 

por exemplo, pode contribuir para a integração do estudante na medida em que permite o 

seu contato, simultaneamente, com os sistemas social e acadêmico que constituem o 

ambiente universitário. No mesmo sentido, Goble aponta em suas pesquisas o papel 

fundamental da participação dos estudantes em atividades extracurriculares na sua 

vinculação e persistência na vida universitária (GOBLE, R. 1957 apud SPADY, 1970 e TINTO, 

1975). Também para Spady (1970) estas atividades extracurriculares podem fornecer as 

recompensas sociais e acadêmicas que aumentam o compromisso dos estudantes com a 

instituição universitária, reduzindo, portanto, a probabilidade de abandono dos cursos 

(SPADY, 1970 apud TINTO, 1975). Na medida em que as taxas de evasão são significantemente 

influenciadas pelos eventos ocorridos depois da entrada dos estudantes na universidade, isto 

significa que as instituições de ensino superior podem fazer muito mais do que normalmente 

fazem para reduzir estes fenômenos (TINTO, 1975 apud MACKEOWN, MACDONNELL & 

BOWMAN, 1993, p. 71). 
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Uma das suposições que orientam essa pesquisa é exatamente a de que se não vierem 

acompanhadas de políticas de permanência deste novo alunado, como por exemplo, a oferta 

de oportunidades de realização de atividades remuneradas de pesquisa e de estágio e 

extensão aos estudantes na própria área do curso, as políticas de inclusão ou de 

universalização do acesso ao ensino superior podem acabar gerando o agravamento das taxas 

não apenas de evasão, mas também de exclusão praticadas dentro da própria universidade, 

mediante o revigoramento dos mecanismos de reprovação e repetência. Como afirmou 

Coulon (2008), se referindo à situação da França na década de 1990, “hoje o problema não é 

mais entrar na universidade, mas permanecer nela” (COULON, 2008, p. 31). 

 

Para compreender melhor a dinâmica do processo de expansão do acesso das classes 

populares ao ensino superior no Brasil, o presente trabalho pretende investigar os fatores que 

têm influenciado as probabilidades de evasão, permanência e graduação destes novos 

estudantes e, posteriormente, a sua inserção no mercado de trabalho, a partir de um estudo 

de caso concreto: o de uma coorte de alunos que frequentaram o curso de Ciências Sociais de 

uma universidade privada de Belo Horizonte. Pretende-se tão somente analisar os aspectos 

que influenciaram as chances de permanência e de diplomação de alunos - em sua grande 

maioria, de classes média baixa e baixa, provenientes de escolas públicas e com pais de média 

e baixa escolaridade - e, depois, o tipo e qualidade da inserção dos egressos no mercado de 

trabalho. 

 

Entretanto, ao contrário de outros trabalhos, se propõe a fazer isso não apenas através dos 

seus condicionantes a priori - sejam eles objetivos, como renda familiar, tipo de escola cursada 

nos ensinos fundamental e médio e escolaridade dos pais, ou mais subjetivos, como “déficit 

de capital cultural e social” -, mas sobretudo a partir dos fatores que caracterizam a trajetória 

realizada ao longo do curso, desde o acesso (ou não) a bolsas de estudo, de pesquisa, estágio 

e extensão até o tempo de conclusão da graduação4.  

 

                                                             
4 A escolha das variáveis referentes à trajetória acadêmica dos estudantes encontrou respaldo em dois estudos, 
a serem apresentados no capítulo 2, que revelam a importância da realização de atividades de iniciação científica 
para a redução da evasão de alunos de baixa renda de cursos de Ciências Sociais: um realizado por Gláucia Villas 
Boas et al (1995) na UFRJ e outro por Marcelo Burgos e Djane Britto (2005) na PUC-Rio.  
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Em um balanço recente das pesquisas de mestrado e doutorado sobre acesso, formação e 

inserção profissional de jovens universitários, realizadas nas áreas de Antropologia, 

Sociologia, Educação e Serviço Social, Carrano (2009) constatou que, não obstante “o ingresso 

de novos sujeitos de classe, raça e gênero” no ensino superior público e privado,  

  

a trajetória dos estudos relacionados com as desigualdades de escolarização entre 
as classes sociais e a problemática dos estudantes universitários de origem popular 
são temas ainda pouco estudados no Brasil e que cobram a atenção para as 
diferentes estratégias utilizadas não apenas pelas famílias, mas também pelos jovens 
em suas iniciativas de acesso à universidade e para se manterem na instituição e 
concluírem os cursos que ´escolheram` - ou que suas condições de classe e capitais 
permitiram que escolhessem (CARRANO, 2009, p. 181, grifos nossos).  

 

Com efeito, entre 1999 e 2006, foram defendidas apenas 8 dissertações de mestrado e 5 teses 

de doutorado sobre o tema “jovens universitários” na área da Sociologia no Brasil. Segundo 

Carrano (2009), “ainda sabemos muito pouco sobre as trajetórias escolares e biográficas dos 

estudantes universitários, o fenômeno da mobilidade social e sobre como se dão as condições 

de experimentação da vida universitária após o ingresso” (Idem, ibidem, p.181). Da mesma 

forma, Zago (2007) ressalta que não obstante a sua maior visibilidade na última década, a 

produção acadêmica sobre a realidade de estudantes de origem popular que têm acesso ao 

ensino superior é ainda pouco expressiva (ZAGO, 2007, p. 133).  

 

Para contribuir com o avanço do conhecimento nesse campo, o trabalho aqui desenvolvido 

consiste na análise do perfil socioeconômico e trajetórias acadêmicas de 638 alunos que 

passaram (e evadiram, permaneceram ou se formaram) no curso de Ciências Sociais de uma 

universidade privada de Belo Horizonte (MG) entre fevereiro de 2003 e junho de 2009 e, em 

seguida, o perfil e trajetória profissional de 73 egressos formados entre o segundo semestre 

de 2006 e o segundo semestre de 2008. De posse do banco de dados longitudinais, construído 

entre 2010 e 2011, e após a realização da análise descritiva, foram aplicados os métodos de 

Kaplan-Meier e de regressão de Cox, ambas de análise de sobrevivência, para estimar as 

chances de evasão e de permanência e conclusão do curso pelos estudantes. Ao contrário da 

regressão logística e outras técnicas baseadas apenas na ocorrência de algum evento (“sim” 

ou “não”), o método estatístico da análise de sobrevivência utiliza o “tempo dos eventos”, 

permitindo uma visão detalhada da dinâmica de um determinado processo (no nosso caso, da 

trajetória escolar que culmina na “evasão” ou na “conclusão do curso”) “através do tempo” 
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(MURTAUGH et al, 1999). No caso dos egressos, dada a pequena quantidade de casos (73), foi 

feita apenas uma análise descritiva dos dados obtidos a partir da aplicação de questionário 

específico aos formados no curso, além da análise dos resultados de um grupo focal realizado 

com alguns egressos e de três entrevistas em profundidade realizadas com ex-alunas do curso, 

à época inseridas no mercado de trabalho não-acadêmico das Ciências Sociais. 

 

Do ponto de vista metodológico, este estudo pretende preencher uma lacuna existente, 

sobretudo no campo da sociologia da educação no Brasil, referente ao uso da técnica da 

análise de sobrevivência (Survival Analysis), especificamente o método de regressão de Cox, 

no estudo do fluxo escolar a partir da construção de bancos de dados longitudinais. Como 

apontado por Lima Jr, Silveira, & Ostermann (2012) e Gonçalves (2008), apesar da efetividade 

deste método na detecção de variações sutis nas distribuições de tempo de vida e de sua 

relevância na análise do fluxo escolar, ele é uma ferramenta estatística ainda pouco adotada 

na pesquisa científica sobre educação, sobretudo em razão das especificidades dos raros 

bancos de dados longitudinais existentes. Com efeito, um levantamento feito em bancos de 

dados acadêmicos revelou apenas dois artigos recentes sobre fluxo escolar no ensino superior 

no Brasil (LIMA JR., SILVEIRA & OSTERMANN, 2012; LIMA JR., OSTERMANN E REZENDE, 2012), 

ambos produtos de um mesmo estudo sobre evasão e retenção nos cursos de graduação em 

Física de uma universidade pública brasileira, elaborados a partir do método de análise de 

sobrevivência. Mesmo no exterior, são relativamente escassas as pesquisas realizadas a partir 

deste método no campo da educação, principalmente sobre fluxo escolar no ensino superior5. 

 

Em razão da ainda profunda desigualdade de acesso ao ensino superior no país, é possível 

supor a criação e implementação de novas políticas, além da ampliação das já existentes 

(PROUNI, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

                                                             
5 Dentre algumas que têm como foco o campo da educação superior, três mais recentes podem ser destacadas: 
Predicting the Retention of University Students, de Murtaugh, Burns & Schuster (1999), que buscou identificar os 
fatores que influenciaram o atraso escolar e a evasão em uma coorte de 8867 estudantes da Oregon University 
State, entre 1991 e 1996; When will I succeed in my first‐year diploma? Survival analysis in Dutch higher 
education, de Bruinsma & Jansen (2012), que investigou os fatores que influenciaram as chances de 565 alunos 
de quatro departamentos de uma universidade holandesa de superarem o exame de primeiro ano; e “Why do 
Higher Education Students Drop out? Evidence from Spain”, de Lassibille e Gómez (2008), que a partir da análise 
de dados longitudinais de 7000 estudantes universitários espanhóis, buscou avaliar o papel de diversas variáveis 
na redução ou aumento das taxas de evasão durante oito anos. 
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Federais (REUNI), Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que visem um aumento mais 

significativo de estudantes de perfil socioeconômico mais baixo nas universidades e 

faculdades brasileiras nos próximos anos. Afinal de contas, a expectativa do novo Plano 

Nacional de Educação (PNE) é de elevar a taxa de escolarização líquida no ensino superior dos 

atuais 15% para 33% até 2024. Além disso, a implantação total do sistema de cotas sociais e 

raciais, com a reserva de 50% das vagas até 2016, também contribuirá para o aumento do 

contingente de alunos de baixa renda no ensino superior público. O estudo ora proposto pode, 

eventualmente, oferecer subsídios à formulação de políticas específicas de inclusão, 

permanência e profissionalização dos novos estudantes que vêm tendo acesso ao terceiro 

grau no Brasil. Seguindo a linha de diversos estudos publicados a partir da década de 1990 

(ASTIN, 1993; TINTO, 1993, NARETTO, 1995, MURTAUGH et al, 1999) sobre as causas do 

sucesso e do desgaste (attrition) escolar no ensino superior, espera-se que os resultados desta 

pesquisa possam contribuir, de maneira geral, para que as faculdades e universidades 

elaborem intervenções e políticas para reduzir a taxa de estudantes que deixam a escola antes 

da conclusão da graduação. 

 

Ao se concentrar na análise da relação entre o aproveitamento de oportunidades de 

realização de atividades extracurriculares oferecidas a estes alunos e o aumento das suas 

chances de permanência e conclusão do curso e, consequentemente, de uma inserção 

qualificada no mercado de trabalho, a nossa pesquisa pretende colocar em discussão a 

suposta universalidade da tese, de matriz bourdesiana, segundo a qual a escola reproduz as 

desigualdades sociais por ser mais favorável aos alunos social e culturalmente mais 

privilegiados. Para tanto, se baseará na premissa de Dubet (2012), construída a partir da 

análise comparada de sistemas educacionais de 27 países, de que os impactos das 

desigualdades sociais sobre as desigualdades escolares podem ser atenuados pelo tipo de 

organização do sistema escolar e métodos pedagógicos empregados no ambiente escolar e 

de que o papel da escola pode, ao fim e ao cabo, reduzir a amplitude e intensidade da 

reprodução social.  Para ele, 

 

As teses da reprodução postulam uma relação de continuidade entre o que antecede 
a escola, as desigualdades sociais, e as desigualdades escolares, mas também entre 
as desigualdades escolares e o que sucede à escola, as desigualdades das posições 
sociais ocupadas pelos [ex] alunos (DUBET, 2012, p. 24, grifos do autor). 
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Entretanto, é possível questionar o papel exercido pela “própria organização dos sistemas 

escolares na transformação, mais ou menos fiel, das desigualdades sociais em desigualdades 

escolares”, assim como “se pode deslocar o questionamento para o que acontece depois da 

escola” (DUBET, 2012, p. 24). A ação da escola, no sentido de acentuar ou, como aponta a 

nossa hipótese, de atenuar a amplitude dos efeitos das desigualdades sociais sobre as 

desigualdades escolares, passa, segundo Dubet, “por muitos caminhos”, como “os estilos 

pedagógicos ou o papel mais ou menos importante atribuído aos estabelecimentos e famílias” 

(DUBET, 2012, p. 31). A capacidade dos professores de adaptar o seu trabalho às capacidades 

e aos ritmos singulares dos alunos, sobretudo os de menor rendimento produz o que ele 

chama de “efeitos igualitaristas da integração individualizada”, pois impede a marginalização 

daqueles que não se curvam à norma comum (DUBET, 2012, pp. 39,43).  

 

No caso da presente pesquisa, acreditamos que a ênfase do projeto pedagógico, dos gestores 

e do próprio corpo docente no aumento da oferta de oportunidades de trabalho em estágio, 

extensão e, sobretudo, pesquisa, pode exercer o papel de atenuador dos efeitos das 

desigualdades sociais sobre as desigualdades escolares. Estas atividades permitem o contato 

direto dos alunos com os professores e profissionais da área e o desenvolvimento de certas 

habilidades e competências essenciais ao exercício profissional, favorecendo a permanência 

e aumentando as chances de conclusão do curso e de inserção qualificada no mercado de 

trabalho. Nesse sentido, partimos da premissa de que não apenas as atividades obrigatórias 

(como as aulas), mas sobretudo as não obrigatórias (como a pesquisa, o estágio e a extensão, 

entre outras), contribuem para o desenvolvimento das competências pessoais, sociais e 

cognitivas dos alunos, aumentando a sua satisfação e o seu compromisso com o curso, 

diminuindo as chances de evasão e exercendo um impacto positivo sobre o desenvolvimento 

e o nível de responsabilidade profissional posterior (KUH ,1997; PASCARELLA E TEREZINI, 2011; 

ASTIN, 1993)6. 

                                                             
6  Exatamente na direção proposta pelo nosso estudo, o novo Plano Nacional da Educação prevê a designação 
de 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão 
universitária e o fomento à ampliação da oferta de estágio como parte da formação de nível superior para 
incrementar a preparação para o mercado de trabalho e também garantir condições efetivas de permanência 
dos estudantes no ensino superior. Na medida em que tenta estabelecer relação entre a trajetória e formação 
acadêmica e o tipo e qualidade de inserção no mercado de trabalho, a presente tese também se enquadra na 
diretriz do novo PNE de “fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 
formação, currículo e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do País” 
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Mais especificamente, a nossa intenção é a de demonstrar que o acesso às atividades 

remuneradas de pesquisa, estágio e extensão, além de diminuir a evasão e permitir a 

conclusão do curso, pode contribuir para a reversão do eventual déficit de capital cultural, 

garantir o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício 

profissional, bem como favorecer a construção de uma identidade profissional e, assim, 

garantir uma inserção qualificada destes alunos provenientes de estratos socioeconômicos 

médio-baixos no mercado de trabalho. Desta forma, acreditamos poder relativizar a tese 

amplamente aceita nos estudos na área da educação acerca da função crucial da escola no 

círculo vicioso da reprodução nas sociedades modernas, qual seja: a de que ela transforma as 

desigualdades sociais em desigualdades escolares e estas em desigualdades sociais.  

 

Obviamente não se trata de simplesmente negar essa função da escola (até porque já foi 

amplamente demonstrado que, em alguma medida, as desigualdades escolares são 

condicionadas pelas desigualdades sociais), mas a de matizar, através de um estudo de caso, 

a sua abrangência e intensidade. Mesmo não sendo uma condição suficiente para a redução 

das desigualdades sociais, a escola, enquanto “importante mediador entre as condições de 

origem e destino dos indivíduos na sociedade moderna”, é uma “condição necessária” para a 

redução destas desigualdades (VILELA & COLLARES, 2009, p. 86). Uma das suposições que 

orienta este trabalho é a de que a elaboração das políticas públicas da educação que visam a 

redução das desigualdades sociais deve estar fundamentada no entendimento mais amplo do 

papel que a escola exerce não apenas na reprodução, mas também na diminuição destas 

desigualdades (VILELA & COLLARES, 2009). E este papel da escola está relacionado à discussão 

do modelo e tipo de gestão organizacional – ou seja, ao caráter vocacional ou de pesquisa das 

instituições de ensino e das condições de trabalho e produção de conhecimento dos corpos 

docente e discente - que as políticas de educação pretendem enfatizar tanto no âmbito 

público como privado. Acreditamos com Prates et al (2012), que a verdadeira democratização 

do acesso e a possibilidade de superação dos entraves estruturais decorrentes do background 

familiar e, consequentemente, a reversão das desigualdades sociais, não estão garantidas 

apenas pela expansão quantitativa das vagas no ensino superior, como vem ocorrendo no 

                                                             
(MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO. Plano Nacional da Educação (PNE 2014-2024). 2014. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107> Acesso em 03/11/2014). 
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Brasil, mas sobretudo pela oferta de condições de ensino e pesquisa que permitam aos 

estudantes de baixa renda a criação de capital cultural, a melhoria do seu desempenho 

acadêmico e a sua qualificação para postos de maior prestígio ocupacional no mercado de 

trabalho. No mesmo sentido, acreditamos que a oferta e o aproveitamento de um conjunto 

de oportunidades podem contribuir senão para a eliminação, pelo menos para a redução 

daquilo que Bourdieu e Champagne (1998) chamaram de “eliminação branda”, ou seja, um 

processo de exclusão lenta, a partir de mecanismos sutis, que faz com que estudantes mais 

pobres desistam de avançar e concluir a sua trajetória escolar. 

 

No primeiro capítulo da tese traçaremos um panorama do processo de expansão do ensino 

superior no Brasil na última década, enfatizando os entraves e desafios ao processo de 

democratização do acesso a este nível de ensino. 

 

No segundo, trataremos da situação atual dos cursos de Ciências Sociais no Brasil e 

apresentaremos alguns estudos recentes sobre a questão da evasão, permanência e inserção 

dos seus estudantes no mercado profissional. 

 

No terceiro capítulo, apresentaremos os resultados e a análise descritiva dos dados da 

pesquisa realizada com 638 alunos que frequentaram o curso de Ciências Sociais de uma 

universidade privada de Belo Horizonte entre os anos de 2003 e 2009. 

 

No quarto, procederemos à análise dos dados longitudinais do banco a partir de uma técnica 

paramétrica (Estimador de Kaplan-Meier) e outra semiparamétrica (modelo de regressão de 

Cox) de análise de sobrevivência. Nesse momento, pretendemos avaliar a eventual influência 

das variáveis socioeconômicas e relativas à trajetória escolar sobre as chances de evasão, 

permanência e conclusão, e também sobre o tempo de realização do curso, pelos estudantes. 

 

No capítulo 5, buscaremos estabelecer, a partir da aplicação de questionários e a realização 

de grupo focal e entrevistas com egressos do curso, a relação entre a realização de pesquisas 

de iniciação científica e atividades de estágio e extensão durante a graduação e o tipo e 

qualidade da inserção destes novos cientistas sociais no campo profissional das Ciências 

Sociais. Neste capítulo final tentaremos demonstrar em que medida o acesso às bolsas 
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remuneradas de pesquisa, estágio e extensão durante a graduação, além de diminuir a evasão 

e permitir a conclusão do curso, pode contribuir para a construção de uma identidade 

profissional e, assim, para a inserção qualificada no mercado de trabalho destes alunos, em 

sua maioria provenientes de estratos socioeconômicos médios e baixos.  
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1 AS DESIGUALDADES HISTÓRICAS E O INÍCIO DO PROCESSO DE EXPANSÃO E 

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

O sistema de ensino aberto a todos e ao mesmo tempo estritamente 
reservado a poucos, consegue a façanha de reunir as aparências da 
“democratização” e a realidade da reprodução, que se realiza num 
grau superior de dissimulação e por isso com um efeito maior ainda de 
legitimação social (PIERRE BOURDIEU, 1997, p. 485)  

 

Para compreender o contexto em que se insere a nossa pesquisa, faremos, de início, um breve 

panorama do ensino superior no Brasil nas últimas décadas, enfocando especialmente o 

processo de expansão pelo qual vem passando, com o aumento da oferta de vagas, 

principalmente no sistema privado, e a paulatina inclusão de um novo público, proveniente 

dos estratos socioeconômicos mais baixos da população. O estudo que apresentaremos nos 

capítulos seguintes terá como objeto o perfil socioeconômico, a trajetória na universidade e, 

posteriormente, no mercado de trabalho, de estudantes de uma universidade privada, 

representantes em sua maioria desse novo público que tem acessado o ensino superior a 

partir do final da década de noventa e início dos anos 2000. 

 

1.1 O processo de expansão do ensino superior no Brasil 

 

O crescimento econômico do Brasil e o consequente aumento da sua projeção política no 

cenário internacional na última década têm trazido à tona a existência de problemas 

estruturais que permanecem desde longa data sem solução e que podem colocar em risco a 

sustentabilidade do desenvolvimento econômico, social, cultural e político do país. Um deles 

é o da desigualdade no acesso ao ensino superior. Nos países “desenvolvidos”, o incremento 

do acesso a este nível de ensino começou a se dar a partir da década de sessenta, fazendo 

com que na década de noventa diversos países já tivessem ultrapassado os 50% de taxa de 

escolarização líquida, isto é, de jovens de 18 a 24 anos cursando a universidade.  

 

Várias são as razões pelas quais se observa a expansão do sistema de ensino superior 

concomitantemente ao processo de desenvolvimento econômico, social, cultural e político 

das nações. Dentre estas, cabe ressaltar a necessidade de mão de obra qualificada e 

educacionalmente credenciada, tanto no âmbito da gestão pública e privada como nos setores 
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industriais de tecnologia de ponta, dependentes da pesquisa acadêmica. Estudos recentes 

têm revelado o caráter estratégico e os impactos do ensino superior sobre o desenvolvimento 

científico e produção de inovação, além das dimensões clássicas, como a do aumento da 

geração e melhoria do emprego (VELHO & SOBRAL, 2010 apud GRIPP & BARBOSA, 2014). Para 

o incremento e sustentação do desenvolvimento, entretanto, é necessário não apenas 

ampliar a oferta de vagas, mas, sobretudo, melhorar a qualidade das instituições de ensino 

superior através de políticas estratégicas, construídas a partir da identificação específica das 

prioridades.  

 

A ampliação e democratização do acesso ao ensino superior favorecem também a difusão de 

mecanismos mais universalistas de mobilidade social e de aquisição de status, sustentados 

nos títulos de reconhecimento formal de habilidades e competências profissionais. Conforme 

constatou Piketty: 

Em todos os países, por todos os continentes, um dos principais objetivos das 
instituições educativas e das despesas públicas de educação é possibilitar certa 
mobilidade social: o objetivo reivindicado é que todos possam ter acesso à formação, 
qualquer que seja a sua origem social (PIKETTY, 2014, p. 471).  

 

E o diploma de ensino superior permite não apenas a mobilidade econômica através da 

melhoria dos salários, decorrente do aumento da qualificação profissional, mas também o 

incremento do capital cultural e social e, assim, do status social dos indivíduos, sobretudo 

daqueles provenientes das classes baixas, constituindo elemento fundamental de ascensão 

daqueles que pertencem ao que se convencionou chamar de “novas classes médias”. 

 

Apesar do reconhecimento da importância da ampliação do sistema de ensino superior para 

o aumento do capital humano e da mobilidade social dos indivíduos, deve-se observar, 

entretanto, que a expansão dos sistemas educacionais, assim como o desenvolvimento 

econômico em si, não tem resultado em uma maior igualdade de chances educacionais 

relativas, mesmo nos países desenvolvidos (SILVA, 2003; MARE, 1981; SHAVIT & BLOSSFELD, 

1993). As “teorias da modernização”, funcionalistas, pressupõem que as desigualdades das 

oportunidades educacionais e, assim, a relevância das características econômicas e culturais 

para o desempenho educacional dos indivíduos, decresceriam com o passar do tempo. Mas, 

na verdade, como demonstrou Piketty (2014), o aumento considerável do nível médio de 
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formação que ocorreu no século XX não permitiu a redução da desigualdade da renda do 

trabalho: mesmo com a elevação de todos os níveis de qualificação, decorrente das 

transformações técnicas e do mercado de trabalho, a desigualdade não se alterou, pois todos 

os níveis de salários progrediram em ritmos semelhantes. Como vem sendo demonstrado 

pelas pesquisas sustentadas nas teorias da reprodução social, a expansão da educação tem 

contribuído para promover e perpetuar, ainda que de maneira mais sutil, a desigualdade 

social, na medida em que permite a seleção e treinamento dos indivíduos para a ocupação de 

papéis educacionais que refletem as posições sociais de suas famílias (FERNANDES, 2005).  

 

Em pouco mais de 30 anos e, principalmente, após a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1996), que acelerou a expansão e o consequente aumento do número de vagas, 

sobretudo no setor privado, o sistema de ensino superior brasileiro passou por uma série de 

mudanças, com a incorporação crescente de estudantes do gênero feminino, jovens pretos e 

pardos, alunos de baixa renda e outros mais velhos, já integrados ao mercado de trabalho, 

além de ter sofrido um acentuado processo de interiorização e de regionalização do ensino 

(MARTINS, 2009; NEVES & MORCHE, 2011; SCHWARTZMAN, 2008; SAMPAIO, 2014b; 

CORBUCCI, 2014; GRIPP & BARBOSA, 2014). Entre 1990 e 2002, a demanda por educação 

superior no Brasil, expressa no número de inscrições no vestibular, cresceu aproximadamente 

160% e a oferta de vagas aumentou 252% (MARTINS, 2009). Apenas entre 1995 e 2005, os 

estudantes de ensino superior no Brasil passaram de 1,7 a 4,8 milhões, conforme os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios em 2005, um crescimento de 282%. De 2001 a 

2010, houve um aumento de 110,1% no número de matrículas (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2011).  

 

Em 2010 havia cerca de 6,3 milhões de alunos matriculados em cursos de graduação no Brasil. 

Em 2013, já eram 7.305.977 os alunos inscritos, sendo 73,5% na rede privada, que contava 

com 2090 instituições de ensino, e 26,5% na rede pública de ensino, que tinha 301 instituições. 

A maioria dos estudantes, 84,2%, estava matriculada em cursos presenciais e 15,8% em cursos 

a distância.  
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De 2001 a 2010, o número de ingressantes no ensino superior cresceu 109,2%, tendo sido de 

89,4% a taxa de crescimento nas instituições públicas e de 115,4% nas instituições privadas7. 

O total de estudantes que ingressaram no ensino superior em 2013 chegou a 2.742.950 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2013).  

 

Somando as modalidades presencial e a distância, 67,2% dos cursos eram de bacharelado, 

18,8% de licenciatura e 14% tecnológicos em 2013. À exceção da Matemática, o Censo da 

Educação Superior de 2010 revelou um aumento de mais de 100% no número de matrículas 

nas licenciaturas em Biologia, Química e Física entre 2002 e 2010 (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2011). Estas são as áreas com maior déficit de 

professores no Ensino Médio, segundo o Censo da Educação Básica (2009), nas quais se 

verifica não apenas uma baixa titulação, mas também uma formação inadequada dos 

docentes para ministrar as disciplinas8. O incremento das matriculas nos cursos de 

Licenciatura à distância fez com que este tipo de curso representasse a maior parte dos cursos 

dessa modalidade em 2010 (45,8%). Apesar do número de matrículas em cursos de 

Licenciatura ter crescido mais de 100% desde 2002, o número de ingressantes nesta 

modalidade decresceu de 2007 a 2009, voltando a crescer em 2010, talvez em razão dos 

estímulos recentemente oferecidos pelo governo federal como forma de incentivar a opção 

pela carreira do magistério do Ensino Fundamental e Médio9 (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2011). 

 

                                                             
7Segundo Martins (2009), entre 1965 e 1980, as matrículas do setor privado saltaram de 142 mil para 885 mil 
alunos, passando para 64% do total de matrículas nesse período. Entre 1980 e 1985, ocorreu uma pequena 
diminuição das matrículas do setor privado: de 885 mil para 811 mil no total. Inversamente, no mesmo período, 
as matrículas do ensino público cresceram de 492 mil a 556 mil estudantes. No início da década de 1990, o ensino 
privado respondia por 62% do total das matrículas, ocorrendo uma pequena diminuição em 1995, quando passou 
a absorver 60% dos alunos de graduação (MARTINS, 2009). 

 
8 Apenas 25,2% dos professores de Física têm formação específica para ministrar esta disciplina. Entre os 
professores de Química este número não chega a 40% (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS, 2009). 
 
9Por exemplo, professores da educação básica, em efetivo exercício do magistério nas redes públicas, que 
cursaram ou estejam cursando uma licenciatura com empréstimo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), 
podem solicitar o abatimento mensal de 1%, do saldo devedor. Para quitar o financiamento com trabalho, o 
educador deve comprovar que leciona pelo menos 20 horas semanais em escola pública (MINISTÉRIO DE 
EDUCAÇÃO, 2009). 
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Os cursos tecnológicos, de menor duração, voltados para a formação profissionalizante de 

nível superior, foram os que mais cresceram nos anos 2000, passando de cerca de 70.000 

matrículas em 2001 para quase 800.000 em 2010. O processo de expansão do ensino superior 

nos últimos vinte anos veio acompanhado de um processo intenso de diversificação, tanto no 

que concerne aos percursos escolares (novos objetos, teorias e áreas de formação), quanto 

sob o aspecto burocrático e social, com a criação de novas modalidades de ensino e novos 

tipos de diplomas (PRATES, 2005; PRATES, 2007, GRIPP & BARBOSA, 2014). 

 

De acordo com o Censo da Educação Superior, em 2013 havia 835.785 professores de ensino 

superior no país (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2011). 

 

Neste ano, a maioria das matrículas, 53,3%, ocorreu em cursos localizados em universidades, 

29,1% em faculdades e 15,8% em centros universitários e 1,6% em instituições federais de 

educação tecnológica.  

 

Em 2010, 48,7% das matrículas se concentravam na região Sudeste e 19,3% no Nordeste, que, 

junto com a região Norte, foram as que apresentaram, proporcionalmente, os maiores 

crescimentos de 2001 a 2010: 129% e 148% respectivamente. Entretanto, o Nordeste 

continuava sendo, naquele ano, a região com menor taxa de escolarização líquida do ensino 

superior (percentual de jovens entre 18 e 24 anos matriculados), com apenas 10%, e a região 

Sul, a que apresentava a maior taxa: 19,2%. 

 

Apenas entre 2001 e 2005, período de grande expansão do número de vagas, o sistema de 

ensino privado cresceu 48,5%, enquanto o público cresceu 21,4%. Mesmo com a criação do 

REUNI10 (programa instituído em 2007 pelo governo federal e que permitiu a construção de 

14 novas universidades e mais de 100 novos campi, propiciando um aumento do número de 

vagas no ensino superior público) e a recente estagnação do percentual de matriculas no 

sistema privado, a proporção do número de matriculas nas IES públicas (Federais, Estaduais e 

Municipais) caiu de 31% em 2001 para 25,8% em 2010, enquanto a proporção do número de 

matrículas nas instituições de educação superior (IES) privadas cresceu de 68,9% para 74,2% 

                                                             
10Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais que tem como objetivo 
ampliar o acesso e a permanência dos estudantes no ensino superior público. 
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do total de matrículas no ensino superior no Brasil no mesmo período. No que concerne à 

relação candidato-vaga, manteve-se a tendência de crescimento nas instituições públicas, de 

5,7 em 1990 para 8,9 em 2004, e de redução nas instituições privadas, de 2,9 para 1,6 

candidatos por vaga no mesmo período (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS, 2010). 

 

De maneira geral, em 2010 observava-se no Brasil uma concentração da maioria das 

matrículas em cursos das áreas de “Ciências Sociais, Negócios e Direito”, com 41,5%, e 

“Educação”, com 21,2%. Já nas áreas de “Engenharia, Produção e Construção” e de “Ciências, 

Matemática e Computação”, as taxas de matrícula eram de 9,9% e 6,5%, respectivamente 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2011). 

 

Apesar de ter mais que dobrado de 2000 a 2010, passando de 7,4% para 15%, a taxa de 

escolarização líquida neste nível de ensino no Brasil, isto é, de jovens entre 18 e 24 anos que 

frequentam cursos de graduação, continua sendo uma das mais baixas da América Latina.  

 

1.2 Políticas afirmativas e de inclusão (PROUNI e cotas) e evasão escolar 

 

Do ponto de vista da inclusão racial, a proporção de jovens pretos entre 18 e 24 anos que 

frequentam ou já concluíram o ensino superior subiu de 1,8% em 1997 para 8,8% em 2011 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2012). A porcentagem de 

jovens desta mesma faixa etária pertencentes ao quinto inferior de rendimento mensal 

familiar per capita que frequenta ou já finalizou o curso superior, passou de 0,5% em 1997 

para 4,2% em 2011 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2012). 

As mulheres correspondiam, em 2013, a 55,5% dos matriculados e a 59,2% dos concluintes do 

ensino superior no país (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 

2010). Como demonstrou Collares (2010), o acesso ao ensino superior vem se tornando 

menos seletivo desde o início da década de 1980, com o aumento efetivo das chances de 

acesso de jovens de baixa renda, com pais de baixa escolaridade, pretos, pardos e indígenas, 

provenientes de regiões mais pobres. Conforme observou também Schwartzman (2008), “o 

sistema ficou menos excludente, tanto em termos de renda quanto, sobretudo, em termos de 
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incorporação de estudantes não-brancos, conforme a classificação do IBGE” (SCHWARTZMAN, 

2008, p. 2).  

 

Como forma de propiciar o acesso de jovens de estratos socioeconômicos inferiores no ensino 

superior, o governo federal criou, em 2004, o Programa Universidade para Todos11. Em 2013, 

1850 instituições de ensino superior privadas ofereciam vagas através do PROUNI, o que 

possibilitou o acesso de cerca de 920.000 mil alunos (entre 1.200.000 vagas ofertadas) desde 

2005 até 2011. Em torno de 19% dos alunos das IES privadas são bolsistas do PROUNI, o que 

corresponde a quase 15% do montante total de alunos do ensino superior no país. Além disso, 

224.000 alunos (cerca de 5% do total) de IES privadas obtiveram financiamento do governo 

federal em 2010 através do FIES, que é um programa do Ministério da Educação (MEC) criado 

em 2001 para financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em 

instituições não gratuitas que tenham tido avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

MEC. Uma das razões do sucesso do PROUNI como política pública de inclusão de alunos de 

baixa renda no ensino superior é o seu baixo custo. Em 2007, a renúncia fiscal, oferecida pelo 

governo federal como contrapartida para a oferta de bolsas nas IES privadas, atingiu R$ 126 

milhões, beneficiando 163.854 alunos naquele ano, perfazendo um custo anual por aluno 

bolsista de apenas R$ 769,00 (NEVES; MORCHE; ANHAIA, 2009 e 2011; CORBUCCI, 2007; 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2007). Na verdade, o 

PROUNI contribui para a redução dos custos (impostos) das instituições privadas aumentando 

a sua rentabilidade, ainda que não o seu faturamento: “é um jogo do ganha-ganha sem riscos 

para o governo – que gasta pouco com a ampliação do acesso – e para o setor privado, que 

garante parte do preenchimento das vagas ociosas sem nenhum investimento adicional” 

(SAMPAIO, 2014a). 

 

                                                             
11O Programa Universidade para Todos (PROUNI) do Governo Federal foi criado em 2004 e previa a concessão, 
até 2010, de bolsas parciais (de 25 e 50%) e integrais para alunos que estudaram todo o ensino médio em escolas 
públicas (ou em privadas com bolsa integral) e com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos (bolsas 
parciais) e de até 1,5 salários mínimos (bolsas integrais). A partir de 2011, serão concedidas apenas bolsas 
integrais. Em 2010, 68,56% dos alunos do PROUNI eram bolsistas integrais e 31,47%, bolsistas parciais (MEC, 
SISPROUNI, 2010). Os alunos que se enquadram nesses perfis são selecionados através do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) e não através de vestibulares. 
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Nas instituições públicas, 15,42% das vagas em 2010 já eram oferecidas através de cotas 

raciais e socioeconômicas, perfazendo, à época, 1,81% do total de vagas oferecidas no sistema 

de ensino superior como um todo (NEVES & MORCHE, 2011). 

 

A criação do PROUNI e do FIES no sistema privado, associada à ampliação em mais de 30% das 

vagas do setor público através do REUNI e à implantação gradual do sistema de cotas sociais 

e raciais nas IES públicas, o qual prevê a reserva de 50% das vagas para estudantes pretos, 

pardos e indígenas e/ou de renda familiar até 1,5 salário mínimo per capita até 2016, vêm 

diversificando ainda mais o perfil socioeconômico dos estudantes de ensino superior no Brasil 

(ALMEIDA NETO, 2013).  

 

Apesar da expansão das matrículas e da intensificação do processo de inclusão social no 

ensino superior, a evasão e a demora na conclusão dos cursos, sobretudo nos cursos noturnos 

das universidades e faculdades particulares, verificada a partir da comparação entre o número 

de concluintes e de ingressantes quatro ou cinco anos antes, são considerados problemas 

graves hoje no ensino superior brasileiro. De maneira geral, a evasão tem sido considerada, 

ao lado das baixas taxas de matrícula e de escolarização líquida e da concentração destas 

matrículas nos estratos mais elevados da população, um dos principais problemas da 

educação superior não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina (BRAGA, 2007)12. Na 

verdade, a evasão no ensino superior é, atualmente, um problema internacional, que vem, 

inclusive, afetando o resultado dos sistemas educacionais (LOBO E SILVA FILHO; MOTEJUNAS; 

HIPÓLITO; LOBO, 2007)13. Segundo Braga (2007), a evasão neste nível de ensino decorre de 

diversos fatores: 

 

 

 

                                                             
12 Deve-se ressaltar, entretanto, conforme Braga (2007), que quantificar os números da evasão na educação 
superior da América Latina e Caribe é uma tarefa difícil, já que inexistem dados organizados e confiáveis que 
possibilitem indicar, com precisão, o tamanho real do problema. 
 
13 Segundo estes autores, “os dados sobre evasão nos cursos superiores do Brasil não diferem muito das médias 
internacionais”, embora “variem bastante por dependência administrativa (pública ou privada), região e curso” 
(LOBO E SILVA FILHO et al, 2007, p. 643). 
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Entre os quais se incluem os equívocos cometidos pelo jovem, quando da escolha da 
carreira; o pouco prestígio social da carreira escolhida; a desmotivação, por 
considerar inadequada a qualidade de ensino ministrada pela Instituição de Ensino 
frequentada; a necessidade de trabalhar, para contribuir com o orçamento familiar, 
e a incapacidade de custear o pagamento de mensalidades, no caso dos estudantes 
do ensino privado (BRAGA, 2007, p.13). 

 

Por outro lado, a repetência, especialmente aquela verificada nos períodos iniciais da 

formação, também tem sido identificada por vários pesquisadores como uma das causas da 

evasão (BRAGA, 2007).  

 

Com efeito, o Censo da Educação Superior de 2013 mostrou pela primeira vez uma queda, no 

caso, de 5,9%, no número de alunos concluintes em relação ao ano anterior (2012). Além 

disso, a proporção de alunos concluintes em relação aos ingressantes tem diminuído nos 

últimos cinco anos, passando de 46% em 2009 para 36% em 2013 - ou seja, de cada 100 

ingressantes quatro ou cinco anos antes (dependendo da duração do curso), apenas 36 

conseguiram se formar no prazo previsto. Nas instituições de ensino superior públicas esta 

proporção foi de 43,1% e nas IES privadas, de 33%, em 2013 (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2013). Estes dados revelam senão um aumento da 

evasão, ao menos uma demora cada vez maior na conclusão dos cursos. 

 

Embora as políticas de inclusão tenham contribuído para o aumento dos alunos mais pobres, 

a verdade é que o sistema de ensino superior vem incorporando um número crescente de 

alunos dos estratos mais baixos da população independente de políticas efetivas de inclusão. 

Essa inclusão, entretanto, não se configura ainda como um aumento quantitativamente 

significativo, tendo em vista a baixa taxa líquida de escolarização nesse nível de ensino, 

sobretudo nas camadas mais pobres e não brancas da população. 
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1.3 Desigualdades entre os sistemas público e privado: avaliação e qualidade do ensino, 

turnos das aulas, regime de trabalho e titulação dos docentes 

 

Levando em consideração que, quantitativamente, a maior parte dos estudantes provenientes 

de estratos socioeconômicos inferiores está matriculada no sistema privado de ensino 

superior é possível perceber que alguns dos principais entraves à perspectiva de ampliação do 

acesso e inclusão efetivas destes jovens no ensino superior de qualidade decorrem das 

desigualdades existentes entre as formas de gestão organizacional, os cursos e as condições 

de trabalho dos docentes nos sistemas público e privado.  

 

No que diz respeito à qualidade do ensino oferecido, nota-se a má-avaliação da maioria dos 

cursos superiores no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes do Ensino Superior 

(ENADE)14, com a predominância de notas mais baixas nos cursos das IES privadas, os quais 

concentravam 74% das notas ruins da avaliação em 2008. Entre os 7359 cursos que 

participaram do ENADE naquele ano, apenas 12,4% (913 cursos) obtiveram notas 4 e 5 (nota 

máxima) e 87,6%, notas 1, 2 ou 3 (Gráfico 1). Cerca de 800.000 alunos estudavam em escolas 

avaliadas com notas 1 ou 2, as quais estavam ameaçadas de descredenciamento pelo MEC em 

função da baixa qualidade (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 

2009). O ENADE avalia o desempenho dos alunos em prova escrita, com questões abertas e 

fechadas, nos conteúdos geral e específico, e elaborada a partir das diretrizes curriculares de 

cada área, além da infra-estrutura dos cursos, os recursos didático-pedagógicos, a titulação e 

o regime de trabalho dos professores. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 O ENADE faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado em 2004 e que 
avalia as condições de oferta dos cursos, verificadas nos processos de autorização e reconhecimento dos cursos. 
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Gráfico 1 – Avaliação de 7.359 cursos superiores no Brasil através do ENADE em 2008 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2008. 

 

No que diz respeito ao turno em que são ofertadas as vagas, observa-se que 62,5% das 

matriculas no setor público eram diurnas, enquanto no setor privado 72,8% das matrículas 

eram no período noturno, em 2010. De 2001 a 2010 as matriculas em cursos presenciais no 

período noturno passaram de 56,1% para 63,5% (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2011). Alunos mais pobres, que necessitam trabalhar para se 

manter, inclusive na própria universidade, na maioria das vezes só podem frequentar cursos 

noturnos, o que inviabilizaria, mesmo se aprovados no vestibular, o seu ingresso em grande 

parte dos cursos oferecidos nas universidades públicas.  

 

Em relação às condições e regimes de trabalho, nas IES públicas havia, em 2010, 80,2% de 

docentes trabalhando em regime de tempo integral, enquanto esse percentual era de apenas 

24% nas IES privadas (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2011). 

 

Por fim, no que se refere à desigualdade na titulação dos professores, basta dizer que a 

metade (49,9%) dos docentes do sistema público de ensino superior possuía título de doutor 

e 28,9% eram mestres, contra 15,4% e 43,1%, respectivamente, dos professores da rede 

privada no ano de 2010. 
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Como observaram Prates e Silva (2014), além dos fatores relacionados ao background familiar 

dos candidatos ao ensino superior (como status socioeconômico e educação dos pais, raça e 

gênero), uma das principais razões para a existência de entraves ao acesso de grande parte 

dos jovens a postos de maior prestígio do mercado de trabalho é a diferença existente entre 

os dois tipos de gestão organizacional predominantes no país: de um lado, as instituições de 

ensino superior, em geral públicas, voltadas para a produção acadêmica e capazes de produzir 

capital cultural “quase equivalente ao produzido pelo background familiar”, e de outro, as 

universidades e faculdades “vocacionais”, de natureza privada, baseadas em um modelo de 

gestão próprio das organizações empresariais e incapazes de criar o capital cultural 

minimamente necessário para que os seus formandos possam ocupar postos de prestígio no 

mercado de trabalho (PRATES & SILVA, 2014, p. 130). 

 

1.4 Um balanço dos entraves à democratização do acesso ao ensino superior no Brasil 

 

Apesar de toda a expansão verificada nas duas últimas décadas e da meta do Plano Nacional 

de Educação de 2001 de “prover até o final da década [2011] a oferta de educação superior 

para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos”, a taxa de escolarização líquida do 

ensino superior no país foi de apenas 14,54% em 2011. No Chile, Argentina e México estas 

taxas, em 2010, eram de 35,9%, 32,9% e 21%, respectivamente. Nesta faixa etária, em 2009, 

3,64% dos jovens no Brasil ainda estavam no ensino fundamental e 11,89% no ensino médio, 

sendo que 69,67% não estudavam (NEVES & MORCHE, 2011) (Gráfico 2). Segundo Cardoso 

(2012), havia, em 2012, 5,3 milhões de jovens entre 18 e 25 anos, cerca de um quinto dos 

jovens nesta faixa etária, que não trabalhavam nem estudavam no Brasil, a chamada “geração 

nem-nem”15. A média de escolarização entre os 18 e 24 anos é de apenas 8,3 anos de estudo. 

 

 

 

                                                             
15 CARDOSO, A.M. Mulheres negras são maioria entre jovens que não trabalham e nem estudam. Disponível: < 
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mulheres-negras-sao-maioria-entre-jovens-que-nao-trabalham-
nem-estudam,962688>. Acesso em 30 nov. 2012. 
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Gráfico 2 – Taxas de escolarização dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil (2009) 

 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2010. 

 

Entre os brancos, no Brasil, a taxa de escolarização líquida do ensino superior atingia 20,8% 

em 2010, já entre os pardos era de 8,4% e entre os pretos, de 7,3% (CORBUCCI, 2014).  

 

A maioria dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos de idade (61,7%) tinha renda familiar per 

capita de até um salário mínimo, variando de 43,4% no Sul a 81,7% no Nordeste, em 2010. 

Destes, apenas 8,1% tiveram acesso ao ensino superior. Já entre aqueles que tinham renda 

familiar per capita maior que 5 salários mínimos, a taxa de frequência líquida à educação 

superior era de 53%. Se houvesse maior equilíbrio na distribuição da população por faixas de 

renda no Brasil, provavelmente a taxa de escolarização líquida no ensino superior atingiria 

patamar mais elevado (CORBUCCI, 2014). 

 

Em larga medida, a baixa taxa de escolarização líquida do ensino superior no país, sobretudo 

dos jovens provenientes de famílias de baixa renda, decorre da incapacidade do ensino médio 

de alimentar a expansão que o terceiro grau vem tendo no Brasil, já que a taxa de 

escolarização líquida neste nível de ensino é de apenas 50% (ou seja, apenas metade dos 

jovens de 15 a 17 anos frequenta este nível de ensino). Em 2004, já era maior o número de 
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vagas disponíveis no ensino superior em relação ao número de alunos concluintes do ensino 

médio. Para se ter uma ideia deste descompasso, apenas 15% dos alunos da rede pública 

ingressou no ensino superior em 2006, sendo que este número já chegou a ultrapassar os 20% 

no início da década de 1990 (CURI E MENEZES FILHO, 2007). Apesar de terem se formado cerca 

de 2,1 milhões de estudantes no ensino médio e terem sido abertas 3,1 milhões de vagas no 

ensino superior em 2009, apenas 1,7 milhão de estudantes ingressaram neste nível de ensino. 

Em 2010, apenas 38,6% dos jovens habilitados a ingressar no ensino superior, isto é, que 

tinham o ensino médio completo, o fizeram (CORBUCCI, 2014). 

 

Por outro lado, a renda familiar dos alunos concluintes do ensino médio é, em média, 2,3 vezes 

menor que renda dos alunos matriculados no ensino superior, ou seja, mesmo que fossem 

aprovados e com bolsas, estes alunos teriam dificuldade para se manter na universidade 

(SCHWARTZMAN, 2004; SCHWARTZMAN, 2011). Talvez essa seja uma das razões pelas quais 

nem todas as 1,2 milhão de vagas oferecidas pelo PROUNI desde 2005 tenham sido ocupadas. 

Nos países “desenvolvidos”, a expansão do sistema de ensino superior se deu após a saturação 

ou universalização do acesso ao nível anterior de ensino, que corresponde, no caso do Brasil, 

ao ensino médio. 

 

Não obstante a baixa taxa de escolarização líquida do ensino superior no Brasil (15%), desde 

2008 vem decrescendo o número de ingressantes neste nível de ensino nas instituições 

estaduais, municipais e, sobretudo, nas privadas (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2011). O número de alunos ingressantes caiu de 2.747.089 em 

2012 para 2.742.950 em 2013.  

 

Deve-se notar também que, em 2010, apenas metade dos alunos matriculados em cursos de 

graduação presenciais tinha até 24 anos de idade e que o aluno desses cursos tinha, em média, 

26 anos de idade, idade relativamente alta e que denota o atraso na entrada neste nível de 

ensino (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2011). 

 

Apesar da grande expansão dos últimos anos e da maior inserção de estudantes de baixa 

renda, observa-se que não houve mudanças significativas na composição social dos 

estudantes tanto do sistema público de ensino superior quanto do sistema privado, os quais 
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continuam sendo bastante elitizados. A percentagem de estudantes oriundos de famílias 

pertencentes ao quinto mais elevado de renda, que representam 9,6% das famílias brasileiras, 

é de 53,7% na rede pública e de 58,7% na rede privada. Já a percentagem de estudantes de 

nível superior provenientes das famílias do quinto inferior de renda, que são 30,2% das 

famílias do país, é de apenas 2,9% no sistema público e de 1% no sistema privado (NEVES & 

MORCHE, 2011). 

 

Segundo Winkler (2010), a desigualdade da renda é, ao mesmo tempo, o resultado e a causa 

da desigualdade de oportunidades educacionais: a desigualdade na educação produz 

desigualdade nas rendas por meio do emprego e, assim, desigualdade na renda total do 

domicílio; e uma alta desigualdade da renda se traduz em oportunidades educacionais 

desiguais. Nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), um indivíduo que concluiu a educação terciária tem uma probabilidade de 

receber 50% ou mais que uma pessoa que concluiu o 2° ciclo da educação secundária 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2011). Na América 

Latina, um indivíduo graduado ganha, em média, 4,5 vezes o salário recebido por um 

trabalhador que não completou o primeiro ano da escola primária. Os efeitos mais 

pronunciados do aumento da escolaridade sobre o salário tendem a ser maiores no Chile e no 

Brasil, onde esse aumento no rendimento é de 156%, o mais alto entre todos os países, “o que 

constitui um incentivo sólido para se concluir níveis educacionais mais altos” (OECD, 2011). 

Com efeito, em 2010, o salário médio do trabalhador com curso superior no Brasil era de R$ 

3.710,00, enquanto o do trabalhador sem graduação era de R$ 1.540,00 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

 

Além disso, a educação superior apresenta efeito expressivo sobre a empregabilidade da 

população: em quase todos os dezoito países da América Latina pesquisados por Braga (2007), 

as taxas de desemprego se mostraram claramente menores na população com instrução de 

terceiro grau. No Brasil, a taxa média de desemprego entre trabalhadores com curso superior 

era de 2,9%, em 2010, enquanto entre os outros trabalhadores era de 6,4% (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Entretanto, o percentual da população com 

formação de nível superior, nos mais diversos países da América Latina, não alcança 20%, 

mesmo no caso das gerações mais jovens, que se beneficiaram da expansão verificada na 
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última década (BRAGA, 2007). No Brasil, apenas 7,9% da população possuía o curso superior 

completo em 2010. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 

a educação superior é vital para colocar a América Latina no caminho do desenvolvimento 

econômico e social sustentado: uma maior participação dos pobres e dos setores sociais 

excluídos na educação superior é a chave para a mobilidade social na região (COMISSÃO 

ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE, 2007). 

 

Como dissemos na introdução deste trabalho, o acesso às mais prestigiadas instituições e 

programas de graduação no Brasil ainda está fortemente relacionado ao nível 

socioeconômico, que por sua vez está relacionado ao grau de escolarização das famílias, à 

etnia e ao local de residência (SCHWARTZMAN, 2012). A expansão do ensino superior no 

Brasil, marcado pela presença de instituições privadas geridas nos moldes de organizações 

empresariais, não eliminou os entraves estruturais que impedem “aos candidatos de baixa 

renda de chegar às universidades de elite que formam os quadros potenciais dos postos de 

maior prestígio do mercado de trabalho, tanto no setor público quanto no setor privado” 

(PRATES & SILVA, 2014, p.129). Na verdade, as desigualdades escolares parecem estar 

mudando de forma no Brasil, passando a operar de forma mais sutil, mas nem por isso menos 

intensa, tal como foi observado por Pierre Bourdieu (1997) durante o processo de expansão 

do ensino superior na França, na década de 1960. 

 

Outro entrave à democratização do acesso ao ensino superior é a pouca diversificação na 

oferta de opções para atender a uma clientela muito heterogênea em termos 

socioeconômicos e, por isso, com demandas diferenciadas. A forte expansão do ensino 

superior e a sua transformação de um sistema de elite em um sistema de massa só se deu em 

alguns países graças ao surgimento de outros mecanismos e formatos institucionais 

alternativos ao modelo tradicional das universidades clássicas (PRATES, 2007). Ao contrário 

do restante do mundo, o sistema de ensino superior no Brasil vem se expandindo a partir de 

apenas dois modelos: as universidades públicas, de ensino e pesquisa (consideradas de 

“elite”), e as universidades e faculdades privadas de ensino, voltadas, em sua maioria, para o 

mercado de trabalho e por isso chamadas de “vocacionais”, e que detém 73,5% das 

matrículas. Cerca de apenas 14% das matrículas no ensino superior são em cursos 

tecnológicos, de menor duração, as demais estão localizadas em cursos de bacharelado ou 
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licenciatura. A inexistência de uma maior diversificação institucional e curricular impede a 

contemplação da diversidade de expectativas individuais de formação profissional e do 

próprio mercado de trabalho, que é, hoje, extremamente dinâmico. Como constatou Piketty 

(2014), o aumento do poder de compra dos salários e, assim, a redução das desigualdades em 

relação ao trabalho, dependem da progressão das qualificações e mudanças tecnológicas. 

Para evitar o aumento da desigualdade, o sistema educacional deve fornecer formações e 

qualificações na mesma progressão das inovações tecnológicas. E “para reduzir a 

desigualdade, a oferta de qualificações deve progredir ainda mais depressa, sobretudo para 

os grupos com menos formação” (PIKETTY, 2014, pp. 297-298). Entretanto, não há no Brasil, 

hoje, sequer um modelo público de ensino superior de qualidade voltado para as demandas 

das classes mais baixas. A média do custo anual por aluno no sistema de ensino superior 

público no Brasil é de US$ 11.610 (106% a mais do que a renda per capita do país), enquanto 

nos países da OCDE é de US$ 10.543 (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2011). Esse fato vem impedindo a efetiva ampliação da oferta de vagas a 

partir deste modelo, mais centrado no ensino e pesquisa do que na formação técnica ou 

profissional. Como já haviam observado Paul e Wolff (1996), na medida em que as 

universidades públicas assumiram o perfil de instituições de pesquisa, tornaram-se inviáveis 

como instrumentos de democratização pelo aumento de vagas, “pois eram cada vez mais 

caras e incapazes de atender à crescente demanda por vagas, especialmente devido ao alto 

custo por estudante que apresentavam” (PAUL & WOLFF, 1996, apud PRATES & COLLARES, 

2014 p. 115). Segundo Piketty, a questão do modo de financiamento da educação e, em 

especial, da responsabilidade pelos custos do ensino superior é uma das mais cruciais do 

século XXI, em todos os países (PIKETTY, 2014). 

 

O caráter mais elitista do sistema público se revela também no turno de oferta da maioria dos 

cursos: 62,5% das suas matriculas são em cursos diurnos, muitas vezes com a oferta de 

disciplinas em turnos diferentes (manhã e tarde). Os trabalhadores-estudantes, das classes  

mais baixas, são muitas vezes obrigados a se matricular no sistema privado, que oferece a 

maior parte dos seus cursos, 72,8%, à noite.  

 

Por outro lado, observa-se uma má distribuição regional das instituições de ensino superior 

por tipo de organização acadêmica: há uma maior concentração de IES privadas em relação 
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às IES públicas no Sudeste, em razão da maior demanda de jovens egressos do ensino médio 

nesta região. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, embora a quantidade de IES 

públicas seja proporcionalmente maior do que no Sudeste, vem crescendo ano a ano o 

número de matrículas no setor privado. Além disso, observa-se nestas regiões a 

predominância de universidades públicas com menor qualidade das instalações, 

equipamentos e bibliotecas (MOREIRA, 2014). 

 

Outro problema, que reflete a preponderância quantitativa do setor privado no ensino 

superior no Brasil, é a concentração da maioria das matrículas em cursos das áreas de 

“Ciências Sociais, Negócios e Direito” (41,5%) e “Educação” (21,2%). As primeiras são áreas 

que, à exceção das Ciências Contábeis e do Direito, não têm um mercado de trabalho 

suficientemente organizado, com profissões regulamentadas, o que talvez esteja refletido no 

fato de 53,5% dos trabalhadores graduados e com carteira assinada terem ocupado vagas de 

nível médio no Brasil, em 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

Por outro lado, a maioria dos cursos oferecidos nas IES privadas, são exatamente nestas áreas, 

de humanas e formação geral, em razão do seu baixo custo operacional. Como ressaltou 

Sampaio (2000): 

 

Trata-se de áreas do conhecimento que não requerem altos investimentos para 
serem criadas e mantidas e cujos cursos, em média, têm alta demanda no mercado. 
Tal demanda estaria associada ao fato de esses cursos, em geral, mais flexíveis em 
termos acadêmicos, serem ministrados em só um período e com anuidades 
relativamente mais acessíveis, justamente em razão dos poucos insumos necessários 
para seu funcionamento (SAMPAIO, 2000, p. 219). 

 

E o padrão da oferta de cursos nas universidades federais não é muito diferente, exceto pela 

maior ênfase nas áreas de Ciências, Medicina, Engenharia e Agricultura (SCHWARTZMAN, 

2004). A falta de mão de obra qualificada verificada no país, hoje, sobretudo nas áreas de 

Engenharia e Exatas, é reflexo das baixas taxas de matrícula nos cursos superiores destas 

áreas: 9,9% em “Engenharia, Produção e Construção” e 6,5% em “Ciências, Matemática e 

Computação” (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2011). 
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Por outro lado, nota-se que as mais altas taxas de evasão são verificadas no ensino superior 

privado, muitas vezes entre os alunos mais pobres, em razão da inadimplência ou da 

dificuldade de conjugar trabalho e estudo. 

 

No âmbito dos cursos de formação de professores, observa-se o baixo impacto das 

determinações estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, segundo 

as quais os professores até a quarta série devem ter, como formação mínima, o curso normal 

de nível médio ou um superior com licenciatura, e os da quinta ao ensino médio, o nível 

superior, com licenciatura. Em 2008, 27% dos professores de 5ª a 8ª série não eram ainda 

graduados no Brasil. 

 

O Relatório do MEC “Escassez de Professores no Ensino Médio: Propostas Estruturais e 

Emergenciais”, de 2007, quantificou em 235 mil o déficit de professores de ensino médio no 

país, principalmente nas áreas das Ciências Exatas. Mesmo que se conseguisse ampliar o 

acesso dos jovens e adultos ao ensino médio não haveria professores em número suficiente 

para sustentar o crescimento da oferta de vagas neste nível de ensino. Altas taxas de evasão 

(de 42%, em Biologia, a 75%, em Química), baixa atratividade da carreira de magistério, em 

função dos baixos salários e das más condições de trabalho, são algumas das várias razões 

pelas quais os cursos de licenciatura não têm conseguido suprir a carência de docentes no 

ensino médio. Na comparação entre 30 ocupações que exigem nível superior, as cinco de 

menor rendimento médio são todas relacionadas ao magistério: o salário médio de um 

professor com nível superior no Brasil era de apenas R$ 1.335 em 2007. Por outro lado, dados 

do questionário socioeconômico do ENADE 2008 revelaram que os alunos de cursos de 

formação de professores são os mais pobres, de famílias menos escolarizadas e que 

estudaram em rede pública. 

 

O panorama do ensino superior no Brasil na última década revela que as nossas mazelas 

educacionais estruturais e históricas têm se manifestado atualmente no gargalo em que se 

transformou o acesso ao ensino superior. Apesar da grande expansão ocorrida nas últimas 

décadas, o processo de acesso e inclusão continua sendo um desafio, que se não for 

enfrentado, pode colocar em risco a ampliação e sustentabilidade do processo de 

desenvolvimento econômico, político, social e cultural que começa a se vislumbrar no país. 
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Como observou Piketty (2014), “no longo prazo, a melhor maneira de reduzir as desigualdades 

do trabalho, além de aumentar a produtividade média da mão de obra e o crescimento global 

da economia, é sem dúvida investir na formação” (PIKETTY, 2014, p. 298). 

 

No próximo capítulo, seguindo a máxima de Bourdieu (1996) segundo a qual “não podemos 

capturar a lógica mais profunda do mundo social a não ser submergindo na particularidade de 

uma realidade empírica, historicamente situada e datada para construí-la, porém, como ´caso 

particular do possível´”, daremos início à investigação da situação dos cursos de Ciências 

Sociais no Brasil e dos processos de acesso, evasão, permanência, graduação e inserção 

profissional de uma coorte de alunos de Ciências Sociais de uma universidade privada 

brasileira. 
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2 A SITUAÇÃO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS NO BRASIL NA ÚLTIMA DÉCADA 

 

A institucionalização dos cursos de Ciências Sociais no Brasil se deu há mais de setenta anos, 

na década de 1930, quando passaram a ser ofertados na Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo (1933), na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP (1934) e na Faculdade de 

Filosofia da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro (1939). Em Minas Gerais, o primeiro 

curso superior de Ciências Sociais foi criado em 1941, na antiga Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A graduação em Ciências Sociais foi 

reconhecida como parte do sistema de ensino superior em abril de 1939. Os cursos de Ciências 

Sociais atingiram o máximo de seu prestígio entre 1960 e 1975, período de ascensão da 

participação política e do movimento estudantil, decorrente da luta contra o regime militar 

vigente à época no país16. Até este momento, a oferta dos cursos se restringia basicamente às 

escolas superiores tradicionais, na sua maioria, públicas, sendo os seus alunos provenientes, 

em grande parte, das elites econômicas e intelectuais ou de grupos sociais emergentes 

(MICELI, 1987). Atualmente, a maioria (80,8% ou 80) dos 99 cursos de Ciências Sociais no país 

continua sendo oferecida nas universidades públicas, sobretudo Federais (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. MEC/INEP, 2012). A expansão recente 

do ensino superior, entre outros fatores, fez com que os cursos de Ciências Sociais, 

principalmente aqueles oferecidos no sistema privado, passassem a receber um contingente 

cada vez mais heterogêneo de estudantes, oriundos dos mais diversos estratos sociais.  

 

De maneira geral, o atual perfil do aluno de Ciências Sociais, sobretudo daqueles matriculados 

na rede privada e nas universidades públicas do interior do país, reflete o perfil do grande 

contingente de alunos que vem ingressando no ensino superior na última década, após a 

sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), que acelerou a expansão e o 

consequente aumento do número de vagas.  

  

Desde o final dos anos oitenta, é possível dizer que os cursos de Ciências Sociais, assim como 

outros cursos na área de Ciências Humanas, concentram grande parte do contingente de 

                                                             
16 MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO. Padrões de Qualidade para Avaliação dos Cursos de Graduação em Ciências 
Sociais. Brasília, 1997. 
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estudantes mais pobres que consegue ingressar no ensino superior (PEREIRA; ALMEIDA; 

CARNEIRO, 2005). Como observou Silva (2003), os classificados para o curso de Ciências Sociais 

passaram a ser recrutados entre jovens de famílias de recursos relativamente modestos 

quando comparados com os demais estudantes universitários, o que levou Werneck Vianna, 

Carvalho e Melo (1995) a se referir a um “novo padrão de recrutamento de cientistas sociais” 

entre “uma população estudantil mais pobre do que aquela tradicionalmente considerada 

como a clientela típica das Ciências Sociais” (WERNECK VIANNA et al, 1995, p.26). Por outro 

lado, os cursos de Ciências Sociais, em função da falta de uma reserva de mercado profissional 

e também de uma perspectiva clara de profissionalização, aliados ao perfil dos alunos, têm 

convivido com altas taxas de evasão, em torno de 50%, nas últimas décadas (MAGGIE, 1995; 

VILLAS BOAS, 1995a; SCHWARTZMAN, 1995; PEREIRA et al, 2005). 

 

Como aponta Villas Boas (2003), “obstáculos de ordem econômica e social, no decorrer dos 

anos de formação, bem como perspectivas sombrias com relação ao mercado de trabalho” 

têm sido enfrentados por vários alunos que aspiram aos títulos de bacharel e licenciado em 

Ciências Sociais, o que certamente tem influenciado as taxas de abandono do curso. 

Entretanto, segundo ela, apenas “as peculiaridades sociais e econômicas” dos alunos não são 

suficientes para explicar os percentuais de evasão. Mesmo as inúmeras mudanças curriculares 

pelas quais passaram os cursos e o crescente reconhecimento das Ciências Sociais, sobretudo 

da Sociologia, “como um saber indispensável para a compreensão das mudanças que ocorrem 

na sociedade brasileira”, visível na triplicação da publicação de pesquisas sociológicas em 

livros (VILLAS BOAS, 2003, p. 46), não foram capazes de conter estas taxas de abandono do 

curso. 
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2.1 Ingressantes, concluintes, relação candidatos-vagas, proporção de cursos públicos e 

privados  

 

Apesar de uma ligeira alta entre 2006 e 2008 na proporção de concluintes dos cursos de 

Ciências Sociais em relação aos ingressantes quatro anos antes (67,5%), houve uma queda 

acentuada até 2010 e uma estabilização em cerca de 30% em 2012 (Gráfico 3)17.  

 

Gráfico 3 – Porcentagem de concluintes em relação aos ingressantes 4 anos antes 

 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2014. 

 

As porcentagens referentes à relação entre concluintes e ingressantes quatro anos antes 

medem a evasão de forma aproximativa, já que consideram apenas os estudantes que se 

formaram no período mínimo exigido pelo curso (no caso, quatro anos), supondo que os 

demais tenham evadido.  Na verdade, estas proporções revelam também e, talvez sobretudo, 

o alto índice de retenção dos alunos de Ciências Sociais, que, em geral, levam mais tempo para 

se graduar do que os estudantes de outros cursos. 

                                                             
17 De acordo com Braga (2007), usualmente a evasão tem sido medida, de forma aproximativa, através da 

comparação do número de concluintes de um determinado ano com o número de ingressantes quatro, cinco, ou 

seis anos antes, dependendo da duração prevista para a carreira considerada. 
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No período observado, houve um aumento no número de formandos em Ciências Sociais até 

2006, quando atingiram 2166 estudantes, mas este aumento ocorreu sobretudo nas 

instituições de ensino superior públicas. A partir de 2006 e, principalmente, de 2007, observa-

se uma queda acentuada no número de formandos tanto no sistema público quanto no 

privado. Entre 2011 e 2012 a quantidade de concluintes volta ligeiramente a subir nas IES 

públicas e continua a cair nas IES privadas (Tabela 1 e Gráfico 4)18.  

 

Tabela 1 - Número de concluintes em cursos de graduação presenciais de Ciências Sociais, 

por categoria administrativa das IES 

 

Número de Concluintes em Cursos de Graduação Presenciais de Ciências Sociais,   

por Categoria Administrativa das IES 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Público 1842 2010 2156 2371 2156 2277 1957 1155 1287 1383 

Privado 324 327 266 351 486 415 311 219 208 146 

Total 2166 2337 2422 2722 2642 2692 2268 1374 1495 1529 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. Censo Superior dos anos 2003 até 2012_ 
Sinopse. Disponível em < http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/ >. Acesso em: 27 em mar. 
2014. 
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Gráfico 4 – Número de concluintes em Ciências Sociais por ano 

 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2014. 

 

Um fenômeno importante demonstrado em estudos recentes sobre o perfil socioeconômico 

da clientela dos cursos de Ciências Sociais no Brasil foi o aumento do número de estudantes 

provenientes de estratos socioeconômicos mais altos em comparação com aqueles da década 

anterior em algumas universidades públicas, a partir do ano 2000. Em sua dissertação de 

Mestrado em Sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Bastos (2004) 

mostrou, a partir de pesquisa por amostragem, que 67% dos pais dos alunos de Ciências 

Sociais tinham uma ocupação de nível superior em 2002, número superior à média dos alunos 

da UFRJ. Neste mesmo ano, 30,7% dos alunos tinham renda familiar superior a 20 salários 

mínimos, média também superior à dos alunos da UFRJ em geral. Melo (2005) também 

demonstrou, em pesquisa por amostragem estratificada proporcional, que a renda familiar 

média do aluno de graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

em 2004, de R$ 2.881,00 mensais, estava “bem acima da média brasileira e da média da 

população das regiões urbanas do Sul do Brasil”. Da mesma forma, 46,1% dos pais destes 

alunos tinha escolaridade de nível superior incompleto, completo ou pós-graduação. De 

maneira semelhante, a pesquisa de iniciação científica “Os Estudantes de Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): uma análise do perfil socioeconômico” (2009), 

de  Patrocínio e Lopes (2009), revelou que, ao contrário do que ocorria na década de 1990, 
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quando o perfil socioeconômico dos estudantes de Ciências Sociais era inferior ao dos 

estudantes da UFMG em geral, a partir da década seguinte (anos 2000) este quadro se 

inverteu: o perfil dos estudantes de Ciências Sociais, antes próximo ao dos estudantes de 

Pedagogia, passou a ser próximo ao dos estudantes de Direito, ou seja, bastante alto. A 

pesquisa de Gouvea (2009), que trata da influência da origem socioeconômica de alunos da 

UFRJ sobre acesso e permanência no ensino superior, revelou que 63,5% dos ingressantes e 

61,2% do concluintes de Ciências Sociais em 2005 proviam de famílias com renda mensal 

maior do que 6 salários mínimos, renda só menor do que a dos alunos de Comunicação Social 

entre 4 cursos pesquisados. Da mesma forma, o nível de escolaridade dos pais também era 

bastante alto em relação à média da população em geral: 58,8% dos pais dos ingressantes e 

81,2% dos concluintes tinha ensino superior. 

 

Para exemplificar esta diferença socioeconômica entre os estudantes de Ciências Sociais de 

universidades públicas de prestígio e os estudantes das IES particulares, estabelecemos o 

seguinte quadro comparativo entre os perfis dos alunos ingressantes e concluintes da UFMG 

(147 inscritos) e da PUC-Minas (47 inscritos) que realizaram o ENADE 2008, de acordo com 

questionário aplicado e resultados disponibilizados pelo INEP (Quadro 1): 
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Quadro 1 – Perfis socioeconômicos de alunos ingressantes e concluintes de Ciências Sociais 

da PUC-Minas e UFMG inscritos no ENADE 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2009. 

 

Questão Item PUC Minas UFMG 

Como você se 

considera 

Branco (a) 

Negro (a) 

Pardo (a)/ Mulato (a) 

Amarelo (a) ou de origem oriental 

Indígena ou de origem indígena 

41.9% 

19.4% 

35.5% 

- 

3.2% 

 

67.3% 

8.2% 

24.5% 

- 

- 

Faixa de renda 

mensal das 

pessoas com 

quem mora 

Até 3 salários mínimos 

Mais de 3 até 10 salários mínimos 

Mais de 10 até 20 salários mínimos 

Mais de 20 até 30 salários mínimos 

Mais de 30 salários mínimos 

48.4% 

29.0% 

6.5% 

9.7% 

6.5% 

18.4% 

44.9% 

24.5% 

8.2% 

4.1% 

Escolaridade do 

pai 

Nenhuma escolaridade 

Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série 

Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série 

Ensino médio 

Ensino superior 

12.9% 

25.8% 

9.7% 

32.3% 

16.1% 

- 

14.3% 

16.3% 

36.7% 

32.7% 

Escolaridade da 

mãe 

Nenhuma escolaridade 

Ensino fundamental: 1ª a 4ª série 

Ensino fundamental: 5ª a 8ª série 

Ensino médio 

Ensino superior 

6.5% 

25.8% 

16.1% 

25.8% 

25.8% 

- 

14.3% 

10.2% 

44.9% 

30.6% 

Tipo de escola 

que cursou o 

ensino médio 

Todo em escola pública 

Todo em escola privada 

A maior parte em escola pública 

A maior parte em escola privada 

Metade em escola pública e metade em 

escola privada 

51.6% 

35.5% 

6.5% 

- 

6.5% 

38.8% 

46.9% 

6.1% 

6.1% 

2.0% 
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Como se pode perceber, os alunos da UFMG retratados nesta amostra são majoritariamente 

brancos, têm renda familiar mais alta, pais com maior escolaridade e estudaram, em maior 

número, em escolas privadas no ensino médio. 

 

Outro fato importante é o de que de 2003 para cá tem aumentado o número de cursos de 

Ciências Sociais oferecidos nas instituições de ensino superior públicas (federais, estaduais e 

municipais) e diminuído o número destes mesmos cursos nas universidades, faculdades e 

centros universitários privados e confessionais no país. Enquanto em 2003 dos 82 cursos de 

Ciências Sociais, 61% (ou 50 cursos) eram oferecidos no sistema de ensino superior público, 

em 2012 este número passou para 80,8% (ou 80 cursos) dos 99 cursos em funcionamento 

naquele ano (Tabela 2 e Gráfico 5) 

 

Tabela 2 - Número de cursos de graduação presenciais de Ciências Sociais por categoria 

administrativa das IES 

 

 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2014. 

 

 

 

 

 

Número de Cursos de Graduação Presenciais de Ciências Sociais por Categoria Administrativa 

das IES 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Público 50 53 53 55 57 60 92 69 75 80 

Privado 32 27 20 22 22 25 26 16 18 19 

Total 82 80 73 77 79 85 118 85 93 99 
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Gráfico 5- Número e categoria administrativa de cursos de Ciências Sociais por ano 

 

 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2014. 

 

O número de matrículas em Ciências Sociais nas universidades públicas aumentou 

ligeiramente de 2003 a 2009, tendo uma brusca queda em 2009 e voltando a subir até 2012. 

Já nas universidades, faculdades e centros universitários privados e confessionais as 

matrículas caíram continuamente em todo o período observado, passando de 3.060 em 2003 

para 635 em 201219. A queda acentuada no número de matrículas em Ciências Sociais de 2009 

para 2010, sobretudo nas IES públicas, coincide exatamente com a intensificação da criação 

de cursos de graduação “concorrentes”, originários do próprio campo das Ciências Sociais, 

como o de Antropologia, o de Ciência Política, Ciências Socioambientais, etc (Tabela 3 e 

Gráfico 6). 

 

 

 

 

                                                             
19 Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ,2014. 
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Tabela 3-  Matrículas em cursos de graduação presenciais de Ciências Sociais por categoria 

administrativa das IES 

 

Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais de Ciências Sociais por Categoria 

Administrativa das IES 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Público 14327 15178 15745 15765 15897 15632 16437 9032 10914 12442 

Privado 3060 2614 2395 2333 2142 1834 1788 918 826 635 

Total 17387 17792 18140 18098 18039 17466 18225 9950 11740 13077 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2014. 

 

Gráfico 6 - Número de matrículas por categoria administrativa dos cursos de Ciências 

Sociais e ano 

 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2014. 
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essa nova realidade. Segundo Miglievich (1999), o sucesso na constituição das Ciências Sociais 

na esfera acadêmico-científica (visível na institucionalização do ensino e pesquisa nos cursos 

de graduação e pós-graduação nas últimas décadas) não incluiu na sua pauta, através de um 

redirecionamento de estratégias curriculares e de um maior intercâmbio entre experiências 

profissionais e ensino de graduação, a institucionalização de um espaço profissional na esfera 

não-acadêmica. Mas mesmo assim, já se observa, desde o final dos anos 90, uma maior 

presença de sociólogos em cargos de alto escalão nos governos, em projetos governamentais 

de um modo geral, em pesquisas, consultorias e assessorias no poder público, empresas e 

organizações da sociedade civil (MIGLIEVICH, 1999).  

 

Esta possível ampliação do mercado de trabalho para o cientista social é notada na mudança 

de expectativa dos alunos do curso de Ciências Sociais em relação à inserção profissional 

depois de formados. Uma pesquisa realizada com os alunos de Ciências Sociais da 

Universidade de São Paulo (USP) no início dos anos 2000 (PEREIRA et al, 2005), mostrou que, 

com relação às expectativas de trabalho, a maioria dos alunos (72%) via como real a 

possibilidade de trabalhar na área de Ciências Sociais, sobretudo no ensino de segundo grau, 

no ensino superior, em órgãos de pesquisa e planejamento do governo, assessoria de 

sindicatos e/ou movimentos sociais e de parlamentares e políticos. Esta pesquisa mostrou, 

inclusive, que para 84% destes alunos a escolha do curso de Ciências Sociais foi motivada pelo 

desejo de trabalhar na área de Ciências Sociais. 

 

A pesquisa “Os Egressos do Curso de Ciências Sociais da PUC-Rio”, de Burgos e Britto (2005), 

revelou que:  

para além das atividades docentes e da inserção no sistema de pós-
graduação, domínios mais tradicionais de inscrição nesta área, os ex-alunos 
de Ciências Sociais [da PUC-Rio] têm se incorporado a um amplo leque de 
atividades típicas do novo mercado que está sendo aberto para os cientistas 
sociais, tais como assessoria política e de políticas públicas, assessoria de 
movimentos sociais e de organizações sociais, organização e animação 
cultural, pesquisa aplicada e acadêmica sobre problemas brasileiros, pesquisa 
histórica e cultural, avaliação de projetos sociais, entre outros (BURGOS & 
BRITTO, 2005).  

 

Corroborando estes dados, o “Levantamento e análise de opiniões e expectativas quanto à 

profissão e o mercado de trabalho para o profissional de Ciências Sociais” (2002), realizada 

pelo Instituto Lúmen FUMARC/PUC Minas por ocasião da criação do Curso de Ciências Sociais 
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da PUC-Minas, já apontava que vários cientistas sociais em Belo Horizonte trabalhavam em 

empresas privadas, na área de pesquisa qualitativa ou quantitativa, elaborando questionários, 

coordenando projetos, pesquisando, analisando, montando relatórios e moderando grupos 

de discussão, sendo relevante também o trabalho na área de políticas públicas e na área 

ambiental. 

 

A partir de 2009, com o intuito de facilitar a inserção no mercado de trabalho dos egressos do 

curso de Ciências Sociais da PUC-Minas, passei a captar informações, provenientes de uma 

ampla de rede de colegas, professores, ex-alunos, sobre vagas de trabalho não acadêmico no 

campo das Ciências Sociais. Estas informações, enviadas regularmente por e-mail aos ex-

alunos nos últimos anos, foram contabilizadas e analisadas no final de 2013. Entre o mês de 

julho de 2009 e o mês de outubro de 2013 foram enviadas 198 mensagens. Estas divulgações 

continham 1691 vagas no total, todos elas com a possibilidade, exclusiva ou não, de 

contratação permanente ou temporária de cientistas sociais (e/ou sociólogos, antropólogos e 

cientistas políticos). Dentre os cargos oferecidos nos anúncios, se destacaram o de analista 

social, que correspondia a 16% das vagas, o de consultor (12%), o de coordenador (8,6%), o 

de sociólogo (5,6%) e o de técnico social (4,5%). Quanto à remuneração, metade dos anúncios 

faziam referência ao salário oferecido. Destes 31% eram de R$ 2.000,00 a 3.000,00, 25% eram 

de R$1.000,00 a 2.000,00 e 20% de R$3.000 a R$ 4.000. No que concerne ao setor da economia 

em que se encontrava a instituição que ofertou a vaga, houve um empate entre o setor público 

federal e estadual, com 27,2% e 26,7%, respectivamente, seguidos do terceiro setor, com 

14,7%, e do setor privado, com 14,1% das vagas. Além disso, 84,6% das vagas ofertadas 

exigiam dedicação de 40 horas semanais ao trabalho. Apenas 52% dos anúncios exigiam algum 

tipo de experiência prévia. Destes, 20,5% faziam referência a experiência com pesquisas 

quantitativas e/ou análise de dados, 19,1% em elaboração, gestão, execução e 

monitoramento de projetos, 10,2% em intervenção social/mobilização de atores sociais e, 

empatados em quarto lugar, gestão de pessoas e coordenação de equipes, pesquisas 

qualitativas e pesquisas de campo, cada uma destas experiências prévias representando 8,4% 

das vagas. Quanto às funções a serem exercidas, em 62,1% dos anúncios elas foram 

explicitadas e, destas, se destacaram a gestão de sistemas de informação, com 29,5% das 

vagas, planejamento, implementação, acompanhamento e/ou avaliação de 

projetos/políticas/programas (22,8%), gestão organizacional, coordenação de pessoas e/ou 
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programas e/ou projetos (18,3%) e articulação interinstitucional e estabelecimento de 

parcerias e/ou articulação de redes (17,9%). 

 

Ao contrário do que ocorria há algum tempo atrás, quando o campo profissional das Ciências 

Sociais se revelava mais amorfo e fundamentalmente restrito à carreira acadêmica, seja de 

pesquisa ou de magistério no ensino superior, hoje vê-se a consolidação, ainda que 

relativamente incipiente, de um mercado de trabalho não acadêmico e de um perfil 

profissional constituídos a partir de demandas específicas, referentes ao cumprimento de 

determinadas funções e à comprovação de experiências profissionais prévias. Essa 

configuração mais objetiva do mercado e do perfil profissional coloca um desafio premente 

aos currículos dos cursos de Ciências Sociais, normalmente formulados a partir da “lógica da 

acumulação” de disciplinas teóricas (VILLAS BOAS, 2003), que é a oferta maior de aulas de 

metodologia e de atividades práticas, curriculares ou não, que permitam uma formação mais 

adequada às exigências e demandas dos três setores - público, privado e terceiro setor.  

 

Com efeito, a relativa ampliação do mercado de trabalho não necessariamente acadêmico 

para os cientistas sociais, que tende a avançar com o crescimento da oferta de vagas para 

professores das disciplinas de Sociologia no Ensino Médio20 e o aumento da visibilidade e do 

prestígio da profissão21, provavelmente tem sido algumas das principais causas do aumento 

da procura pelo curso de Ciências Sociais nos últimos anos, principalmente nas universidades 

públicas, como mostra o Gráfico 7.  

 

 

                                                             
20 Foi sancionada, em 02/06/2008, a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que estabelece como 
obrigatórias as disciplinas de sociologia e filosofia nas três séries do ensino médio, em todo território nacional e 
nas redes pública e privada. 
 
21 O Relatório de Dados da Pesquisa sobre Egressos da UFMG – Módulo Ciências Sociais (2007) mostra que para 
69,6% dos pesquisados a profissão de sociólogo/antropólogo/cientista político “ganhou prestígio” em relação à 
época em que entrou na faculdade. O fato de o Brasil ter tido Fernando Henrique Cardoso, um cientista social, 
como presidente da República por oito anos (1994-2002), assim como a atuação do sociólogo Herbert de Souza, 
o Betinho, na campanha contra a fome na década de 1990, podem estar relacionados a esta opinião. 
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Gráfico 7 - Relação de inscritos no vestibular por cada ingressante em Ciências Sociais por 

ano 

 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2014 

 

2.2 Outras pesquisas sobre o tema da permanência e evasão nos cursos de Ciências Sociais 

e da inserção profissional dos egressos no mercado de trabalho 

 

Alguns estudos relacionados ao tema da permanência e evasão nos cursos de Ciências Sociais 

e da inserção profissional dos egressos no mercado de trabalho  foram realizados em São 

Paulo (USP), no Rio de Janeiro (UFRJ) e em Belo Horizonte (UFMG) por proeminentes 

pesquisadores nas duas últimas décadas (PRANDI, 1980;  SCHWARTZMAN & CASTRO, 1991; 

SILVA & KOCHI, 1995; VILLAS BOAS, 1995b; VILLAS BOAS, 2001;  VILLAS BOAS, 2003; WERNECK 

VIANNA et al, 1995; PEREIRA et al, 2005; BURGOS & BRITTO, 2005; MAGALHÃES; NORONHA; 

OSÓRIO, 2006).  

 

Uma pesquisa que trabalha com a hipótese de que a evasão não seja um fenômeno que atinja 

todos os alunos de Ciências Sociais indistintamente, mas que esteja ligada ao perfil 

socioeconômico e, por conseguinte, a um déficit de capital cultural e de formação e baixo 

rendimento escolar ao longo do curso, foi desenvolvida por Ester Ribeiro Pereira, Maria 

Hermínia Tavares de Almeida e Leandro Piquet Carneiro (2005) junto aos alunos de Ciências 
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Sociais da USP a partir de 2000. Os resultados parciais22 permitem ver, no caso da relação 

entre baixo rendimento escolar e evasão, que 27,8% dos alunos que estavam abaixo da média 

(de 6,6 pontos em 10) desistiram do curso (sendo que este número aumenta para 30% quando 

se considera aqueles que já tinham sido reprovados em alguma disciplina), enquanto que, dos 

alunos que estavam acima da média, 90,2% era formada por alunos que continuavam 

cursando a graduação. De acordo com a pesquisa, portanto, a maioria dos alunos que 

abandonaram o curso tinha notas abaixo da média. 

 

Outra pesquisa, realizada por Gláucia Villas Boas (1995b) entre 1988 e 1993 com alunos de 

Ciências Sociais da UFRJ, mostrou que a “oportunidade de ter uma bolsa de estudos [de 

iniciação científica] dava margem para que [os alunos mais pobres] pudessem se dedicar ao 

curso, ao Laboratório de Pesquisa Social (LPS), e, consequentemente, à academia”. Além 

disso: 

 

Possibilitava a aquisição de livros necessários à formação, facilitava o convívio no 
meio acadêmico, criava um intercâmbio maior, aumentando o número de contato 
com profissionais da área, permitindo também maior participação em eventos e 
apresentação de trabalhos em jornadas e reuniões científicas e trabalhos de campo 
(VILLAS BOAS, 2003, p. 59).  

 

Os resultados da pesquisa revelaram que, dos 604 alunos que passaram pelo curso, apenas 

215 se formaram, e dos que conseguiram se graduar, 146 tinham uma bolsa de iniciação 

científica. 

 

Outros estudos também se basearam na hipótese de que a inserção na pesquisa pudesse 

minimizar as diferenças relativas ao desempenho acadêmico e, assim, melhorar as condições 

e oportunidades de inserção no mercado de trabalho. A pesquisa “Os Egressos do Curso de 

Ciências Sociais da PUC-Rio”, realizada por Marcelo Burgos e Djane Bouças de Carvalho Britto 

(2005), demonstrou que a “abertura para a pesquisa tem funcionado como importante 

complemento da ação afirmativa [materializada, sobretudo, na oferta de bolsas de estudo e 

outros auxílios] realizada pela PUC-Rio, favorecendo a conclusão do curso por um universo 

                                                             
22 NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA SOBRE DEMOCRATIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. CIS: Consórcios de 
informações sociais. Disponíveis em <http://www.nadd.prp.usp.br/cis/DetalheItem.aspx?cod=B212>. Acesso 
em 20 jun. 2008. 
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significativo de alunos de origem popular e assegurando a maior coesão de um alunado muito 

heterogêneo em sua origem social” (BURGOS & BRITTO, 2005). Os resultados apontaram que 

76% dos 130 formados (entre 1992 e 2004) entrevistados participaram de pesquisas durante 

a graduação e que 65% tiveram acesso a algum tipo de remuneração por atividade de pesquisa 

na graduação. O dado mais relevante, entretanto, é que 80% dos egressos filhos de pais com 

até 4 anos de estudo (portanto, provavelmente provenientes de famílias mais pobres) e 

também 71% daqueles que tiveram bolsa integral durante a graduação, participaram de 

pesquisa neste período. Por outro lado, segundo os dados do mesmo estudo, a participação 

dos alunos em atividades de pesquisa resultou em um menor tempo de realização da 

graduação: 93,4% dos alunos entrevistados que se envolveram com pesquisa na graduação se 

formaram em, no máximo, 5 anos, contra 78,2% dos que não participaram.  

 

As pesquisas de Nelson do Valle Silva (1995) e de Gláucia Villas Boas (1995a) também 

revelaram que a inserção dos alunos de Ciências Sociais da UFRJ em projetos de pesquisa por 

meio de programas de iniciação científica diminuiu muito os índices de abandono da 

graduação, além de ter proporcionado uma formação acadêmica que permitiu à maioria dos 

egressos a possibilidade de se dedicar a atividades profissionais voltadas para as Ciências 

Sociais. Para Silva (1995), o “treinamento prático em pesquisa, possibilitando uma melhor 

inserção futura no mercado de trabalho, acoplado com um sistema de bolsas de estudo que 

diminua a necessidade de conciliar o estudo com o trabalho, especialmente com aquele que 

não tem relação com o treinamento em Ciências Sociais” parece ser uma “solução viável” para 

a questão da evasão. Para se ter ideia do impacto da inserção na pesquisa sobre a diminuição 

da evasão, dentre os 400 alunos que participaram do programa de iniciação científica do 

Laboratório de Pesquisa Social da UFRJ em dez anos (1988-1997), o índice de evasão foi de 

apenas 2%.  E dos 215 graduados em Ciências Sociais entre 1988 e 1993 pela UFRJ, 146 

(67,09%) tinham bolsa de estudos e participavam do LPS (VILLAS BOAS, 2003).  

 

Além disso, para Silva (1995), as oportunidades de adquirir uma experiência concreta de 

pesquisa durante a graduação permitem assegurar “um treinamento mais cuidadoso àqueles 

alunos que entram na graduação em situação de desvantagem competitiva, tipicamente 

membros de minorias social e culturalmente desprivilegiadas” (SILVA, 1995, p. 91). Com 

efeito, os resultados da pesquisa na UFRJ mostraram que: 
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Um ano depois da formatura, mais de 50% dos participantes dos programas de 
iniciação científica do LPS ingressou em programas de pós-graduação, 45% entrou 
no mercado de trabalho, dos quais 22% em atividades do magistério secundário 
(VILLAS BOAS, 2003, pp. 59-60). 

 

No mesmo sentido, a pesquisa “O Perfil do Estudante de Ciências Sociais”, realizada por 

Werneck Vianna (et al, 1995) entre alunos de graduação de Ciências Sociais de 12 

universidades de todo o país, chegou à conclusão de que: 

 

A possibilidade de os graduandos em Ciências Sociais virem a aderir mais fortemente 
ao curso e a se converter à perspectiva de profissionalização nessa área parece 
depender das políticas departamentais, da ação de seus professores e das políticas 
públicas de educação e fomento à atividade científica (WERNECK VIANNA et al, 1995, 
p. 25).  

 

A pesquisa de dissertação de mestrado de Gouvea (2009), que analisou a relação entre a 

origem socioeconômica e o acesso e permanência de estudantes de quatro cursos da UFRJ, 

entre eles o de Ciências Sociais, constatou que os alunos que não exerciam nenhum tipo de 

atividade extracurricular tinham as suas notas progressivamente diminuídas ao passo que 

aqueles que desenvolviam atividades de estágio, monitoria e iniciação científica tinham as 

suas notas melhoradas ao longo do curso (GOUVEA, 2009). 

 

Por sua vez, o Relatório de Dados da Pesquisa sobre Egressos – Módulo Ciências Sociais – da 

UFMG, na qual foram entrevistados 150 formados entre 1980 e 2000 em Ciências Sociais na 

UFMG, reforçou a relação entre o recebimento de algum tipo de bolsa durante a graduação e 

a atuação profissional do egresso na área de Ciências Sociais: 68,8% dos que trabalhavam à 

época da pesquisa como sociólogo/antropólogo/cientista político receberam algum tipo de 

bolsa (Iniciação Científica, PET, Monitoria, Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP), 

Extensão) durante a graduação (MAGALHÃES, NORONHA, OSÓRIO, 2006). 

 

Schwartzman (1995), por outro lado, já havia constatado, em pesquisa com os alunos de 

Ciências Sociais da USP em 1991, a adoção, pela maioria dos estudantes, daquilo que ele 

designou como uma “estratégia educacional frouxa”, marcada pelo baixo investimento na 

construção de uma carreira na área, o que resultava na possibilidade iminente de evasão, em 

decorrência da falta de perspectiva profissional. 
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Já a citada pesquisa desenvolvida por Pereira (et al, 2005) com os alunos de Ciências Sociais 

da USP demonstrou também que a evasão está claramente relacionada à falta de uma 

identidade profissional do aluno com a área do curso: a maior parte dos alunos que 

abandonou o curso da USP (57%) não o havia escolhido com o intuito de trabalhar como 

cientistas sociais, mas sim por “razões muito amplas”, como “melhorar a sua cultura geral” ou 

como “complemento de outro curso que se pretende cursar ou que já está em curso”. Este 

estudo revelou que “existe uma relação entre a escolha do curso – por meio de uma reflexão 

a respeito da área de trabalho – e a decisão do aluno – ao longo do curso – de continuar ou 

não nesta faculdade” (PEREIRA et al, 2005).  

 

Com efeito, os cursos de Ciências Sociais, de maneira geral, não oferecem uma meta 

educacional e ocupacional “segura” e de “alto nível”, como fazem os cursos mais tradicionais, 

como Medicina, Direito, Engenharia, já que não são muito concorridos e não oferecem uma 

formação que disponha de reserva de mercado garantida em lei. Isto explica, de alguma 

forma, os altos índices de evasão, pois como foi apontado por Tinto (1993), as chances de um 

estudante completar um curso superior variam na razão direta do nível das metas 

educacionais deste estudante: “quanto mais certos de seu futuro, maior a probabilidade de 

os estudantes terminarem o college” (Tinto, 1993, p.41). Como a realização ocupacional não 

é a sua principal força motivadora, os estudantes de Ciências Sociais têm que encontrar dentro 

do próprio curso a razão para persistirem e finalizá-lo. A oferta e a oportunidade de realização 

de atividades extracurriculares remuneradas durante a graduação aumentam o compromisso 

dos estudantes com a instituição, com o curso e com a profissão, compensando o baixo 

compromisso inicial com as metas educacionais e ocupacionais normalmente verificado entre 

alunos de Ciências Sociais. Esta nossa hipótese vai ao encontro do resultado de pesquisas 

desenvolvidas sobretudo nos Estados Unidos, as quais mostram que a realização destas 

atividades não obrigatórias além de melhorarem as competências sociais e cognitivas dos 

alunos, aumentam a sua satisfação e o seu compromisso com o curso, diminuem as chances 

de evasão, exercendo um impacto positivo sobre o desenvolvimento e o nível de 

responsabilidade profissional posterior (KUH ,1997; PASCARELLA E TEREZINI, 2011; ASTIN, 

1993). 
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De maneira mais ampla, pode-se constatar que a diminuição da evasão nos cursos de Ciências 

Sociais continua sendo um desafio tanto nas universidades públicas, onde o perfil 

socioeconômico do alunado, assim como o seu desempenho escolar são, em geral, mais altos, 

mas sobretudo nas universidades e faculdades pagas, nas quais é maior não apenas o custo 

econômico, mas também o déficit de capital cultural e de formação escolar dos alunos, que 

são, em geral, de menor renda. 

 

No próximo capítulo, com o intuito de lançar luz sobre os processos de inclusão e as 

probabilidades de evasão e de sucesso dos estudantes nos cursos e no mercado de trabalho 

das Ciências Sociais, apresentaremos a pesquisa realizada com uma coorte de 638 alunos 

matriculados entre 2003 e 2009 no curso de Ciências Sociais da PUC-Minas. Como foi dito, a 

hipótese que nos orientou foi a de que a oferta de oportunidades de estágio e pesquisa 

remunerados na área podem contribuir significativamente para a diminuição da evasão, 

aumentando as chances de conclusão do curso e, posteriormente, de inserção qualificada no 

mercado de trabalho. 
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3 ACESSO, EVASÃO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO: O 

CASO DOS ALUNOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA PUC-MINAS 

 

3.1 Características gerais do curso 

 

O curso de Ciências Sociais da PUC-Minas foi criado em 2003, quatro anos depois do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Sociais, atendendo a uma antiga demanda dos 

professores do Departamento de Ciências Sociais da universidade. Outros fatores também 

favoreceram a sua criação, tais como a expansão da demanda e, consequentemente, da oferta 

de vagas, de maneira geral, no ensino superior privado desde o final da década de 90, e mais 

especificamente, o aumento da procura pelo curso de Ciências Sociais em Belo Horizonte 

naquela época, refletida na relação de 19 candidatos por vaga para o curso da UFMG em 2002.  

 

Em 2009, à época da realização desta etapa da pesquisa, o curso funcionava (e ainda funciona) 

exclusivamente no turno matinal, no campus principal da universidade (Coração Eucarístico), 

e contava com 31 professores, sendo 23 da área (e do departamento) de Ciências Sociais. 

Destes, 19 (82,6%) eram doutores e 4 (17,4%) mestres. No ano de 2008, 12 dos 23 professores 

da área de Ciências Sociais publicaram trabalhos em revistas especializadas e indexadas, 18 

desenvolveram projetos de pesquisa acadêmica, dos quais 10 obtiveram financiamento de 

órgãos externos de fomento à pesquisa (CAPES, CNPq, FAPEMIG, etc)23. Do ponto de vista da 

estrutura física, além das salas de aula e de multimeios, o curso de graduação contava (e ainda 

conta) com o Laboratório de Pesquisa Social (LPS), equipado com computadores com 

softwares de pesquisa quantitativa e qualitativa, onde os professores, juntamente com 

estagiários e bolsistas de iniciação científica, desenvolviam suas pesquisas. No período 

compreendido pela pesquisa, de 2003 a 2009, a mensalidade do curso para a matricula em 

cinco disciplinas de 4 créditos cada, variou entre R$ 600,00 e R$ 850,00. 

 

Na avaliação do ENADE em 2008, cujos resultados foram divulgados no início de setembro de 

2009, o curso de Ciências Sociais da PUC-Minas ficou com os conceitos 4 (em 5) na prova 

realizada pelos alunos, dividida em componentes geral e específico, e também no Conceito 

                                                             
23 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CNPQ), Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais 
(FAPEMIG). 
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Preliminar de Curso (CPC), que avaliava oito quesitos, dentre os quais, infraestrutura, recursos 

didático-pedagógicos, titulação e regime dos professores e desempenho de alunos 

ingressantes e concluintes no ENADE. O curso atingiu 362 pontos no total, ficando em 10º 

lugar no ranking geral dos cursos de Ciências Sociais do Brasil, dentre os 88 cursos avaliados, 

e em 2º lugar em Minas Gerais, atrás apenas do curso da UFMG, que ficou em 1º lugar no 

país24.  

 

A propósito disso, é importante ressaltar que só há dois cursos de graduação em Ciências 

Sociais em Belo Horizonte e, portanto, grande parte dos alunos frequentam o curso da PUC 

porque não passaram na UFMG ou até mesmo porque não se sentiram capazes de concorrer 

a ele25. 

 

3.2 Análise Descritiva dos Dados da Pesquisa Quantitativa: perfil socioeconômico, bolsas de 

estudo, realização de atividades de pesquisa, estágio e extensão e evasão 

 

A pesquisa que deu origem a esta tese teve início em 2008, com a construção de um banco de 

dados socioeconômicos e longitudinais, referentes à permanência e evasão, acesso a bolsas 

de estudo (como o PROUNI) e a atividades remuneradas de iniciação científica, estágio e 

extensão, de 638 alunos que passaram pelo curso de Ciências Sociais da PUC-Minas, desde a 

sua criação, em fevereiro de 2003, até junho de 2009. Na ocasião do encerramento do estudo, 

87 (13,7%) já tinham se graduado, 313 (49,4%) tinham evadido e 238 (37,3%) ainda estavam 

matriculados (Gráfico 8) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. Ranking dos cursos de Ciências Sociais no 
Brasil. Disponível em < http://media.folha.uol.com.br/educacao/2009/09/03/ranking_ciencias_sociais.pdf >. 
Acesso em: 29 mar. 2013b. Os cursos da USP e da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) não 
participaram do ENADE por não concordarem com a metodologia empregada pelo INEP. 
 
25 Durante esses anos de convivência com os alunos do curso pude perceber, através de conversas informais, 
que, de fato, vários sequer tentaram o vestibular da UFMG, acreditando de antemão que não passariam. 
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Gráfico 8 - Situação dos alunos ao término da pesquisa 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A grande maioria (77,9%) respondeu o questionário socioeconômico (no Apêndice A) no ato 

da inscrição para o vestibular, os demais (22,1%), como os que ingressaram através do Prouni, 

o fizeram posteriormente, por e-mail ou telefone, exclusivamente para esta pesquisa. Os 

dados referentes a bolsas de estudo, bolsas de estágio, pesquisa e extensão foram obtidos 

junto a diversas instâncias da universidade (Setor de Bolsas, Centro de Registros Acadêmicos, 

Pró-reitoras, etc.) e correspondem às informações de todos os alunos que passaram pelo 

curso. De todos os 638 alunos, 58,11% eram mulheres e 41,89%, homens (Gráfico 9).  
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Gráfico 9 - Alunos do curso de Ciências Sociais por sexo (%) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na ocasião do ingresso no curso, a maioria dos alunos, 69,9%, tinha de 18 a 24 anos, 14,9% 

tinham de 25 a 30 anos, 7,7% tinham de 31 a 40 anos, 4,2% tinham de 40 a 50 anos e menos 

de 1%, 50 anos ou mais (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10 - Alunos do curso de ciências sociais por idade (%) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto ao tipo de escola que cursaram antes da universidade, a maioria frequentou escola 

pública: 66,5% no ensino fundamental e 58,5% no ensino médio (Gráficos 11 e 12)26.  

 

 

Gráfico 11- Alunos do curso de Ciências Sociais por escola de ensino fundamental (%) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 A título de comparação, mais de 70% dos alunos de Ciências Sociais da UFMG em 2008 havia estudado em 
escolas particulares no ensino médio (PATROCÍNIO e LOPES, 2009). 
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Gráfico 12 - Alunos do curso de Ciências Sociais por escola de ensino médio (%) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pouco mais da metade dos alunos (52,3%) tinha renda familiar de até 5 salários mínimos (a 

faixa de renda mais baixa do questionário) quando entrou no curso de Ciências Sociais e 

apenas 21,2% tinham renda familiar de mais de 10 salários mínimos (Gráfico 13)27. Entretanto, 

há indícios de que a renda familiar de grande parte dos alunos fosse efetivamente menor do 

que 5 salários mínimos. Por exemplo, 48,4% dos 47 alunos do curso de Ciências Sociais da 

PUC, entre ingressantes e concluintes, que realizaram o ENADE 2008 declararam ao MEC ter 

renda familiar de até 3 salários mínimos. 

 

 

 

 

 

                                                             
27 A título de comparação, a pesquisa de Gouvea (2009) sobre o perfil de alunos da UFRJ, revelou que 42,8% dos 
estudantes de Ciências Sociais tinham renda familiar acima de 11 salários mínimos. 
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Gráfico 13- Alunos do curso de Ciências Sociais por renda familiar (%) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A baixa escolaridade dos pais também indica a proveniência de grande parte dos alunos de 

estratos socioeconômicos mais baixos: os percentuais de pais não escolarizados (6,7%) e com 

ensino fundamental, de 1ª a 8ª série (40,28%), somam 47%. Apenas um quinto dos alunos 

(20,7%) tinha pais com diploma de nível superior (Gráfico 14). O nível de escolaridade das 

mães é bastante semelhante ao dos pais, como mostrado no Gráfico 1528.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 A mesma pesquisa de Gouvea (2009) revelou que mais da metade dos pais de alunos de Ciências Sociais da 
UFRJ tinha ensino superior em 2005. No curso de Ciências Sociais da UFMG este percentual também ultrapassava 
os 50% em 2008 (PATROCÍNIO E LOPES, 2009). 
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Gráfico 14 - Alunos do curso de Ciências Sociais por escolaridade do pai (%) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 15 - Alunos do curso de Ciências Sociais por escolaridade da mãe (%) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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líquida do ensino superior, isto é, aquela que vai de 18 a 24 anos, considerada adequada para 

este nível de ensino. Este perfil etário relativamente alto é reforçado pelo fato de 19,5% dos 

alunos que ingressaram no curso de Ciências Sociais já terem concluído (3,3%), estarem 

cursando (0,9%) ou já terem entrado e abandonado outro curso superior (15,3%). Alguns 

autores (SCHWARTZMAN, 1995; WERNECK VIANNA et al, 1995) apontam como causa deste 

fenômeno, observado também em outras pesquisas com alunos de graduação em Ciências 

Sociais, o caráter “generalista” dos currículos e o baixo nível de profissionalização oferecido 

pelos cursos, o que atrai jovens indecisos, em busca apenas de uma “cultura geral” e, assim, 

pouco compromissados com a construção de uma carreira como cientistas sociais.  

 

Este perfil etário relativamente mais elevado está relacionado também a um quadro de 

“graduação tardia” (WERNECK VIANNA et al, 1995), típico entre indivíduos de classe mais 

baixa, que permanecem no curso por mais tempo do que o normal, demonstrando escassas 

chances de conclusão do curso antes dos 25 anos. De acordo com Bourdieu e Passeron (2009), 

“a quantidade de alunos cuja idade corresponde ao nível dos estudos que realizam, diminui à 

medida que nos aproximamos das classes mais desfavorecidas, enquanto o número de 

estudantes de classes baixas tende a aumentar nos grupos de idade superiores àqueles 

correspondentes de escolarização” (BOURDIEU & PASSERON, 2009, p. 32). Com efeito, dentre 

os alunos que se formaram no curso de Ciências Sociais, 30,9% já tinham mais de 25 anos à 

época de entrada no curso.  

 

Dos 305 alunos que ingressaram no curso e já poderiam ter se formado à época do término 

da pesquisa (isto é, todos aqueles que entraram até o 1° semestre de 2005), apenas 87 (28,5%) 

já havia se formado29 e destes, somente 53 (60,9%) se formaram no período previsto de 

duração do curso, isto é, quatro anos, perfazendo uma média de 10,6 alunos formados por 

semestre (Tabela 4).  

 

 

 

 

                                                             
29 A título de comparação, no curso de Ciências Sociais da UFRJ, de 1988 a 1993, apenas 36% dos alunos que 
poderiam ter se graduado no tempo previsto o fizeram (VILLAS BOAS, 2001).  
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Tabela 4- Relação entre formados e ingressantes por corte 

 

Ano/Semestre de 

Ingresso no curso 

de Ciências 

Sociais 

Formados 

Total 
Não 

formados 2º 2006 1º 2007 2º 2007 1º 2008 2º 2008 

1º 2003 42 7 3 1 2 2 57 

2º 2003 37 0 10 4 3 4 58 

1º 2004 37 0 0 13 7 3 60 

2º 2004 45 0 0 0 11 4 60 

1º 2005 58 0 0 0 0 12 70 

Total 218 7 13 18 23 25 305 

  

 ___ Alunos que se formaram no tempo de duração previsto para o curso de Ciências Sociais (4 anos) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Outro dado levantado pela pesquisa também denota o perfil socioeconômico mais baixo do 

aluno de Ciências Sociais da PUC-Minas: 47% dos alunos do curso tinham algum tipo de bolsa 

de estudo (que variavam de 20% a 100% do valor da mensalidade) ao entrarem no curso, seja 

bolsa da própria PUC (22,8%), do Prouni (20,8%)30 ou outras modalidades de bolsa (3,7%) 

(Gráfico 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Aqui vale observar que este número relativamente baixo de bolsas do Prouni se justifica pelo fato deste 
programa ter tido início apenas em 2005, portanto dois anos após a criação do curso, em 2003. Dos 239 alunos 
matriculados no 1° semestre de 2009, 50% tinham algum tipo de bolsa de estudo, sendo que destas, 70,2% eram 
do Prouni. 
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Gráfico 16 -  Bolsas de estudo por aluno (%) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à participação em atividades remuneradas de pesquisa, estágio e extensão, a 

pesquisa revelou o seguinte quadro: 11,6% dos 638 alunos que cursaram Ciências Sociais na 

PUC-Minas entre 2003 e 2009 fizeram estágio, 9,09% participaram de projetos de extensão, 

2,04% realizaram atividades de pesquisa de iniciação científica e 12,2% fizeram mais de uma 

dessas atividades extracurriculares durante o curso (Tabela 5 e Gráfico 17)31. Dos 223 alunos 

que participaram de atividades de pesquisa, estágio e extensão ao longo do tempo de 

permanência no curso, 145 (ou 65,02%) participaram de apenas uma destas atividades, 68 (ou 

30,5%) de duas e 10 (4,48%) das três atividades. 

 

 Aqui vale ressaltar que a política de estágios adotada pelo curso desde a sua criação exige 

que sejam validados apenas aqueles cujas atividades contribuam efetivamente para o 

desenvolvimento das habilidades e competências previstas no perfil do egresso estabelecido 

pelo projeto pedagógico. No mesmo sentido, o engajamento dos alunos em pesquisa e 

extensão se dá, na sua grande maioria, em projetos dos professores do Departamento de 

Ciências Sociais. Importante também ressaltar que o curso de Ciências Sociais em questão, 

por ser oferecido em uma “universidade híbrida” (de natureza privada/confessional em que 

se observa simultaneamente a presença da lógica da eficiência empresarial e a de uma missão 

                                                             
31 A título de comparação, os dados do estudo de Gouvea (2009) mostram que dos 142 alunos de Ciências Sociais 
da UFRJ pesquisados, 2,8% faziam estágio, 3,5% davam monitoria, 21,8% tinham bolsa de iniciação científica e 
64,1% não realizavam nenhuma atividade extracurricular (GOUVEA, 2009). 
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institucional que valoriza a produção do conhecimento científico, de acordo com a distinção 

proposta por Prates & Silva (2014)), é marcado por um ambiente de pesquisa ou clima 

“acadêmico” e pela qualificação e razoáveis condições de trabalho do corpo docente, o que 

favorece o estímulo à realização de atividades acadêmicas extracurriculares pelos alunos. A 

existência do curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) na área das 

Ciências Sociais reforça ainda mais essas características. Ao contrário do que ocorre 

normalmente nas instituições privadas puramente vocacionais, em que o ensino é voltado 

para especialização técnica e solução convencional de problemas, no curso da PUC, tal como 

previsto no projeto pedagógico, busca-se contemplar as dimensões cognitivas voltadas para a 

“descoberta”, crítica ou solução de problemas novos. 

 

Tabela 5 - Frequência e porcentagem de participantes em atividades de pesquisa, estágio e 

extensão 

 

Atividades Frequência Percentual Acumulado. 

Não participou 415 65.05 65.05 

Pesquisa 13 2.04 67.08 

Extensão 58 9.09 76.18 

Estágio 74 11.6 87.77 

Mais de uma 

atividade 78 12.23 100 

Total 638 100  

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 17 - Participação em atividades de pesquisa, estágio e extensão 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sem dúvida, um dos dados mais marcantes da pesquisa e que revela um traço comum à 

grande parte dos cursos de Ciências Sociais no país é o alto índice de evasão de alunos do 

curso da PUC-Minas: dos 638 alunos que passaram pelo curso desde o início de 2003 até o 

primeiro semestre de 2009, 313 (49,4%) evadiram. De acordo com Braga (2007), “a rigor, a 

evasão deveria ser calculada pelo acompanhamento de uma coorte de estudantes até que 

essa se complete, ou seja, até que todos os seus estudantes já tenham deixado a instituição 

de ensino, seja por terem se graduado, ou por qualquer outro motivo”. Entretanto, a evasão 

tem sido medida, de forma aproximativa, através da comparação do número de concluintes 

de um determinado ano com o número de ingressantes quatro, cinco, ou seis anos antes, 

dependendo da duração prevista para a carreira considerada. Como foi mostrado no capítulo 

2, entre 2006 e 2008 observou-se uma ligeira alta na proporção de concluintes de Ciências 

Sociais no Brasil em relação aos ingressantes quatro anos antes (67,5%), havendo uma queda 

acentuada até 2010 e uma estabilização em cerca de 30% em 2012. No caso da nossa pesquisa, 

diante da impossibilidade de se acompanhar todas as coortes até que todos os alunos 

tivessem deixado a instituição, por conclusão do curso ou abandono, foi considerado evadido 

o aluno que não se rematriculou (e não se formou) no curso até o fim do 1° semestre de 2009. 
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Como também já observamos anteriormente, várias pesquisas realizadas desde o final dos 

anos 1980 até metade dos anos 2000 apontaram o abandono, que sempre gira em torno de 

50%, como um dos principais, senão o principal problema dos cursos de Ciências Sociais no 

país (MAGGIE, 1995; VILLAS BOAS, 1995b; SCHWARTZMAN, 1995; PEREIRA et al, 2005). De 

maneira geral, vários fatores poderiam ser apontados como causas deste fenômeno, entre 

eles o caráter generalista, eminentemente teórico, “acumulativo” e pouco 

“profissionalizante” dos currículos, marcados pelo desequilíbrio entre a formação teórico-

metodológica e a formação “prática”; uma ênfase desproporcional na qualidade da pós-

graduação, que resultou em um certo descaso com políticas de desenvolvimento do ensino 

da graduação; a falta de políticas de incentivo à pesquisa de iniciação científica já nos 

primeiros períodos da graduação e voltada, sobretudo, para os alunos de baixa renda, os quais 

passaram a ingressar em maior número nos cursos de Ciências Sociais a partir de meados da 

década de 80; e talvez, como corolário de todos os fatores anteriores, a falta de um mercado 

de trabalho especifico, consistente e não necessariamente acadêmico para os cientistas 

sociais. Como observou Dubet (1996), muitas vezes a evasão se dá não pelo equívoco na 

escolha do curso, mas pela incapacidade de percepção de um projeto profissional dentro do 

campo de estudo escolhido ou mesmo da utilidade do estudo naquela área. Embora não haja 

estudos específicos sobre esse tema, a minha experiência como aluno e depois como 

professor e gestor revela que, na maioria dos casos, a evasão das Ciências Sociais não resulta 

no abandono definitivo do ensino superior: grande parte dos alunos migram para outros 

cursos, considerados mais “seguros” em termos de carreira profissional, dentro da própria 

universidade, enquanto outros conseguem vagas em cursos menos concorridos de 

universidades públicas e acabam optando pela transferência. 

 

Uma das dificuldades de adoção de medidas institucionais que visem a redução da evasão 

reside no fato deste fenômeno ser tratado como se todas as formas de evasão tivessem a 

mesma natureza. Embora se saiba, de maneira genérica, as suas eventuais causas, a ausência 

de estudos longitudinais focados nas trajetórias estudantis individuais impede a detecção e 

quantificação exata das diversas formas e razões para a evasão. Como foi apontado por Tinto 

(1993), os estudos agregados sobre evasão no ensino superior não conseguem explicar o que 

acontece nas instituições em particular, ou seja, se prevaleceu o abandono involuntário, 

decorrente de necessidades ou dificuldades encontradas pelos alunos, ou a partida voluntária, 



88 
 

resultante do desejo do aluno de mudar de curso, mesmo tendo bom desempenho. Além 

disso, as características dos cursos – o que envolve o nível de concorrência, o grau de 

exigência, a demanda pelo mercado de trabalho, entre outras coisas -, bem como a categoria 

administrativa (pública ou privada) também determinam os tipos predominantes de evasão. 

Sobre este último aspecto, vale lembrar que a evasão é muito mais alta no setor privado, já 

que a permanência dos estudantes está condicionada à capacidade das famílias (ou deles 

próprios) de continuar financiando o curso até o final. 

 

3.3 Cruzamentos dos dados: situação dos alunos e perfil socioeconômico  

 

Sem negar a importância dos fatores já apontados, referentes aos problemas estruturais dos 

cursos e do mercado de trabalho das Ciências Sociais - que, sem dúvida, constituem aspectos 

importantes da explicação do fenômeno da evasão -, no caso da presente pesquisa com os 

alunos do curso de Ciências Sociais da PUC-Minas, dada a sua ênfase nas características 

socioeconômicas dos estudantes e o seu viés quantitativo, trabalhamos, a princípio, com duas 

hipóteses: a de que a evasão estivesse ligada: a) ao perfil socioeconômico mais baixo e, 

consequentemente, a um déficit de capital cultural e de formação, que se reflete, por um lado, 

em um baixo rendimento escolar ao longo do curso e, por outro, na dificuldade de arcar com 

as mensalidades; e b) ao fato do aluno não ter tido oportunidade de exercer atividades 

remuneradas de pesquisa, de extensão e/ou estágio diretamente ligados à área de 

conhecimento do curso.  

 

Entretanto, ao analisarmos descritivamente os dados referentes aos cruzamentos das 

variáveis socioeconômicas (independentes) - especificamente renda, tipo de escola cursada 

no ensino fundamental e médio e a escolaridade do pai -, com a variável dependente “situação 

do aluno” (se “formado”, “evadido” ou “matriculado”), verificamos que a origem social, seja 

baixa ou alta, não se mostrou relevante para o aumento das chances de evasão, permanência 

ou conclusão do curso. Como será demonstrado, os testes de qui quadrado revelaram relação 

significativa de dependência ou associação apenas entre variáveis “sexo”, “bolsas de estudo” 

e “realização de atividades de pesquisa, estágio e extensão” com a “situação do aluno”. 
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No que diz respeito, portanto, à proporção de formados, evadidos e ainda matriculados à 

época do encerramento da pesquisa, em 2009, dentro das três faixas de renda familiar, 

observa-se, pelo teste do qui quadrado, que não há relação significativa de dependência entre 

as variáveis, ou seja, as distribuições de formados, evadidos e matriculados não diferem 

significativamente em relação às faixas de renda familiar (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Frequência de alunos por renda familiar 

 

 

Pearson  chi2(6) = 5,9164 Pr = 0,433 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Mesmo tendo consciência de que a análise sociológica relevante provém apenas deste tipo de 

cruzamento, que toma as variáveis socioeconômicas como independentes e a referente à 

“situação do aluno” como dependente, realizamos a inversão das variáveis para termos uma 

noção mais clara do universo com que estávamos lidando. Embora não contribua para a 

análise da associação entre as variáveis, este procedimento ajuda a descrever as 

características da população. De fato, quando invertemos a relação entre a variável 

independente (renda familiar) e a dependente (situação do aluno), estabelecendo, portanto, 

a proporção de pertencentes a cada uma das três faixas de renda por situação do aluno, 

observa-se que o percentual de alunos formados cuja renda familiar é de até 5 salários 

mínimos atinge os 61%: bem maior do que o percentual de alunos desta mesma faixa de renda 

que ingressou no curso (52%) e também do que o percentual daqueles que evadiram (51%). 

Por outro lado, entre os alunos que se formaram o percentual dos que tinham renda familiar 

 

Situação dos alunos do curso de 

Ciências Sociais 

Renda Familiar Formados Evadidos Matriculados Total 

até 5 SM  53 161 120 334 

5 a 10 SM  19 75 55 149 

mais de 10 SM  15 65 55 135 

Sem resposta  0 12 8 20 

Total  87 313 238 638 
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acima de 10 salários mínimos (17%) é menor do que os que evadiram (21%) e dos que 

entraram no curso (21%).  

 

Da mesma forma com o que aconteceu no cruzamento anterior, o teste de qui quadrado não 

apontou associação significativa entre as variáveis “tipo de escola cursada no ensino 

fundamental” e também “tipo de escola cursada no ensino médio” e a variável “situação do 

aluno” (Tabela 7 e Tabela 8). No caso da primeira variável, chega a haver uma relação de 

significância a 10%, a qual descartamos por considera-la baixa. Assim, não se confirma a 

hipótese de que as perspectivas de conclusão do curso e evasão estejam diretamente 

relacionadas com o tipo de escola frequentada pelos estudantes no ensino básico e médio, 

que em geral reflete o seu perfil socioeconômico. 

 

Tabela 7 -  Frequência de alunos por escola de ensino fundamental 

 

 

Situação dos alunos do curso de Ciências 

Sociais 

Escola de Ensino 

Fundamental Formados Evadidos Matriculados Total 

Pública 70 200 154 424 

Privada 17 101 77 195 

não respondeu a 

questão 0 2 2 4 

não respondeu o 

questionário 0 10 5 15 

Total 87 313 238 638 

Pearson chi2(6) =  10.7667   Pr = 0.096 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 8 - Frequência de alunos por escola de ensino médio 

 

 Situação dos alunos no curso de Ciências Sociais 

Escola de Ensino Médio Formados Evadidos Matriculados Total 

Pública 57 173 143 373 

Privada 29 120 85 234 

não respondeu a 

questão 1 10 5 16 

não respondeu o 

questionário 0 10 5 15 

Total 87 313 238 638 

Pearson chi2(6) =   6.3970   Pr = 0.380 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Da mesma forma, não há relação de significância entre às variáveis “escolaridade do pai” e 

“escolaridade da mãe” – outras informações que também refletem a origem social do aluno -

, e a “situação do aluno”, como se pode ver nas Tabelas 9 e 10. 

 

Tabela 9 - Frequência da situação dos alunos por nível de escolaridade dos pais 

 

 

Situação dos alunos no curso de Ciências 

Sociais 

Nível de 

Escolaridade do pai Formados Evadidos Matriculados Total 

não escolarizado 10 16 17 43 

Ens. Fundam. 42 123 92 257 

Ens. Médio 18 91 60 169 

Superior ou mais 14 63 55 132 

Sem resposta 3 20 14 37 

Total 87 313 238 638 

Pearson chi2(8) = 10,4891 Pr = 0.232 
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Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 10 - Frequência da situação dos alunos do curso de Ciências Sociais 

 

 

Situação dos alunos do curso de Ciências Sociais 

 

Escolaridade da 

Mãe Formados Evadidos Matriculados Total 

não escolarizado 6 21 13 40 

Ens. Fund. 41 135 90 266 

Ens. Médio 27 77 73 177 

Superior ou mais 13 65 54 132 

Sem resposta 0 15 8 23 

Total 87 313 238 638 

Pearson chi2(8) =  10.4673   Pr = 0.234 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Estes dados confirmam que a motivação para a evasão, tal como vem sendo demonstrado em 

alguns estudos, não está necessariamente ligada, como normalmente se acredita, à falta de 

recursos financeiros, às condições mais precárias de escolarização, em suma, à origem social. 

Da mesma forma, mesmo se tratando de um curso oferecido em uma universidade privada, 

as maiores chances de conclusão não estão relacionadas às melhores condições 

socioeconômicas dos alunos. Isso nos leva a crer que tanto as taxas de evasão quanto as de 

conclusão se relacionam com questões de ordem acadêmica, com as expectativas do 

estudante em relação à sua formação e com a própria integração do aluno com a instituição 

(LOBO E SILVA FILHO et al, 2007). Segundo vários autores (MURTAUGH et al,1999; NARETTO, 

1995; ASTIN, 1993; TINTO, 1993), os estudantes são mais propensos a permanecer na escola 

quando estão ativamente envolvidos em atividades dentro da universidade e constroem um 

“sentido de comunidade” na instituição escolar. 

 

A percepção negativa, referente às questões de ordem acadêmica e às expectativas em 

relação à carreira, que muitas vezes desestimulam o aluno a priorizar o investimento de tempo 

ou financeiro para a conclusão do curso, parece se manifestar mais fortemente nos períodos 
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iniciais do curso, já que a maioria dos estudantes evade até o terceiro período. Segundo 

Coulon (2008), os primeiros períodos são uma etapa de “estranhamento” do ambiente 

universitário, em que os alunos se deparam com a necessidade premente de adaptação a um 

novo e complexo universo de códigos e regras, implícitos e explícitos, relacionados mais ao 

comportamento e atitudes esperados do que às exigências de desempenho formais. Sendo 

assim, para conseguir permanecer e ser bem sucedido na sua carreira acadêmica, o aluno 

“calouro” terá que se apropriar rapidamente de um conhecimento que lhe permitirá “usar” a 

universidade, ou seja, interpretar as regras a seu favor, assimilar rotinas, enfim, apreender o 

sentido subjacente à lógica do funcionamento da instituição universitária.  

 

No caso das Ciências Sociais, a alta carga de leitura teórica já nos primeiros períodos aumenta 

ainda mais o grau de dificuldade de ajustamento dos alunos, que muitas vezes se percebem 

como incapazes de atender as demandas de desempenho acadêmico feitas pelo curso, o que 

contribui para o aumento das chances de evasão precoce. Com efeito, conforme revelado pela 

presente pesquisa, 39,4%, em média, dos alunos que evadiram o fizeram no 1º período, 28,4% 

no 2º período e 14,4% no 3º período – percentuais que, somados, perfazem 82,2% do total de 

alunos evadidos32. Estes dados refletem uma tendência mundial, a qual aponta que a taxa de 

evasão no primeiro ano do curso é de duas a três vezes maior do que a dos anos seguintes 

(LOBO E SILVA FILHO et al, 2007). Por exemplo, pesquisa recente realizada na Espanha revelou 

que 56% dos estudantes que evadem o fazem no primeiro ano de curso (LASSIBILLE & GOMÉZ, 

2008). Tendo em vista este fenômeno, universidades de alguns países têm implementado 

programas de auxílio, focados exclusivamente nos alunos do primeiro ano, cujo objetivo é 

aumentar o sentimento de conexão dos estudantes com a instituição (MURTAUGH et al, 

1999). 

 

De toda forma, como já dissemos, nem sempre a evasão do curso significa o abandono 

definitivo do sistema de ensino superior. Em cursos de faculdades e universidades privadas, 

sobretudo naqueles marcados pela presença de um público de renda mais baixa, ocorrem 

interrupções temporárias (stopouts, na literatura norte-americana), as quais decorrem, na 

maioria das vezes, da falta de recursos financeiros para pagar as mensalidades. Estas 

                                                             
32 A média da taxa de evasão foi calculada através da soma de todos os percentuais de evasão de um determinado 
período dividida pela quantidade destes períodos ao longo do curso desde 2003 a 2009. 
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interrupções podem resultar no retorno alguns semestres ou anos mais tarde ou na 

transferência posterior para outras instituições ou para cursos dentro da mesma instituição. 

Como foi dito, no caso do curso de Ciências Sociais em questão, a evasão em alguns casos 

resulta da transferência, via vestibular ou pedido de transferência externa, para o mesmo ou 

outro curso de uma instituição pública de ensino - em geral, a UFMG. 

 

No que concerne à variável “sexo”, o teste de qui quadrado mostrou associação com a 

“situação dos alunos” (Tabela 11). Mesmo levando em consideração que entraram mais 

mulheres do que homens no curso durante o período estudado (58% a 42%), os dados da 

pesquisa demonstram que a proporção de mulheres formadas é quase o dobro da dos homens 

(17% a 10%). Da mesma forma, pode-se afirmar que os homens evadem proporcionalmente 

mais do que as mulheres: 54% deles evadiram, contra 44% das estudantes (Gráfico 18). Se 

estabelecermos a distribuição dos dois sexos entre os formados, as mulheres correspondem 

a 70% deles. Esta predominância do sexo feminino entre os formados remonta à origem do 

curso de Ciências Sociais na USP: entre 1936 e 1955, 57% dos graduados eram mulheres, 

“muitas delas abastadas do ponto de vista material mas sem qualquer enraizamento anterior 

junto aos setores cultos dos grupos dirigentes” (MICELI, S. 1987, p.1). De fato, como constatou 

Villas Boas (2003), “as Ciências Sociais parecem ser um locus privilegiado da realização de 

ideais de profissionalização das mulheres no mundo intelectual” (VILLAS BOAS, 2003, p. 47).  

 

Tabela 11 - Frequência da situação dos alunos por sexo 

 

 

Situação dos alunos do curso de 

Ciências Sociais 

Sexo Formados Evadidos Matriculados Total 

Feminino 61 161 140 362 

Masculino 26 142 93 261 

Total 87 303 233 623 

Pearson chi2(2) =   8.6047   Pr = 0.014 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 18 - Situação do aluno por sexo  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outro aspecto importante revelado pela pesquisa foi a relação entre o acesso a uma bolsa de 

estudo (PROUNI, bolsa institucional e outras) e o aumento das chances de permanência e 

conclusão do curso, conforme mostra a Tabela 12. Se, por um lado, a obtenção da bolsa não 

foi suficiente para impedir a evasão de 45% dos alunos que tinham este benefício33, por outro, 

a proporção de formados entre os bolsistas (18%) é quase o dobro da proporção dos formados 

entre os não bolsistas (10%) (Gráfico 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Aqui é importante ressaltar que mesmo entre os beneficiários do PROUNI a evasão se revelou relativamente 
alta: 39% dos alunos que tinham este tipo de bolsa evadiram. 
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Tabela 12 - Frequência da situação dos alunos por bolsa de estudo 

 

 Situação dos alunos do curso de Ciências Sociais 

Bolsa de 

Estudo Formados Evadidos Matriculados Total 

Bolsista 52 130 107 289 

Não 

bolsista 35 183 131 349 

Total 87 313 238 638 

Pearson chi2(2) =   9.1548   Pr = 0.010 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 19 - Situação do aluno por bolsa de estudo 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Se invertermos as variáveis, com o intuito exclusivo de lançar luz sobre o universo pesquisado, 

observamos que 60% dos alunos que se formaram tinham algum tipo de bolsa. Deve-se 

ressaltar também que do total de alunos que entraram no curso de Ciências Sociais, 47% 

tiveram algum tipo de bolsa de estudos, percentual bem acima daquele verificado entre os 
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alunos da PUC-Minas em geral, que era de 32,8% entre 2004 e 200634. Pesquisa realizada por 

Lassibille e Goméz (2008) sobre a evasão entre estudantes do ensino superior na Espanha 

revelou que alunos que recebem bolsas são menos propensos a evadir do que os que não as 

recebem, em qualquer período do curso. Segundo eles, a ajuda financeira contribui não 

apenas para o aumento da demanda por ensino superior, na medida em que reduz o custo 

dos estudos, mas também para aumentar o fluxo de graduados de uma determinada coorte 

que entra na universidade. Dada a maior evasão nos primeiros períodos e tendo em vista a 

escassez de recursos governamentais e privados, os autores concluem que pode ser melhor 

restringir a oferta de bolsas a um número maior de alunos iniciantes do que atender uma 

quantidade menor de estudantes durante todo o período escolar (LASSIBILLE & GOMÉZ, 

2008). 

 

3.4 Cruzamentos dos dados: situação do aluno e participação em pesquisa, estágio e 

extensão 

 

Como previa uma de nossas hipóteses iniciais, a análise descritiva dos dados da pesquisa 

demonstrou existir relação entre a participação dos alunos em atividades de estágio e, 

sobretudo, pesquisa na área das Ciências Sociais e uma maior chance de permanência e de 

conclusão do curso, conforme revela o teste de qui quadrado da Tabela 13.  

 

A proporção de formados entre os que participaram de pesquisa é de 47% e de evadidos 

apenas de 15%; entre os que fizeram mais de uma atividade a proporção de graduados é de 

37% (contra 9% de evadidos); e entre os que fizeram estágio é de 24% (contra 23% de 

evadidos). Apenas entre os que realizaram atividades de extensão, a proporção de formados 

é menor do que a de evadidos (19% a 36%), o que revela que estas atividades não têm o 

mesmo impacto sobre o aumento das chances de conclusão do curso do que as de pesquisa e 

de estágio. Entre os que não participaram de nenhuma atividade a percentagem de evadidos 

atinge os 64%, já a dos formados é de apenas 5% (Gráfico 20).  

 

                                                             
34 Fonte: Resultados CPA – Comissão Permanente de Avaliação (2004-2006) – PUC-Minas 
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Tabela 13 - Frequência da situação dos alunos por participação em pesquisa, estágio e 

extensão 

 

 

Situação dos alunos no curso de Ciências 

Sociais 

Participação em Pesquisa, 

Estágio e Extensão Formados Evadidos Matriculados Total 

Não participou 23 266 126 415 

Pesquisa 6 2 5 13 

Extensão 11 21 26 58 

Estágio 18 17 39 74 

Mais de uma atividade 29 7 42 78 

Total 87 313 238 638 

Pearson chi2(8) = 145.6990   Pr = 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 20 - Situação do aluno por participação em pesquisa, estágio e extensão 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quando são invertidas as variáveis, nota-se que entre os alunos formados, 41% fizeram 

estágio, participaram de atividades de extensão ou de atividades de pesquisa (de Iniciação 

Científica – PROBIC – ou em projetos de professores do curso - PIBIC) e 33% realizaram mais 

de uma destas atividades, enquanto apenas 26% não participaram de nenhuma destas 

atividades. Já entre os evadidos, 85% não realizou nenhum tipo de atividade. Estes resultados, 

que convergem com os de vários estudos realizados desde a década de 1990, nos permitem 

avançar nos próximos capítulos na hipótese de que estas atividades extraclasse contribuem 

não apenas para a redução da evasão e aumento das chances de conclusão, mas também para 

o desenvolvimento das competências pessoais, sociais e cognitivas dos alunos, aumentando 

a  sua satisfação e o seu compromisso com o curso e exercendo um impacto positivo sobre o 

desenvolvimento e o nível de responsabilidade profissional posterior (KUH, 1997; 

PASCARELLA E TERENZINI, 2011; ASTIN, 1993). 

 

O fato da maior parte dos alunos evadir até o 3º período do curso, portanto muitas vezes 

antes de ter tido a chance de realizar atividades de pesquisa, estágio e extensão, de certa 

forma explica o grande percentual de alunos evadidos que não participou de nenhuma destas 

atividades35. Isto aponta para a necessidade premente de envolver os alunos neste tipo de 

atividade mais precocemente, visando aumentar as suas chances de permanência no curso de 

Ciências Sociais. De fato, segundo Murtaugh et al (1999), para surtirem efeito sobre as taxas 

de evasão, a implementação de programas que visem o aumento da conexão do aluno e, 

assim, do seu sentido de pertencimento à instituição, deve ser feita entre o primeiro e o 

segundo períodos. 

 

Por fim, os cruzamentos estabelecidos entre a participação em atividades remuneradas de 

pesquisa, estágio e extensão e a renda familiar dos alunos não revelou relação significativa, 

conforme mostrado na Tabela 14.  

 

 

 

                                                             
35 Estes dados convergem com os da pesquisa de Gouvea (2009), realizada com alunos de quatro cursos da UFRJ 
(Psicologia, Comunicação Social, Filosofia e Ciências Sociais), os quais mostram que no início dos cursos 80,7% 
dos estudantes não realizava nenhum tipo de atividade acadêmica extraclasse. Entre os que estavam no final do 
curso esse percentual se reduzia para 19,4% (GOUVEA, 2009). 
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Tabela 14 -  Frequência da participação dos alunos em pesquisa, estágio e extensão por 
renda familiar 

 

 Participação dos Alunos em Pesquisa, Estágio e Extensão 

Renda 

Familiar 

Não 

participou Pesquisa Extensão Estágio 

Mais de 

uma 

atividade Total 

até 5 SM 209 7 27 45 46 334 

5 a 10 SM 103 2 13 15 16 149 

mais de 10 SM 89 4 15 12 15 135 

Sem resposta 14 0 3 2 1 20 

Total 415 13 58 74 78 638 

Pearson chi2(12) =   8.0157   Pr = 0.784 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.5 Considerações sobre a análise descritiva dos dados 

 

De maneira geral, a análise descritiva dos dados revelou que o perfil socioeconômico dos 

alunos é insuficiente para explicar o fenômeno da evasão e também as chances de 

permanência e conclusão do curso de Ciências Sociais da PUC-Minas, já que não há relação 

significativa entre as variáveis que descrevem esse perfil e a situação dos alunos, sobretudo 

se evadido ou formado, na ocasião da realização da pesquisa. Em outros termos, as 

distribuições de formados, evadidos e matriculados não diferem significativamente em 

relação às faixas de renda familiar, de escolaridade dos pais, do tipo de escolas cursadas no 

ensino fundamental e no ensino médio. Em sua dissertação de mestrado, em que analisou a 

influência da origem socioeconômica sobre o acesso e permanência de alunos de quatro 

cursos da UFRJ, entre eles, o de Ciências Sociais, Gouvea (2009) também não conseguiu 

estabelecer relação entre posse de capital econômico dos alunos deste curso e maiores 

chances de permanência. 

 

De fato, o perfil socioeconômico relativamente homogêneo do alunado do curso - já que mais 

da metade (52,3%) provem de famílias com renda de até 5 salários mínimos - e também as 
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altas taxas de evasão (de 49,4%), tornam ainda mais difícil estabelecer com certeza o grau de 

influência da variável socioeconômica sobre o abandono do curso. O que a pesquisa revela, 

tendo em vista apenas o universo de formados, é que dentre os alunos que entraram no curso 

são aqueles com renda familiar mais baixa e pais de menor escolaridade os que, 

proporcionalmente, mais permanecem e concluem o curso. 

 

Sob este aspecto é importante ressaltar um fenômeno que vem ocorrendo nos últimos anos 

relativo ao perfil dos estudantes de Ciências Sociais, conforme constatado em pesquisas 

recentes, algumas já citadas: enquanto os cursos de Ciências Sociais das universidades 

públicas dos grandes centros econômicos do país, como a USP, a UFMG, a UFRJ, a UFPR e a 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)36 vem passando por um processo de elitização 

do seu alunado - o que representa uma configuração mais próxima daquela das primeiras 

décadas de institucionalização destes cursos no Brasil -, as faculdades, centros universitários 

e universidades privadas e confessionais (como algumas PUCs) e também as universidades 

públicas localizadas no interior, como a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 

Filho" (UNESP) de Marília37, vem absorvendo um contingente de alunos de renda mais baixa, 

com perfil semelhante ao dos alunos de Ciências Sociais que predominou no final dos anos 

1980 e início dos anos 1990. Nesse sentido, a “localização” dos cursos, em um sentido amplo, 

isto é, se estão situados no sistema público ou privado, nas grandes metrópoles do sul-sudeste 

do Brasil ou no interior, parece ser um aspecto fundamental para a compreensão deste 

fenômeno. Estudos posteriores talvez possam revelar se esta divisão simplesmente reflete, de 

maneira geral, a atual configuração do ensino superior no Brasil, marcada pela desigualdade 

de condições de acesso dos alunos das diferentes classes sociais às universidades públicas, 

sobretudo as dos grandes centros. Ou se tem a ver com a própria configuração do campo 

profissional das Ciências Sociais no país, caracterizada, por um lado, pela perspectiva (forte) 

de inserção dos egressos detentores de maior capital cultural e social, na carreira estritamente 

acadêmica (onde as Ciências Sociais encontram a sua legitimação e “verdadeira” vocação), e 

por outro, pela possibilidade (fraca) de inserção (e ascensão social) dos estudantes 

provenientes dos estratos mais baixos em um mercado não acadêmico (ou, no máximo, de 

                                                             
36 Ver BEZZON (1995), PATROCÍNIO & LOPES (2009), GOUVEA (2009), BASTOS (2004), MELO (2005), 
SCHWARTZMAN (1995). 
 
37 Ver PATROCÍNIO & LOPES (2009). 
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magistério de ensino médio), marcado pela ausência de reserva de mercado, de 

sindicalização, com baixo nível de institucionalização, etc. 

 

Mesmo levando em consideração a insuficiência dos aspectos socioeconômicos de origem 

como determinantes das taxas de evasão, deve-se considerar, conforme previa a nossa 

hipótese, que a possibilidade de permanência e conclusão do curso por este alunado – 

acreditamos que sobretudo o de mais baixa renda - decorre, em larga medida, da possibilidade 

de obtenção de bolsas de estudo e da realização de atividades remuneradas de pesquisa, 

estágio e extensão na área das Ciências Sociais. Estes resultados vão ao encontro das 

conclusões a que chegou Fior (2003), dentre outros, as quais demonstram que a realização de 

atividades não obrigatórias que ultrapassam a sala de aula, como as de estágio, pesquisa e 

extensão, além de contribuírem para mudanças positivas no desenvolvimento pessoal e 

escolar dos alunos, aumentam o seu compromisso com a conclusão do curso e a sua satisfação 

com a vida acadêmica. 

 

No próximo capítulo, submeteremos os dados longitudinais da pesquisa à análise de 

sobrevivência, mais especificamente, às técnicas de Kaplan-Meier e de Cox, para tentarmos 

evidenciar quais são, respectivamente: a) as variáveis, dentre as relativas ao sexo, idade, 

renda familiar, escolaridade dos pais, acesso ou não a bolsas de estudo e a participação em 

atividades de pesquisa, estágio e extensão, aquela que mais se relaciona à evasão; b) os riscos 

de evasão e as chances de conclusão do curso em razão da influência destas mesmas variáveis. 

No último capítulo buscaremos avaliar, através de pesquisa quantitativa e qualitativa realizada 

com egressos do curso, em que medida fatores tais como o acesso às bolsas remuneradas de 

pesquisa, estágio e extensão podem, além de diminuir a evasão e permitir a conclusão do 

curso, garantir a construção de uma identidade profissional e, assim, a inserção no mercado 

destes alunos, em grande parte provenientes de estratos socioeconômicos mais baixos, que, 

como disse Werneck Vianna (et al, 1995), não constituem “a clientela típica das Ciências 

Sociais”.  
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4 A ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA A PARTIR DOS DADOS LONGITUDINAIS DA PESQUISA 

 

Após a realização da análise descritiva dos dados, nos detivemos, na etapa seguinte da 

pesquisa, na análise dos dados longitudinais do banco. Para tanto, recorremos ao método de 

análise de sobrevivência, um conjunto de métodos estatísticos criados na metade do século 

XX, mas desenvolvidos e popularizados sobretudo na década de 1980. Este método está 

normalmente relacionado a estudos e pesquisas em epidemiologia e clínica médica, como os 

fatores de prognóstico para uma doença ou na comparação de tratamentos, mas são também 

adequados à abordagem de várias questões importantes em sociologia, engenharia, 

psicologia e educação (MALLER & SHOU, 1995 apud LIMA JR. et al, 2012; COLOSIMO & GIOLO, 

2010).  

 

4.1 A técnica paramétrica de Cox e a não-paramétrica de Kaplan-Meier de análise de 

sobrevivência aplicadas à educação 

 

O nosso intuito com a utilização desses métodos foi o de diagnosticar a influência dos fatores 

ou variáveis socioeconômicas e relativas à trajetória escolar sobre as chances de evasão, 

permanência e conclusão do curso pelos estudantes de Ciências Sociais da PUC-Minas. No 

nosso caso, a análise de sobrevivência permitiu a construção de modelos eficientes de análise 

dos fatores que influenciam estes fenômenos com base em dados de alunos ainda 

matriculados bem como de alunos já formados ou evadidos. Segundo Bruinsma & Jansen 

(2012), a principal vantagem da análise de sobrevivência sobre os outros métodos estatísticos 

tradicionais, como o da correlação ou regressão, é que ela permite aos pesquisadores da área 

da educação estudar quando a evasão ou a permanência atingem o seu auge ao mesmo tempo 

em que leva em consideração os alunos que apresentam maiores riscos de evadir ou persistir. 

Apesar de diversos estudos terem demonstrado a relevância dos métodos de análise de 

sobrevivência em pesquisas cujo tema é o ciclo ou tempo de vida dos indivíduos (BLOSSFELD; 

HAMERLE; MAYER, 1989; MAYER; TUMA, 1990 apud GONÇALVES, 2008) - como, por exemplo, 

o tempo decorrido entre a graduação e a obtenção do primeiro emprego, entre o casamento 

e o nascimento do primeiro filho - a utilização destas técnicas tem sido bastante limitada em 

razão da escassez de bases de dados longitudinais (GONÇALVES, 2008). 
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O que permitiu o uso destes métodos, foi o fato de dispormos, além do banco de dados 

socioeconômicos - com as variáveis “nominais”, referentes às características de entrada na 

universidade (renda familiar, escolaridade dos pais, tipo de escola nos ensinos fundamental e 

médio, idade, sexo e bolsa de estudos) dos 638 alunos que frequentaram o curso de 2003 a 

2009 -, de um banco de dados longitudinais com as variáveis “intervalares”, referentes ao 

tempo de permanência e de conclusão do curso, de evasão (e eventual retorno), acesso a 

bolsas remuneradas de pesquisa, estágio e extensão (em semestres). Tal banco foi construído 

desde o início com o intuito de permitir a aplicação do método de análise de sobrevivência. 

 

Segundo Lima Jr. et al (2012), “a análise de sobrevivência leva em consideração o tempo até 

a ocorrência do evento de interesse permitindo adicionalmente compreender as influências 

de outras variáveis (nominais e/ou intervalares) para essa evolução temporal” ou, em outras 

palavras, visa a construção de “estimadores das funções usadas para especificar o tempo de 

vida, testando a dependência dessas funções com outras variáveis” (LIMA JR. et al., 2012, pp. 

1403-5). Ao contrário do que ocorre na análise estatística tradicional, a variável dependente 

é o tempo até a ocorrência de um determinado evento.  

 

No presente estudo foram utilizadas as técnicas não-paramétrica e semiparamétrica de 

análise de sobrevivência. As não paramétricas, como os estimadores de Kaplan-Meier (EKM) 

e de Nelson-Aalen, permitem a realização de testes de significância estatística para a 

comparação de categorias (homem/mulher, bolsista/não-bolsista etc.) em termos das 

características que a distribuição do tempo de vida assume em cada tempo. São técnicas em 

que os intervalos de tempo não são fixos, mas determinados pelo aparecimento de um evento 

ou falha, e são consideradas não-paramétricas porque independem da distribuição da 

probabilidade. A partir dos dados individuais, que revelam, por exemplo, o tempo em que 

cada estudante abandonou ou se graduou no curso, é possível estimar a função de risco (ou  

hazard) e a função de sobrevivência e, assim, estabelecer as respectivas curvas. Já as técnicas 

semiparamétricas, como a de regressão de Cox (COX, 1972), permitem testar a significância 

estatística de diversas covariáveis (nominais ou intervalares) sobre a distribuição dos tempos 

de vida, ou, no nosso caso, de permanência no curso até a evasão ou conclusão. Em outros 

termos, o modelo de Cox, também conhecido como modelo de riscos proporcionais, permite 

a análise conjunta dos fatores de risco para o(s) evento(s) em questão, no caso, o abandono 



105 
 

do curso ou diplomação. As técnicas não-paramétricas, anteriormente descritas, devem ser 

utilizadas para a determinação do grau de significância das variáveis isoladas para que se 

possa definir quais delas deverão entrar no modelo de regressão de Cox. O estimador limite-

produto de Kaplan Meier (EKM) permite o cálculo das curvas de sobrevivência das categorias 

das variáveis escolhidas, que depois são comparadas, com o intuito de identificação da 

proporcionalidade dos riscos, através do teste log-rank. A inclusão da variável no modelo 

depende deste teste de proporcionalidade. 

 

4.2 A análise do fluxo escolar dos alunos do curso de Ciências Sociais 

 

Com o uso destas técnicas pretendeu-se estimar as probabilidades referentes ao fluxo escolar  

de estudantes de um curso de Ciências Sociais de uma universidade particular brasileira, mais 

especificamente de “evasão” e “conclusão” do curso, a partir da sua eventual dependência 

com alguns fatores considerados potencialmente relevantes, sejam eles “nominais” - como 

renda familiar, escolaridade do pai, tipo de escola cursada no ensino fundamental e médio e 

o acesso a bolsa de estudos - ou “intervalares” - como o acesso a bolsas remuneradas de 

pesquisa, estágio e extensão (em quantidade de semestres) ao longo da graduação. O intuito 

foi o de tentar responder a questões do tipo: qual o efeito das variáveis selecionadas sobre o 

tempo de sobrevivência (permanência) do aluno no curso? Quais os fatores associados ao 

tempo de duração da graduação? Quais os fatores preditivos para a evasão ou conclusão do 

curso? Qual o risco de um aluno com um determinado perfil vir a evadir antes da conclusão 

do curso ou qual a sua chance de permanecer e vir a se formar? Qual é o tempo mediano de 

sobrevivência (permanência) no curso e de evasão dele? 

 

Desta forma, foram construídos dois bancos de dados, assim constituídos: a) Banco Mãe: com 

as variáveis que caracterizavam cada indivíduo por ocasião da matricula na PUC e que, 

portanto, não variaram ao longo do tempo, como renda familiar, escolaridade dos pais, tipo 

de escola no ensino médio, sexo, idade, bolsa de estudo (ou não); b) Banco Pai: com as 

variáveis que alteraram ao longo do tempo, por semestre, como permanência, evasão ou 

conclusão, e bolsa de estágio, pesquisa e/ou extensão (ou não). 
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O aspecto central ou ponto de partida da análise de sobrevivência é o chamado “tempo de 

vida” (tempo de falha) ou um conjunto de medidas de tempo entre determinados eventos. 

Sendo assim, o tempo é o objeto de interesse, seja o tempo até a ocorrência de um evento ou 

o risco de ocorrência de um evento por unidade de tempo. Em outras palavras, a proposta 

deste método estatístico é a de seguir determinados indivíduos ao longo de um determinado 

tempo e observar em que ponto do tempo, eles atingem ou realizam o evento considerado 

de interesse. No caso da presente pesquisa, o que se pretendeu acompanhar foi a trajetória 

de 638 alunos desde sua entrada no curso (tempo inicial) até o desligamento do mesmo 

(evento de interesse ou falha) por desistência (evasão) ou conclusão (graduação), sendo os 

semestres letivos os eventos que definem os intervalos de tempo (escala de medida do 

tempo). Como foi mostrado no capítulo 3, do total de alunos matriculados no período de treze 

semestres (de 2003 a 2009), 87 se graduaram, 313 evadiram e 238 continuavam matriculados 

no final do estudo. 

 

Aqueles 238 indivíduos cujas trajetórias não foram concluídas até o final do levantamento dos 

dados (em junho de 2009), tendo como parâmetro (ou evento de interesse) o desligamento 

do curso (por estarem ainda matriculados, não tendo, portanto, nem evadido, nem finalizado 

o curso), apresentam intervalos de tempo de vida incompletos, chamados de “observações 

censuradas”. Uma “observação censurada” é definida, portanto, como uma observação com 

informação incompleta. Há quatro tipos de observações censuradas (right truncation, left 

truncation, right censoring and left censoring), mas a mais utilizada é a chamada “observação 

censurada à direita” (right censoring), a qual significa que a informação está incompleta 

porque o indivíduo não chegou a atingir ou realizar o evento em questão durante o tempo em 

que fez parte do estudo (Introduction to SAS, UCLA38). Ela é também chamada “censura à 

direita”, já que o tempo de ocorrência do evento de interesse está à direita do tempo 

observado.  

 

A princípio, estes indivíduos cujas informações estão incompletas deveriam ser descartados, 

mas são exatamente eles que justificam o uso da análise de sobrevivência, que é o único 

                                                             
38 Introduction to SAS. UCLA: Statistical Consulting Group. Disponível em 
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/seminars/stata_survival. Acesso em 08 abr. 2014. 
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método capaz de incorporar dados censurados e, assim, aumentar o poder dos testes 

estatísticos e os graus de liberdade (GONÇALVES, 2008; LIMA JR. et al, 2012). Sem a existência 

destes dados, as técnicas estatísticas clássicas, como a análise de regressão, poderiam ser 

usadas na análise (COLOSIMO & GIOLO, 2010). Pelo fato do estudo proposto ter sido finalizado 

após um período de tempo arbitrariamente estabelecido e não, por exemplo, em razão de um 

determinado número de indivíduos terem atingido o evento de interesse, o mecanismo de 

censura é denominado Tipo I (COLOSIMO & GIOLO, 2010). 

 

Como a coleta de dados da nossa pesquisa foi encerrada em junho de 2009 e muitos alunos 

(238) ainda estavam matriculados (e outros estavam com matrícula trancada e poderiam 

retornar) e não haviam, portanto, se formado, os tempos de vida verdadeiros destes 

estudantes foram superiores aos tempos de vida observados (Tverd>Tobs). Como foi dito, a 

vantagem do método de análise de sobrevivência consiste no uso eficiente das informações 

disponíveis, censuradas e não-censuradas, sobre todos os sujeitos para a identificação de 

associações entre as probabilidades de sobrevivência (permanência) com as variáveis 

independentes de interesse (MURTAUGH et al, 1999). 

 

O modelo de fluxo escolar foi construído com base nas informações sobre os alunos obtidas, 

em sua maioria, no Centro de Registros Acadêmicos (CRA), mas também nos Setores de Bolsa 

e de Estágios e nos bancos de dados de algumas Pró-Reitorias da PUC-Minas. Além dos dados 

nominais (ou fixos), obtidos por ocasião da entrada do aluno na universidade, foram coletadas 

também as informações referentes a cada um dos alunos por semestre (13 semestres, do 

primeiro de 2003 ao primeiro de 2009). Estas informações incluíam a situação do aluno 

naquele semestre: a) se matriculado, trancado, evadido ou formado; b) se participante 

remunerado de projeto de pesquisa, estágio e extensão ou não. 

 

O modelo inicial proposto, que reduz o detalhamento com que se descrevem as trajetórias 

dos estudantes e, ao mesmo tempo, põe em destaque seus aspectos mais importantes (LIMA 

JR. et al, 2012), é o seguinte: 
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Os alunos com matrícula ativa são aqueles que ainda poderão atingir os eventos terminais no 

futuro, sendo os seus tempos de vida considerados censurados. Já os estudantes evadidos são 

os que abandonaram o curso e os graduados são os egressos do curso. Aqui vale relembrar 

que foi considerado também evadido o aluno que não se rematriculou, tenha ele abandonado 

ou apenas trancado a matrícula no 1° semestre de 2009. 

 

4.2.1 A análise univariada dos dados longitudinais com estimador não paramétrico 

(Estimador de Kaplan Meier – EKM) 

 

Após a elaboração das tabelas foi aplicado, a partir dos dados, o estimador de Kaplan Meier 

para a função de sobrevivência. 

 

O estimador de Kaplan Meier (EKM) é a técnica não paramétrica mais utilizada em análise de 

sobrevivência (LIMA JR. et al, 2012). Através dele, buscou-se estabelecer a estimativa não-

paramétrica para a evasão, permanência e para a conclusão do curso ao longo do tempo de 

observação. A aplicação do EKM permite a visualização e, assim, a observação detalhada da 

dinâmica da evasão (e da permanência e conclusão) através do tempo. O teste de log-rank foi 

usado para o teste de significância das probabilidades de evasão entre as categorias das 

variáveis (sexo masculino ou feminino, bolsista ou não bolsista etc.). Este teste permite a 

comparação das curvas de sobrevivência acumulada entre as diferentes categorias das 
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variáveis, a partir do confronto entre os eventos esperados e aqueles observados. O EKM e o 

teste de log-rank foram calculados para todas as variáveis, mas serão apresentados apenas os 

resultados considerados significantes. 

 

No caso da análise da evasão, a probabilidade de “sobrevivência” até o tempo t é estimada 

considerando que a sobrevivência até cada tempo é independente da sobrevivência até 

outros tempos. A probabilidade de chegar até o tempo t é o produto da probabilidade de 

chegar até cada um dos tempos anteriores. A questão, portanto, é a seguinte: qual é a 

probabilidade de um indivíduo sofrer um determinado evento (no caso, a evasão) em um 

determinado tempo t, dado que ele sobreviveu até aquele tempo? Como o EKM não permite 

testar o efeito de muitas variáveis ao mesmo tempo, o utilizamos para calcular a função de 

sobrevivência geral e, depois, de cada uma das variáveis selecionadas. 

 

A curva geral de sobrevivência (ou “escada”, por que o risco se mantem constante até o 

próximo evento) a partir do EKM, apresentada no Gráfico 21 (a partir da Tabela 15), permite 

a visualização da dinâmica da evasão durante o tempo de observação (de 13 meses). Deve-se 

lembrar que 313 (49%) dos 638 alunos observados evadiram neste período. A nossa pergunta 

nesse caso é: qual é a probabilidade de evasão (ou de permanência) do aluno do curso de 

Ciências Sociais após um determinado período? A coluna vertical do gráfico representa a 

probabilidade estimada de sobrevivência dos indivíduos da coorte. A precisão da estimativa 

depende da quantidade de casos observados. A queda de um degrau após cada semestre 

reflete a evasão, proporcional à quantidade de alunos que estavam sob risco de evadir 

naquele momento. Quanto maior o degrau, maior a quantidade de alunos evadidos e, assim, 

menor a probabilidade de se avançar ao período posterior. A escala 1.00 representa a 

totalidade de alunos matriculados no primeiro semestre (100%). Do primeiro para o segundo 

semestre de matrícula no curso39 a escala vai a 0.81, o que significa que a estimativa ou 

probabilidade de “sobrevivência” (survival rate), isto é, de permanência dos alunos no curso 

após o 1º semestre matriculado ou por mais de um semestre, passa a ser de 81%. Já a 

                                                             
39 Aqui é importante ressaltar que não se considera o período do curso em que está o aluno, mas apenas o seu 
tempo de matrícula no curso. Ou seja, não sabemos se ele foi reprovado, se permanece no primeiro período ou 
se avançou para o segundo período, mas apenas que ele continua matriculado pelo segundo semestre 
consecutivo. 
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probabilidade de evasão é de 19%, ou seja, 1 em cada 5 alunos que passam do primeiro para 

o segundo semestre de matrícula têm, naquele momento, probabilidade de abandonar o 

curso. Considerando que o número total de evadidos no período em que durou a pesquisa é 

de 313 alunos, isso significa que 62 deles evadiram entre o primeiro e o segundo semestre. A 

partir do terceiro semestre no curso a probabilidade de evasão dos alunos sobe para 34%, 

dentre os que permaneceram, sendo que as chances de permanência, para os que ficaram até 

aqui, se reduzem a 66%. Do terceiro para o quarto semestre, as chances de evasão sobem 

para 40% e as de “sobrevivência” caem para 60%. Apenas no sétimo semestre de matrícula 

atinge-se o tempo médio de sobrevida ou a “sobrevida mediana”, quando a probabilidade de 

permanência (e, consequentemente, de evasão) atinge 50%. O Gráfico 21 não atinge o 0,00 

por que o maior tempo observado foi censurado (238 alunos continuavam matriculados no 

curso quando foi finalizado o estudo). Aqui convém lembrar, como foi visto no capítulo 3, que 

o Curso de Ciências Sociais da PUC-Minas foi marcado não apenas pela alta taxa de evasão de 

alunos no período estudado, mas também pela graduação tardia, isto é, além do tempo 

previsto, de 4 anos ou 8 semestres.  
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Gráfico 21 – Kaplan-Meier: coorte inteira  

 

 

 

 

Fontes: Dados de pesquisa 
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Tabela 15 – Kaplan-Meier: coorte inteira 

 

Função de 

Sobrevivência 

S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.423605 44 6.9 6.9 

0.443777 29 4.55 11.44 

0.456277 25 3.92 15.36 

0.465783 40 6.27 21.63 

0.472633 30 4.7 26.33 

0.490138 33 5.17 31.5 

0.505219 36 5.64 37.15 

0.525162 40 6.27 43.42 

0.561659 41 6.43 49.84 

0.59735 61 9.56 59.4 

0.663917 108 16.93 76.33 

0.810345 151 23.67 100 

Total 638 100  

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Observando o Gráfico 21 é possível notar que a evasão ocorre com maior intensidade nos três 

primeiros semestres do curso e tende a se arrefecer a partir do quinto semestre, isto é, da 

metade para o final do curso. De acordo com Lobo e Silva et al, como foi dito no capítulo 3, as 

altas taxas de evasão no primeiro ano do ensino superior, em torno de duas a três vezes maior 

do que a dos anos seguintes, é uma tendência mundial (LOBO E SILVA FILHO et al 2007). Na 

França, de tão grave, o fracasso escolar de alunos do primeiro ciclo “se tornou, desde o fim 

dos anos 1970, uma questão socialmente e politicamente construída, foi objeto de muitos 

artigos e debates na mídia, de relatórios parlamentares, de dispositivos ministeriais” (GRIPP 

& BARBOSA, 2014, p. 36). 

 

Tinto (1993) considera o ajustamento à instituição, como processo de adaptação do aluno 

ingressante ao contexto intelectual e social, como um fator determinante para a permanência 

ou evasão dos estudantes. Segundo ele, a dificuldade de ajustamento decorre da “inabilidade 
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dos indivíduos de se separarem das associações e comunidades dos quais provêm antes de 

entrar na instituição, como colegas de ensino médio, familiares e amigos em geral” e também 

de “se ajustar a um novo ambiente mais desafiador do ponto de vista social e intelectual” 

(TINTO, 1993, p. 46). Na mesma linha, os estudos na França passaram a apontar como uma 

das causas da evasão, sobretudo dos estudantes com um novo perfil sociocultural que 

começaram a ingressar no ensino superior a partir da década de 1990, a discrepância entre a 

“tradição universitária” e as expectativas e práticas dos alunos, visível sobretudo nos 

primeiros ciclos (GRIPP & BARBOSA, 2014). Como já foi dito no capítulo 2, a alta demanda por 

leitura de textos teóricos mais densos já nos primeiros períodos dos cursos de Ciências Sociais, 

torna esta dificuldade de ajustamento ainda maior, sobretudo tendo em vista o perfil do 

público, menos acostumado a este tipo de exigência. Como observaram Murtaugh et al (1999), 

o exame destes gráficos de Kaplan-Meier, especificamente dos períodos em que ocorrem 

mudanças bruscas na escala, podem levantar pistas sobre os fatores desencadeadores da 

evasão nos cursos superiores. 

 

Assim como para a evasão, o EKM foi usado para estimar o “risco” e o tempo de vida até a 

conclusão do curso pelos 87 formados entre 2003 e 2013. Tomando a coorte de 638 alunos, o 

Gráfico 22 (e a Tabela 16 correspondente) permite visualizar que a chance de conclusão do 

curso no período “normal”, isto é, de 8 semestres ou 4 anos, é praticamente nula, saltando 

para 10% a partir do 9º semestre e depois para 23% no 10º semestre. Apenas no 11º período 

matriculado é que as chances de conclusão chegam a 48%, revelando, portanto, que o tempo 

de vida mediano estimado dos formados é de onze semestres, ou seja, com um atraso de um 

ano e meio em relação ao tempo “normal”. Como dissemos anteriormente, isto configura um 

quadro de “graduação tardia” (WERNECK VIANNA et al, 1995), típico entre indivíduos de classe 

mais baixa, em que grande parte dos alunos permanece no curso por mais tempo do que o 

normal, demonstrando escassas chances de conclusão do curso antes dos 25 anos.  
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Gráfico 22 – Kaplan-Meier por Conclusão: coorte inteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Tabela 16 - Kaplan-Meier por Conclusão: coorte inteira 

 

 

Função 

de Risco 

S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.045914 18 2.82 2.82 

0.275486 26 4.08 6.9 

0.527017 29 4.55 11.44 

0.769445 25 3.92 15.36 

0.908501 40 6.27 21.63 

0.995025 63 9.87 31.5 

1 437 68.5 100 

Total 638 100  

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em seguida, estabelecemos as demais curvas de sobrevivência a partir do EKM (Gráficos 23, 

24 e 25) para a realização de testes de significância estatística (log-rank), que permitiu 

identificar e comparar as diferenças entre as frequências de eventos no tempo de acordo com 

as variáveis indicadas. O intuito desta comparação é identificar a proporcionalidade dos riscos. 

Como foi ressaltado logo atrás, o teste de log-rank permite a comparação das curvas de 

sobrevivência acumulada entre estas diferentes categorias das variáveis, a partir do confronto 

entre os eventos esperados e aqueles observados, sendo utilizado, portanto, para testar a 

hipótese nula de que não há diferença entre os grupos pesquisados. Foram calculados o EKM 

e os testes de log-rank para todas as variáveis disponíveis, mas apresentaremos apenas os 

resultados para as variáveis consideradas significativas. O grau de significância das variáveis 

foi o que definiu a sua inclusão no modelo de regressão de Cox, a ser apresentado 

posteriormente. 

 

De todas variáveis para as quais foram feitas as curvas de sobrevivência, tendo como 

parâmetro a probabilidade de evasão, apenas aquelas referentes ao sexo (masculino e 

feminino), a condição de bolsista (ou não) e a realização ou não de atividades extracurriculares 

(pesquisa, estágio e extensão) se mostraram estatisticamente significantes. As variáveis “faixa 

etária”, “escolaridade do pai”, “escolaridade da mãe”, “renda familiar” e “instituição cursada 

no ensino médio” não revelaram significância.  

 

No que concerne à variável Sexo, o teste de log-rank aplicado aos dados longitudinais da 

pesquisa revelou significância na diferença entre as probabilidades de evasão e as chances de 

permanência no curso de homens e mulheres. O próprio Gráfico 23 permite a visualização da 

proporcionalidade do risco das covariáveis incluídas (sexos feminino e masculino), uma vez 

que as curvas (ou escadas) são razoavelmente paralelas ao longo de todo o tempo.  

 

Embora a probabilidade de evasão e a chance de permanência sejam iguais até o segundo 

semestre de matrícula, a partir do terceiro as escalas vão se distanciando: as alunas passam a 

ter uma probabilidade de 68% de permanência no curso contra 64% dos homens e, no sentido 

inverso, 32% e 36% de chances de evasão, respectivamente, chegando a uma diferença cada 

vez maior a partir do oitavo período de matricula. Os homens têm o tempo mediano estimado 

de “sobrevivência” e evasão do curso no quinto período, quando metade deles já terá 



116 
 

evadido. Já entre as mulheres esse risco ocorre apenas no 12º período de matrícula, quando 

se equivalem as probabilidades de permanência (50%) e de evasão do curso (50%). 

 

Gráfico 23 – Kaplan-Meier: sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 17 – Kaplan-Meier: feminino 

FEMININO 

Função de 

Risco 

S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.482491 30 8.29 8.29 

0.516954 34 9.39 17.68 

0.52516 34 9.39 27.07 

0.530574 24 6.63 33.7 

0.539417 23 6.35 40.06 

0.562701 22 6.08 46.13 

0.594754 23 6.35 52.49 

0.627796 33 9.12 61.6 

0.686267 57 15.75 77.35 

0.81768 82 22.65 100 

Total 362 100  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Tabela 18 – Kaplan-Meier: masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

MASCULINO 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.358769 24 9.2 9.2 

0.391384 10 3.83 13.03 

0.403244 24 9.2 22.22 

0.417646 12 4.6 26.82 

0.449772 9 3.45 30.27 

0.47376 11 4.21 34.48 

0.484527 18 6.9 41.38 

0.528575 16 6.13 47.51 

0.565029 28 10.73 58.24 

0.645747 48 18.39 76.63 

0.812261 61 23.37 100 

Total 261 100  
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O Gráfico 24 mostra as curvas de sobrevivência das categorias bolsista e não-bolsista, 

comparando as probabilidades de evasão dos beneficiários de bolsas parciais ou integrais de 

estudo (institucionais ou do PROUNI) e os não beneficiários, que, portanto, arcam com as 

mensalidades do curso, ao longo do tempo observado. Nesse caso, há relação de significância, 

ou seja, foi constatada a proporcionalidade dos riscos entre as duas categorias. Embora se 

mantenha paralela ao longo do tempo observado, há uma distância razoável entre as duas 

escalas, sendo que aquela referente aos não-bolsistas cai em um ritmo mais acentuado do 

que a dos bolsistas. Com efeito, as chances de evasão dos não-bolsistas (23%) já é cerca de 8% 

maior na passagem do primeiro para o segundo semestre de matrícula do que a dos bolsistas 

(15%). Consequentemente, a chance de permanência no curso dos primeiros é de 77%, 

enquanto a dos segundos é de 85%. No terceiro semestre, os bolsistas matriculados mantêm 

a probabilidade de “sobrevivência” na casa dos 70% (72%), enquanto a dos não-bolsistas cai 

para 61%. Na mesma proporção, o risco de evasão dos primeiros neste semestre é de 28% 

enquanto o dos segundos já é de 39%. O tempo médio de sobrevida ou a “sobrevida mediana” 

dos não-bolsistas é de cerca de 5 semestres, ou seja, no quinto semestre de matrícula, metade 

dos 183 não-bolsistas observados já tinham evadido e metade ainda estava por evadir. A 

sobrevida mediana dos bolsistas, por sua vez, é de onze semestres, isto é, apenas no 11º 

semestre matriculado a metade dos bolsistas (ou 65 dos 130 alunos nesta condição) terá 

evadido. 

 

Tendo em vista o perfil socioeconômico mais baixo dos alunos do curso, era de se esperar que 

o fator bolsa de estudo tivesse algum impacto no aumento das chances de permanência. 

Entretanto, a diferença entre as duas categorias não foi tão grande e significativa quanto o 

esperado, o que talvez indique a presença de outros fatores mais relevantes na determinação 

da permanência e evasão do curso de Ciências Sociais (Tabelas 19 e 20). 
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Gráfico 24 – Kaplan-Meier: bolsistas e não bolsistas 
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Tabela 19 – Kaplan-Meier: bolsistas  

 

 

BOLSISTA 

Função de 

Risco 

S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.458061 25 8.65 8.65 

0.497893 14 4.84 13.49 

0.510995 15 5.19 18.69 

0.520636 35 12.11 30.8 

0.526553 11 3.81 34.6 

0.548492 18 6.23 40.83 

0.572762 16 5.54 46.37 

0.609128 26 9 55.36 

0.654097 32 11.07 66.44 

0.725934 47 16.26 82.7 

0.854671 50 17.3 100 

Total 289 100  

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 20– Kaplan-Meier:  não bolsistas 

 

NÃO BOLSISTA 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.394823 34 9.74 9.74 

0.406787 10 2.87 12.61 

0.416248 17 4.87 17.48 

0.430358 18 5.16 22.64 

0.459436 22 6.3 28.94 

0.468717 18 5.16 34.1 

0.485021 24 6.88 40.97 

0.521488 15 4.3 45.27 

0.549301 29 8.31 53.58 

0.611424 61 17.48 71.06 

0.773639 101 28.94 100 

Total 349 100  

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

No Gráfico 25 (e respectivas Tabelas 21, 22, 23, 24 e 25), foram comparadas as curvas de 

permanência e, consequentemente, de evasão para os eventos relativos à participação dos 

alunos em atividades de pesquisa, estágio, extensão e em mais de uma destas atividades ao 

longo do curso. De acordo com o teste de log-rank, há significância entre as diferenças de 

frequências dos eventos no tempo. Como se pode ver pelo gráfico, o risco de evasão se 

mantém em 0% e a probabilidade de permanência, por conseguinte, em 100% até o quinto 

semestre para os alunos que participaram de mais de uma atividade extracurricular 

remunerada. Logo abaixo, a escala referente aos que participaram em atividades de pesquisa 

revela que apenas no terceiro semestre de matrícula a probabilidade de evasão aumenta para 

cerca de 8% e a de permanência cai para 92%. Em seguida, vêm as escalas daqueles que 

participaram de atividades de estágio e de extensão. A escala dos alunos participantes de 

atividades de estágio cai mais lentamente, revelando uma redução bastante gradual das 

chances de conclusão do curso, que giram entre 76% e 72% entre o sétimo e décimo-terceiro 

semestre matriculado, e um consequente aumento das possibilidades de evasão na mesma 



122 
 

proporção. Já a escala daqueles envolvidos em atividades de extensão cai de forma mais 

acentuada e constante até o quinto semestre de matrícula, se estabilizando a partir daí em 

torno de 64/57% de probabilidade de permanência no curso e de 36/43% de risco de evasão. 

Embora diferentes entre si, todas as quatro escalas referentes à realização de atividades 

extracurriculares remuneradas têm em comum o fato de apresentarem, conforme foi 

levantado pela nossa hipótese inicial, uma espécie de “efeito protetor” contra a evasão, ao 

mesmo tempo em que aumentam as chances de conclusão do curso. Quanto maior o número 

e mais diversificadas forem as atividades realizadas, maior será este efeito sobre os alunos: 

de fato, os que se enquadram nesta categoria dos que realizaram mais de uma atividade se 

mostraram quase que “imunes” à evasão e com grandes probabilidades de conclusão do 

curso. 

 

Levando em consideração que grande parte dos alunos têm pais de baixa escolaridade e são 

provenientes de famílias com renda média/baixa, estes resultados são corroborados por 

estudos como os de Brown (1982, apud Naretto, 1995) e Goble (1957), que demonstraram 

que a maior persistência dos estudantes não-tradicionais no curso superior, bem como o seu 

comprometimento com os objetivos educacionais, está associada à possibilidade de seu maior 

envolvimento com a vida acadêmica e social no campus. De maneira mais pontual, Goble 

revelou com sua pesquisa o papel fundamental da participação dos estudantes em atividades 

extracurriculares na sua vinculação e persistência na vida universitária (GOBLE, R. 1957 apud 

SPADY, 1970 e TINTO, 1975). Como já foi dito, a suposição que orientou estes estudos é a de 

que os estudantes envolvidos em atividades acadêmicas extracurriculares passam mais tempo 

na escola, se familiarizam com o ethos acadêmico e, assim, desenvolvem mais laços sociais 

com a comunidade universitária (professores, alunos, funcionários, entidades estudantis etc.). 

No próximo capítulo, em que serão expostos os resultados da pesquisa qualitativa com os 

egressos, exploraremos a relação entre a realização destas atividades, sobretudo as de 

pesquisa, e o aprendizado e reconhecimento dos códigos velados ou abertos do ensino 

superior os quais resultam em um gradativo domínio de modos mais eficientes de frequentar 

o espaço escolar para além da sala de aula. 

 

Por outro lado, é absolutamente visível no gráfico que os alunos que não participaram destas 

atividades têm uma probabilidade muito maior de evasão e, consequentemente, chances 



123 
 

muito menores de permanência no curso. No segundo semestre matriculado esta chance de 

permanência cai para menos de 75% e já no terceiro semestre estes alunos privados da 

realização de atividades extracurriculares atingem o seu tempo médio de sobrevida ou a 

“sobrevida mediana”, quando a probabilidade de permanência (e, consequentemente, de 

evasão) atinge 50%. No terceiro semestre de matrícula, a metade destes alunos já terá 

evadido. Estes dados demonstram a importância do aumento da oferta e, assim, das 

oportunidades de realização de atividades de pesquisa, estágio e extensão aos alunos 

iniciantes como forma de contenção das taxas de abandono e de aumento das chances de 

conclusão do curso. Como foi apontado em diversos estudos (p.e. Coulon, 1997; Pollet, 2001), 

as chances de sucesso ou fracasso no ensino superior são mais visíveis nos primeiros ciclos, 

quando se pode observar melhor os problemas de integração dos estudantes e, assim, tomar 

medidas que, ao mesmo tempo, facilitem a sua socialização e evitem a evasão. 
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Gráfico 25 – Kaplan-Meier: participação pesquisa, estágio e extensão 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Tabela 21 - Kaplan-Meier: não participou 

 

NÃO PARTICIPOU 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.238441 17 4.1 4.1 

0.253343 8 1.93 6.02 

0.263899 14 3.37 9.4 

0.270844 10 2.41 11.81 

0.288508 17 4.1 15.9 

0.302246 13 3.13 19.04 

0.336302 18 4.34 23.37 

0.374958 27 6.51 29.88 

0.415132 48 11.57 41.45 

0.506402 96 23.13 64.58 

0.718072 147 35.42 100 

Total 415 100  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 22 - Kaplan-Meier: pesquisa 

 

PESQUISA 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.807692 8 61.54 61.54 

0.923077 5 38.46 100 

Total 13 100  

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 23 - Kaplan-Meier: extensão 

 

EXTENSÃO 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.573733 12 20.69 20.69 

0.62589 15 25.86 46.55 

0.649963 9 15.52 62.07 

0.709051 5 8.62 70.69 

0.80753 8 13.79 84.48 

0.87931 7 12.07 96.55 

0.965517 2 3.45 100 

Total 58 100  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 24 - Kaplan-Meier: estágio 

 

 

ESTÁGIO 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.723599 18 24.32 24.32 

0.766164 23 31.08 55.41 

0.805454 10 13.51 68.92 

0.821563 10 13.51 82.43 

0.864058 4 5.41 87.84 

0.891489 2 2.7 90.54 

0.918919 5 6.76 97.3 

0.972973 2 2.7 100 

Total 74 100  

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 25 – Kaplan-Meier: mais de uma atividade 

 

MAIS DE UMA ATIVIDADE 

Função de 

Risco S(t+0) 

Frequência Percentual Acumulado 

0.783299 14 17.95 17.95 

0.913849 28 35.9 53.85 

0.936138 9 11.54 65.38 

0.954861 5 6.41 71.79 

0.972222 16 20.51 92.31 

1 6 7.69 100 

Total 78 100  

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Por fim, o EKM foi usado para estimar o tempo de vida até a conclusão do curso daqueles que 

conseguiram se formar entre 2003 e 2009 levando em consideração se participaram ou não 

de atividades remuneradas de pesquisa, estágio e extensão, ou de mais de uma destas 

atividades, durante a graduação. O propósito, nesse caso, era o de saber se a realização destas 

atividades exerce influência sobre o tempo gasto para a conclusão do curso ou se, por 

exemplo, aumenta a probabilidade dos alunos que as realizaram de terminar o curso dentro 

do tempo previsto, que é de 4 anos ou 8 semestres. O Gráfico 26 mostra que o tempo de vida 

mediano estimado até a formatura dos alunos que realizaram atividades de pesquisa ou 

iniciação científica é de 13 semestres, dos que participaram de atividades de extensão é de 12 

semestre, ambos maiores que o tempo mediano de conclusão dos alunos em geral, que é de 

11 semestres. Já o tempo de vida mediano até a formatura dos que realizaram estágio, 

participaram de mais de uma atividade ou não realizaram nenhuma atividade ao longo da 

graduação é semelhante ao tempo mediano de conclusão dos alunos do curso em geral, de 

11 semestres.  

 

Estes dados revelam que a realização de atividades extracurriculares não tem impacto sobre 

a diminuição do tempo de formatura dos alunos. Pelo contrário, os dados mostram que 

algumas delas, como a pesquisa e a extensão, podem até retardar o tempo de conclusão do 
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curso. De certa forma isto é explicado pelo fato dos alunos muitas vezes preferirem adiar a 

formatura a terem que abandonar ou terminar apressadamente uma atividade, que além de 

contribuir para a sua formação, contribui para o seu sustento financeiro. Além disso, as 

atividades de pesquisa em geral têm início somente a partir do quinto ou sexto período do 

curso, o que acaba levando muitos alunos a adiar a formatura para se manterem vinculados 

aos projetos. 

 

 

Gráfico 26 – Kaplan-Meier para conclusão: pesquisa, estágio e extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Tabela 26 - Tabela Kaplan-Meier para conclusão: não participou 

 

                       Pr>chi2 =     0.0465
                       chi2(4) =       9.66

Total                     87          87.00
                                           
mais de uma ativ          29          27.55
estágio                   18          14.97
extensão                  11          17.37
pesquisa                   6           9.19
Não participou            23          17.91
                                           
peer_d              observed       expected
                     Events         Events

Log-rank test for equality of survivor functions

NÃO PARTICIPOU 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0 2 0.48 0.48 

0.115508 5 1.2 1.69 

0.404278 10 2.41 4.1 

0.763636 8 1.93 6.02 

0.909091 14 3.37 9.4 

0.984849 27 6.51 15.9 

1 349 84.1 100 

Total 415 100  

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Tabela 27 - Tabela Kaplan-Meier para conclusão: 

pesquisa 

 

PESQUISA 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0 4 30.77 30.77 

0.666667 1 7.69 38.46 

0.833333 1 7.69 46.15 

1 7 53.85 100 

Total 13 100  

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 28 - Tabela Kaplan-Meier para conclusão: 
extensão 

 

EXTENSÃO 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.185294 5 8.62 8.62 

0.463235 5 8.62 17.24 

0.772059 2 3.45 20.69 

0.842246 5 8.62 29.31 

0.954546 5 8.62 37.93 

1 36 62.07 100 

Total 58 100  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Tabela 29 - Kaplan-Meier para conclusão: 

estágio 

ESTÁGIO 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0 2 2.7 2.7 

0.230769 6 8.11 10.81 

0.461539 5 6.76 17.57 

0.666667 5 6.76 24.32 

0.857143 10 13.51 37.84 

1 46 62.16 100 

Total 74 100  

 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

4.2.2 A análise multivariada dos dados longitudinais a partir do modelo semiparamético 

de regressão de Cox 

 

Como foi dito anteriormente, o modelo de regressão de Cox (COX, 1972), que é uma técnica 

semiparamétrica de análise de sobrevivência, permite testar a significância estatística de 

diversas variáveis sobre a distribuição dos tempos de vida, ou, como nesta pesquisa, de 

permanência no curso até a evasão ou conclusão. Os modelos de múltiplas variáveis permitem 

a análise conjunta dos fatores de risco ou o exame da associação de variáveis de risco com a 

variável dependente, qual seja, o tempo de ocorrência dos eventos em questão, no caso, o 

abandono do curso ou diplomação. No nosso caso, o modelo de Cox permitirá mostrar a 

associação de uma determinada variável (sexo, participação ou não em pesquisa, estágio e 

extensão etc.) com a evasão, permanência ou diplomação depois do ajuste das demais 

variáveis do modelo. 

 

Como dissemos, a vantagem do uso da técnica semiparamétrica da regressão de Cox, também 

conhecida como o modelo de regressão de riscos proporcionais de Cox, consiste no fato de 

Tabela 30 - Kaplan-Meier para conclusão: mais 

de uma atividade 

 

MAIS DE UMA ATIVIDADE 

Função de 

Risco S(t+0) Frequência Percentual Acumulado 

0.048857 5 6.41 6.41 

0.244286 9 11.54 17.95 

0.488571 11 14.1 32.05 

0.763393 7 8.97 41.03 

0.904762 10 12.82 53.85 

1 36 46.15 100 

Total 78 100  
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que ela permite analisar o efeito de duas ou mais variáveis (sejam nominais e/ou intervalares) 

simultaneamente, ou seja, a relação entre o tempo de vida e diversas variáveis explicativas a 

partir de um único modelo. Os modelos de riscos proporcionais, como o de Cox, são 

constituídos de duas partes: a função ou taxa de base de risco - h₀(t) -  que descreve o risco 

de ocorrer o evento terminal por mudanças nas unidade de tempo (horas, dias, meses, 

semestres, anos) ao longo do tempo; e os parâmetros do efeito - r(x,β) -, que descrevem como 

esse risco varia em resposta às variáveis explicativas. O efeito das variáveis é de acelerar ou 

desacelerar a função da taxa de falha. 

 

Para tanto é necessária a construção de um modelo paramétrico ou semiparamétrico que 

incorpore os efeitos destas variáveis. O modelo de Cox é dito “semiparamétrico” porque não 

assume qualquer distribuição estatística para a função de risco basal, mas apenas que as 

covariáveis agem multiplicativamente sobre o risco (BYINGTON, 2011). Esse modelo é 

caracterizado pelos coeficientes 𝛽𝑠, que medem os efeitos das covariáveis sobre a função da 

taxa de falha (COLOSIMO E GIOLO, 2010), e pode ser definido na expressão geral abaixo, a 

cada indivíduo (no nosso caso, estudante) correspondendo uma pontuação de risco: 

 

h(t, x, β) = h₀(t) . r(x,β) 

com 

r(x,β) = β₁X₁ + β₂X₂ + ... + βᴋXᴋ 

 

Onde h₀(t) é a taxa de base de risco, X₁, X₂ ..., Xᴋ são os valores das variáveis independentes 

ou explicativas ᴋ (fatores de risco) e β₁, β₂... βᴋ são os coeficientes de regressão (ou os “vetores 

dos parâmetros ajustáveis”), estimados a partir dos dados da amostra ou universo pelo 

método de máxima verossimilhança (ver adiante). Pontuações de alto risco, por exemplo, 

correspondem a baixa retenção ou permanência no curso (MURTAUG et al., 1999). 

 

Os modelos de Cox são chamados de “riscos proporcionais” (ou de “taxas de falha 

proporcionais”) porque “as razões entre as taxas de risco para indivíduos com diferentes 

valores ou em diferentes categorias das variáveis explicativas X são assumidas como 

independentes do tempo” (LIMA JR. et al, 2012). Ou, em outras palavras, a razão das “taxas 

de falha” de dois indivíduos diferentes é constante no tempo: se um indivíduo no começo da 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_function
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pesquisa “tem uma taxa de falha igual a duas vezes a de um segundo indivíduo, então esta 

razão de taxas de falha será a mesma para todo o período de acompanhamento” (COLOSIMO 

E GIOLO, 2010). Por exemplo, se o risco de evasão para quem não realiza atividades de 

pesquisa, estágio e extensão é sempre o mesmo ao longo do tempo, isso significa que alguns 

destes alunos vão evadir mais rapidamente e outros mais tarde, mas sempre na mesma 

proporção, estimada pela exponencial do coeficiente (𝑒𝑥𝑝{𝛽𝑛ã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜𝑢}). Por isso, os 

riscos são considerados proporcionais. 

 

Partindo de um dado hipotético, se a taxa de risco de evasão no curso de Ciências Sociais é 

descrito em função de uma única variável, como o tipo de escola de ensino médio, através da 

função h(t, x, β), sendo t = tempo, x = 1 (escola pública) ou x = 0 (escola privada) e o resultado 

da regressão de Cox é β ensino médio = 0,16 temos que: 

 

ℎ(𝑡, 𝑥 = 1, 𝛽)

ℎ(𝑡, 𝑥 = 0, 𝛽)
+

𝑒𝑥𝑝{𝛽𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎 . 1}

𝑒𝑥𝑝{𝛽𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎 . 0}
=  𝑒−16   ≅ 0,85 

 

Como o resultado da razão da taxa de risco da frequência à escola de ensino médio pública 

pela taxa de risco da frequência à escola de ensino médio privada é 0,85, isso significa que os 

estudantes que frequentaram a escola privada têm uma taxa de evasão igual a 85% da taxa 

dos que frequentaram a escola pública, ficando retidos por mais tempo na universidade antes 

de evadir. 

 

Como foi visto, no modelo de Cox os coeficientes de regressão 𝛽 (ou os vetores dos 

“parâmetros ajustáveis”) medem os efeitos das variáveis sobre a função da taxa de falha ou 

de risco e são estimados a partir dos dados da amostra ou universo pelo método de máxima 

verossimilhança. Segundo Lima Jr. et al (2012), a interpretação dos parâmetros 𝛽 depende da 

maneira como as variáveis foram quantificadas ou codificadas, sendo assim, “toda a 

informação necessária para avaliar o efeito das variáveis explicativas sobre o tempo de vida 

em uma regressão de Cox encontra-se nos parâmetros ajustáveis da equação de regressão” 

(LIMA JR. et al, 2012, pp.1403-8). 
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No nosso caso, realizamos a regressão de Cox para os eventos “evasão” e “graduação” 

separadamente, através do programa Stata, usando as variáveis que demonstraram algum 

grau de significância na análise univariada a partir do estimador de Kaplan-Meier (EKM). Como 

foi dito no início deste capítulo, os métodos paramétricos são utilizados para a determinação 

do grau de significância das variáveis isoladas com o intuito de se definir quais delas deverão 

entrar no modelo de regressão de Cox. O EKM permite o cálculo das curvas de sobrevivência 

das categorias das variáveis escolhidas, que depois são comparadas, visando a identificação 

da proporcionalidade dos riscos, através do teste log-rank. A inclusão da variável no modelo 

depende deste teste de proporcionalidade. 

 

Tendo em vista o resultado das curvas de sobrevivência estabelecidas no EKM, optou-se pela 

inclusão das seguintes variáveis no modelo: β₁ Sexo (Feminino = 0 ou Masculino = 1); β₂ Bolsa 

de Estudos (Sim = 0 ou Não = 1); β₃ Bolsa de Estágio (Sim = 0 ou Não = 1); β₄ Bolsa de Pesquisa 

(Sim = 0 ou Não = 1); β₅ Bolsa de Extensão (Sim = 0 ou Não = 1); β₆ Mais de uma Atividade (Sim 

= 0 ou Não = 1).  

 

O modelo final da regressão de Cox para os riscos de evasão se baseou em 623 estudantes, 

dos quais 313 sofreram o “evento”, ou seja, a evasão. As estudantes do sexo feminino, que 

não participaram de atividades extracurriculares e que não tiveram bolsas de estudo durante 

a graduação foram consideradas como referências para a estimação do risco dos demais 

estudantes. A Tabela 31 seguinte mostra, na primeira coluna, a razão de risco (hazard ratio) 

das diversas covariáveis para a evasão. 
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Tabela 31 - Regressão de Cox 

 

Variáveis Hazard 

Coeficiente 

β 

Erro 

Padrão z Valor-p Intervalo de Confiança 

Masculino 1.240591 0.215588 0.143033 1.87 0.061 0.989669 1.555131 

Pesquisa 0.12901 -2.04787 0.091825 -2.88 0.004 0.031972 0.520569 

Extensão 0.343819 -1.06764 0.08061 -4.55 0 0.217151 0.544374 

Estágio 0.200987 -1.60452 0.052205 -6.18 0 0.120802 0.334396 

Mais de uma 
atividade 0.074537 -2.59646 0.028744 -6.73 0 0.035004 0.158716 

Bolsista 1.066924 0.06478 0.125091 0.55 0.581 0.84788 1.342556 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Cox Regression – Breslow method for ties 

Nº of subjects = 623 

Nº of obs = 623 

Nº of failures = 303 

Time at risk = 3042 

LR  chi2(6) = 167.1 

Log likelihood = -1758.6  

Prob > chi2 = 0 

 

Se a taxa de risco estimada (hazard ratio) é maior que 1, a variável está associada a um 

incremento do risco de ocorrência do evento, no caso, a evasão. A taxa de risco de evasão 

para os estudantes do sexo masculino, por exemplo, é 24% maior do que a das estudantes, 

que permanecem, portanto, mais tempo do que eles no curso. Com efeito, como foi mostrado 

no capítulo 3, embora tenham entrado 58% de mulheres de 2003 a 2009, 70% dos formados 

no curso eram do sexo feminino.  

 

No que concerne à participação em atividades extracurriculares remuneradas, a tabela revela 

que todos aqueles que as realizam têm menores probabilidades de evasão: os alunos que 

realizam atividades de extensão durante a graduação têm uma razão de risco de evasão de 

0,33, ou seja, equivalente a 33% da taxa dos que não realizaram atividades ao longo do curso. 
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Isto significa, na prática, que quem realizou extensão tem 66% menos chance de evadir do 

que um aluno que não realizou esta atividade. Já os que realizaram estágio têm 80% menos 

probabilidade de evasão do que os que não o realizaram.  

 

Mas o dado mais relevante é aquele referente aos estudantes que participaram de atividades 

de pesquisa de iniciação científica ou que exerceram mais de uma destas atividades 

extracurriculares ao longo do curso: os primeiros têm uma razão de risco de 0,13 e os 

segundos, de 0,07 de evasão em relação aos que não realizaram nenhuma atividade. Isto 

significa que o risco de evasão dos que realizaram pesquisa durante a graduação é 87% menor 

do que o risco de evasão daqueles que não realizaram atividade alguma. No caso dos alunos 

que exerceram mais de uma atividade o risco de evasão é ainda menor: 93%. Estes resultados 

convergem com a conclusão a que chegou Villas Boas (2003) a partir de estudo realizado na 

UFRJ na década de 1990 com 604 alunos de Ciências Sociais: a participação dos estudantes 

em projetos de pesquisa é uma iniciativa favorável à diminuição da evasão e melhoria da 

graduação. 

 

O “efeito protetor” produzido pela realização destas atividades decorre, segundo nossa 

hipótese, do fato de que elas interferem positivamente nos fatores intervenientes na evasão, 

tanto os de caráter individual (como as intenções e compromissos), como os institucionais 

(ajustamento, dificuldade, incongruência, isolamento) e externos, como as obrigações e 

financiamentos (conforme tipologia estabelecida por Tinto, 1993). Por se tratarem, em sua 

grande parte, de alunos que não trazem as disposições de caráter individual (intenções e 

compromissos com a formação escolar) do âmbito familiar, como normalmente acontece 

entre indivíduos de nível socioeconômico mais alto, e que frequentam um curso em que o 

diploma não é a principal motivação (como é o caso da medicina, da engenharia etc.), a 

participação em atividades com as quais se sentem comprometidos e para as quais se tornam 

pessoalmente motivados aumenta a intenção e o compromisso com a construção de uma 

identidade profissional, com a finalização do curso e o ingresso no mercado de trabalho. Estes 

resultados convergem com a premissa de Kuh (1997) segundo a qual diversas experiências 

vividas fora da sala de aula, dentre elas as de pesquisa, estágio e extensão, possuem potencial 

para contribuir com a valorização dos resultados da universidade.  
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No próximo capitulo, em que serão apresentadas as análises de grupo focal e de entrevistas 

realizadas com ex-alunos do curso, ficará mais evidente a relação entre a realização destas 

atividades extraclasse e o aprimoramento de aspectos de ordem mais subjetiva, como a maior 

integração ao ethos acadêmico, o auto-reconhecimento na condição de estudante 

universitário e futuro cientista social e a capacidade de reflexão sobre a sua própria condição 

social, o que, ao fim e ao cabo, contribuem para a permanência destes alunos na universidade. 

No capítulo final também será analisada, a partir da fala dos ex-alunos, a relevância destas 

atividades remuneradas de pesquisa, estágio e extensão durante a graduação e do 

aprendizado extraclasse, de maneira geral, para o desenvolvimento das habilidades e 

competências profissionais específicas (cognitivas, técnicas, atitudinais/comportamentais).  

 

Mas voltando aos dados, as variáveis “bolsista” e “não bolsista”, que tinham se revelado 

significantes na análise univariada do estimador de Kaplan-Meier, não se mostraram 

relevantes no modelo multivariado de Cox. Isto significa que a média dos não bolsistas é mais 

propensa à evasão e as suas chances de evasão são maiores do que a dos bolsistas ao longo 

de todo o curso, mas se comparamos estudantes com sexo e participação em estágio, 

pesquisa e extensão semelhantes - que é o que a análise multivariada faz -, a diferença entre 

bolsistas e não bolsistas praticamente desaparece. Este fato revela a forte correlação entre as 

outras variáveis do modelo, sobretudo a participação ou não em atividades extracurriculares, 

que, quando mantidas constantes, fazem com que as outras (bolsistas ou não bolsistas, por 

exemplo) não sejam significantes. Por isso os modelos multivariados, como o de Cox, são mais 

úteis como ferramenta para a previsão do risco geral de evasão (Murtaugh et al, 1999). 

 

No quinto e último capítulo, como foi dito, apresentaremos os resultados de enquete e análise 

de grupo focal e de entrevistas em profundidade realizados com egressos do curso, através 

dos quais tentamos estabelecer, entre outros, a relação entre a participação em pesquisas de 

iniciação científica e atividades de estágio e extensão durante o curso e o tipo e qualidade da 

inserção destes novos cientistas sociais no campo profissional das Ciências Sociais. O nosso 

intuito derradeiro foi o de tentar demonstrar que o acesso às atividades remuneradas de 

pesquisa, estágio e extensão durante a graduação podem contribuir não apenas para a 

redução da evasão e, assim, para a conclusão do curso, mas também e, talvez, sobretudo, para 

a construção de uma identidade profissional e, consequentemente, para a inserção no 
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mercado de trabalho, acadêmico ou não, destes alunos, provenientes, em sua maioria, de 

estratos socioeconômicos médios e baixos.  
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5 A TRAJETÓRIA NA GRADUAÇÃO E A INSERÇÃO DOS EGRESSOS NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

Uma das questões que motivou a investigação na primeira etapa da pesquisa foi a mudança 

do perfil socioeconômico dos alunos dos cursos de graduação no Brasil e a necessidade, 

específica, de se rever as estratégias dos cursos de Ciências Sociais, no sentido de propiciar a 

inclusão efetiva de estudantes de menor renda, garantindo a sua permanência no curso e 

habilitando-os a uma inserção qualificada no campo profissional acadêmico ou não 

acadêmico. Nesse sentido, foram acompanhadas as trajetórias de 638 alunos ao longo de 

quase sete anos e analisados os fatores que podem ter influenciado as chances de evasão e 

de conclusão do curso, sobretudo, as oportunidades de realização de atividades 

extracurriculares durante a graduação. A percepção mais geral é a de que havia a necessidade 

de readequação dos cursos face à recente ampliação do acesso destes novos alunos à 

universidade no Brasil, a qual fez com que as desigualdades escolares passassem a operar de 

forma mais sutil, mas não menos intensa, semelhantemente ao que ocorreu durante a 

expansão do ensino superior na França, a partir da década de 1960, conforme descrito por 

Bourdieu (1997). 

 

Nesta última etapa, realizada apenas com os egressos do curso, buscamos estabelecer, entre 

outras coisas, a relação entre a realização de pesquisas de iniciação científica e atividades de 

estágio e extensão durante a graduação e o tipo e qualidade da inserção destes novos 

cientistas sociais no campo profissional das Ciências Sociais. Em outras palavras, pretendeu-

se avaliar em que medida o acesso a estas atividades, além de diminuir a evasão e permitir a 

conclusão do curso, pode contribuir para a aquisição de habilidades e competências 

necessárias ao exercício da profissão, para a construção de uma identidade profissional e, 

consequentemente, para a inserção no mercado de trabalho, acadêmico ou não, destes 

alunos, provenientes de estratos socioeconômicos médios e baixos.  

 

Sendo assim, a pesquisa centrou-se nos alunos que se formaram entre o segundo semestre 

de 2006 (a primeira turma de formandos do curso) e o segundo semestre de 2008. Como já 

foi dito no capítulo 3, dos 305 alunos que ingressaram entre 2003 e 2005 e que, portanto, já 

poderiam estar formados até 2008, apenas 87 (28,5%) se formaram e, destes, 53 (60,9%) se 
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formaram no período previsto de duração do curso, isto é, quatro anos, perfazendo uma 

média de 10,6 alunos formados regularmente por semestre.  

 

5.1 A pesquisa quantitativa com os egressos 

 

De início, foi aplicado um novo questionário (EGRESSO no Apêndice B) versando sobre a 

trajetória acadêmica, as expectativas e avaliação das oportunidades do mercado de trabalho 

e a efetiva inserção profissional destes alunos como cientistas sociais - ao qual 73 (83,9%) dos 

87 egressos responderam. 

 

No que diz respeito ao trabalho, a pesquisa revelou que, naquele ano (2009), 74% dos egressos 

trabalhavam, 13,7% só estudavam e 8,2% não trabalhavam, nem estudavam (Gráfico 27).  

 

Gráfico 27- Trabalho do egresso (em %) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre os 58 egressos que trabalhavam, 48,3% estavam inseridos profissionalmente em 

ocupações na área de Ciências Sociais, 29,3% em áreas afins às Ciências Sociais e 20,7% em 

outras áreas. Somados os que exerciam atividades profissionais na área das Ciências Sociais 

com aqueles inseridos em áreas relacionadas às Ciências Sociais, tinha-se 77,6% dos egressos 
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trabalhando próximos ao campo da sua formação acadêmica à época da pesquisa (Gráfico 

28)40. 

  

Gráfico 28 - Área de atuação do egresso no mercado de trabalho (em %) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados também apontaram indícios do impacto da realização do curso superior sobre 

a renda familiar dos egressos. Na primeira parte da pesquisa já havia sido constatado que os 

alunos formados eram, em grande parte, aqueles com menor renda familiar por ocasião do 

ingresso no curso, com pais com menor grau de escolaridade, além de serem também os que 

mais haviam estudado em escolas públicas no ensino fundamental, em comparação com 

todos os alunos que entraram e também com os que evadiram do curso. O percentual de 

alunos formados cuja renda familiar era de até 5 salários mínimos no momento de entrada no 

curso era de 60,9%, percentual maior que o de alunos desta mesma faixa de renda que 

ingressaram no curso (50,4%).  

                                                             
40 Esta boa inserção no mercado de trabalho é coerente com a expectativa positiva que tinham em relação ao 
mercado de trabalho em Ciências Sociais no futuro: para 20,5% deles ela era muito boa, para 49,3%, boa, para 
23,3%, regular, para 4,1%, ruim e para 1.4% era muito ruim. Essa expectativa contrasta, entretanto, com a 
avaliação que os egressos faziam do mercado de trabalho em Ciências Sociais no momento em que responderam 
o questionário: 5,5% o consideravam muito bom, 19,2%, bom, 46,6%, regular, 16,4%, ruim e 12,3%, muito ruim. 
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Mesmo reconhecendo que o aumento da renda familiar dos egressos pode ter outras causas 

que não o aumento da sua renda individual, a pesquisa revelou que, após a graduação, apenas 

28,8% deles tinham renda familiar até 5 salários mínimos (Gráfico 29). 

Gráfico 29 - Renda familiar dos egressos hoje (em%)  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como foi mostrado no capítulo 3, em comparação com todos os que entraram no curso, 

inclusive os que evadiram, os egressos foram os que mais tiveram acesso a bolsas de estudo 

e também a oportunidades de estágio e de participação em projetos de pesquisa e extensão 

durante a graduação. 

 

Os dados da pesquisa realizada apenas com os egressos confirmaram estas informações: 

dentre os formados que responderam ao questionário, 80,4% disseram ter realizado algum 

tipo de atividade remunerada de pesquisa, estágio ou extensão durante a graduação, 

lembrando que aqui houve a opção de múltiplas respostas (Gráfico 30). Vale frisar também 

que, ao contrário do que ocorreu na primeira fase da pesquisa, quando os dados sobre esse 

tipo de participação foram colhidos diretamente junto às instâncias responsáveis da 

universidade, aqui prevaleceu a auto-declaração41. 

                                                             
41 Quando instados a avaliar as oportunidades de participação em atividades de pesquisa, estágio e extensão 
oferecidas pelo curso, 12,3% dos egressos avaliaram-nas como muito boas, 34,2% como boas, 23,3% como 
regulares, 19,2% como ruins e 11% como muito ruins. 
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Gráfico 30 - Atividades remuneradas dos egressos durante a graduação (em %) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Estes valores foram considerados altos e ajudaram a corroborar a hipótese referente à 

importância da realização destas atividades para a permanência dos alunos no curso, 

levantada na primeira etapa da pesquisa. Como já haviam revelado outros estudos (SILVA, 

1995; VILLAS BOAS, 1995), a inserção dos alunos de Ciências Sociais em atividades extraclasse, 

sobretudo em projetos de pesquisa por meio de programas de iniciação científica, além de 

contribuir para a diminuição dos índices de abandono da graduação, proporciona uma 

formação acadêmica que permite à maioria dos egressos ingressar em atividades profissionais 

dentro do próprio campo das Ciências Sociais. Por exemplo, a pesquisa “O Perfil do Estudante 

de Ciências Sociais”, realizada por Werneck Vianna (et al, 1995) com alunos de graduação de 

Ciências Sociais de 12 universidades de todo o país, chegou à conclusão de que “a 

possibilidade de os graduandos em Ciências Sociais virem a aderir mais fortemente ao curso 

e a se converter à perspectiva de profissionalização nessa área parece depender das políticas 

departamentais, da ação de seus professores e das políticas públicas de educação e fomento 

à atividade científica” (WERNECK VIANNA et al, 1995, p. 25).  

 

No que diz respeito à relação entre a realização destas atividades remuneradas e o tipo de 

inserção no mercado de trabalho, a pesquisa com os ex-alunos de Ciências Sociais da PUC-
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Minas revelou que entre os 58 egressos que estavam trabalhando, 63,6% dos que 

participaram de alguma atividade de pesquisa, 57,6% dos que realizaram atividades de estágio 

e 45,5% dos que estiveram envolvidos em projetos de extensão durante a graduação disseram 

estar, à época, inseridos profissionalmente na área das Ciências Sociais (Gráfico 31). Já entre 

os que realizaram outras atividades não vinculadas ao curso ao longo da graduação, pouco 

mais de um terço disse estar trabalhando na área de Ciências Sociais. Se somarmos a 

percentagem dos que estavam trabalhando na área com aqueles que estavam trabalhando 

em área afim à das Ciências Sociais, veremos que 100% dos que fizeram pesquisa, contra 96% 

dos que fizeram estágio e 91% dos que fizeram extensão estavam nessa condição, qual seja, 

a de trabalhar na área ou em área relacionada a das Ciências Sociais. 

 

Gráfico 31 - Área de atuação no mercado de trabalho por atividade remunerada dos 

egressos durante a graduação por (em %) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Estes dados demonstram, de maneira expressiva, a relação entre a realização das atividades 
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mercado de trabalho. Tais resultados vão ao encontro das evidências substanciais 

apresentadas por pesquisas realizadas na década de 1990 nos Estados Unidos, as quais 

relacionaram a realização de atividades extracurriculares – e, em particular, a vivência de 

experiências acadêmicas específicas - e o envolvimento social dos estudantes com a 

universidade durante a graduação com o desenvolvimento de habilidades relacionadas à 

carreira profissional. A realização de estágios (internships experiences) durante o ensino 

superior, em especial, parece ter uma influência positiva sobre o desenvolvimento destas 

habilidades e competências profissionais e, assim, sobre as probabilidades de encontrar 

emprego logo após a graduação (PASCARELLA & TERENZINI,  2011). 

 

Da mesma forma e por razões mais óbvias, os envolvidos com pesquisa ao longo da graduação 

se destacaram também na realização de curso de pós-graduação stricto sensu: 32% deles 

estava fazendo ou já havia concluído o Mestrado na área das Ciências Sociais (Gráfico 32)42. 

 

Gráfico 32 - Pós-Graduação Stricto Sensu por atividade remunerada dos egressos durante a 

graduação (em %) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

                                                             
42 Neste gráfico, ressalta-se o número elevado de egressos que pretendem cursar pós-graduação stricto sensu 
(sempre acima de 50%), independentemente do tipo de atividade realizada ao longo da graduação, o que denota 
a importância atribuída pelos novos cientistas sociais ao mestrado/doutorado como complemento à graduação. 
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5.2 A pesquisa qualitativa: análise de grupo focal com egressos 

 

Os resultados da pesquisa quantitativa deram subsídios, na segunda etapa da investigação 

sobre os egressos, à elaboração do roteiro de um grupo focal43, feito com sete ex-alunos, e à 

realização de três entrevistas em profundidade também com egressas do Curso de Ciências 

Sociais da PUC-Minas. 

 

Segundo Morgan (1997), a técnica de grupos focais possui três diferentes usos. No nosso caso, 

serviu como suplemento à parte quantitativa da pesquisa, ou seja, surgiu da necessidade de 

aprofundamento dos dados obtidos através da aplicação do questionário aos egressos, e não 

como fonte principal de coleta de dados ou complementação a outros métodos qualitativos. 

Levando-se em conta que o objetivo da pesquisa era compreender a relação entre aspectos 

da trajetória acadêmica e a inserção no mercado de trabalho, definiu-se como categorias 

básicas para a composição do grupo focal de egressos a escolha ou não do curso como 

primeira opção no vestibular, a realização ou não de atividades remuneradas de pesquisa, 

estágio ou extensão ao longo da graduação e a atividade profissional atual dentro ou fora do 

campo das Ciências Sociais. Além disso, buscou-se compor o grupo obedecendo, na medida 

do possível, a proporcionalidade das variáveis socioeconômicas encontradas no universo de 

alunos formados. Por fim, com base no modelo de regressão de Cox, os indivíduos 

selecionados, apesar de já formados, apresentaram diferentes índices de risco (hazard ratio) 

de evasão44. 

 

Sendo assim, o grupo teve a participação de sete ex-alunos, cinco dos quais escolheram o 

curso como primeira opção no vestibular, realizaram atividades extracurriculares na 

graduação e trabalhavam na área das Ciências Sociais (T., C., L., B. e F.), e outros dois egressos 

                                                             
43 O grupo focal foi realizado no dia 26 de Maio de 2010, na sede do Instituto de Pesquisas Ver, gentilmente 
cedido por seu proprietário, Malco Braga Camargos, professor do Depto. de Ciências Sociais da PUC-Minas. 
 
44 Os valores apresentados são as taxas instantâneas de incidência (hazard ratio) do indivíduo com determinadas 
características, estabelecidas no modelo de regressão de Cox (sexo, bolsista ou não, participante ou não de 
atividades extracurriculares), as quais os tornam mais ou menos propensos à evasão. Indivíduos com valores 
mais próximos de 1 seriam mais propensos a evadir, aqueles com valores iguais a 1 revelam que o conjunto de 
características do modelo não influenciou as suas chances de evasão ou de permanência, já os indivíduos com 
valores acima de 1 teriam maior chance de evadir dado esse conjunto de características (nesse caso, excepcional, 
a conclusão do curso não pode ser explicada por essas características). 
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(E. e D.), que não escolheram o curso como primeira opção no vestibular, não realizaram 

aquelas atividades e não estavam inseridos no campo profissional das Ciências Sociais na 

ocasião da realização do grupo focal. Destes sete, quatro provinham de famílias com renda 

familiar até 5 salários mínimos (C., L., E. e F.), dois provinham de famílias com renda entre 5 e 

10 salários mínimos (T. e B.) e 1 era de família com renda superior a 10 SM (D). Apenas um era 

do sexo masculino (B.). Um dos participantes tinha pai sem escolaridade (E.), 3 tinham pais 

com escolaridade até o ensino fundamental (C., E. L.), 2 até o ensino médio (D. e F.) e apenas 

um tinha pai com nível superior (T.). Quatro dos participantes eram bolsistas ao longo da 

graduação (C., E., L. e F.). Cinco deles cursaram escolas públicas no ensino médio (C., E., L., F. 

e T.). No que concerne aos índices de risco (hazard ratio) de evasão, dois egressos 

apresentaram índices de risco de evasão baixos (F., com 0,07, e B., com 0,09), três 

apresentaram índices médios/baixos (L. e C., com 0,2 e T., com 0,3), uma egressa teve índice 

“neutro” (E., com 1) e outra apresentou índice de risco de evasão mais alto, apesar de ter 

conseguido se formar (D., com 1,07) (ver nota 44). 

 

No roteiro do grupo focal (no Apêndice C), foram enfatizados alguns temas, os quais se 

tornaram as categorias de análise, quais sejam: a) acesso (as formas de acesso ao ensino 

superior, as expectativas referentes ao curso, à formação universitária e à inserção 

profissional e as influências na escolha do curso); b) trajetória acadêmica e inserção 

profissional (a relevância das atividades remuneradas de pesquisa, estágio e extensão durante 

a graduação e do aprendizado extraclasse, de maneira geral, para a inserção no mercado e 

para a conformação da identidade profissional, as habilidades e competências específicas 

(cognitivas, técnicas, atitudinais/comportamentais) adquiridas ao longo da graduação e 

consideradas importantes para a inserção profissional, a especificidade da formação 

acadêmica e as demandas do mercado); c) mercado de trabalho acadêmico e não-acadêmico 

(as percepções e expectativas em relação ao mercado de trabalho acadêmico e não-

acadêmico e a relevância da especialização e da pós-graduação Stricto Sensu para o ingresso 

no mercado de trabalho das Ciências Sociais). 

 

No que tange especificamente ao tópico b, “trajetória acadêmica e inserção profissional”, 

objeto mais específico da nossa análise neste estudo, ressalta-se, primeiramente, a percepção 

de um desconhecimento, pelo mercado, do que um cientista social é capaz de fazer, ainda que 
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este quadro esteja sendo paulatinamente revertido, com a ampliação do mercado de trabalho 

não estritamente acadêmico: 

 

A impressão que eu tenho é de que o mercado desconhece um pouco o que o 
cientista social pode fazer, qual a nossa área de atuação específica, qual é a 
contribuição que a gente pode dar, mas, por outro lado, tá começando a ter uma 
abertura maior pra gente, o mercado tá conhecendo o papel do trabalho do 
sociólogo (B.).  

 

Ou ainda: 

Eu vejo que tem, sim, uma dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, mas eu 
acho que nem tanto pela qualificação, porque eu acho que a gente sai do curso muito 
bem qualificado, mas porque durante muito tempo as Ciências Sociais eram do nível 
da academia e também porque as pessoas entravam meio sem saber o que era o 
curso (C.). 

 

Os egressos que tiveram oportunidades de participar em atividades de pesquisa ao longo da 

graduação reconheceram a importância da “ida a campo” para a formação profissional:  

 
Quem não foi pra campo não conseguiu ´abrir o mercado de trabalho`... eu corri 
atrás de tudo, de mexer com pesquisa, que era o que eu queria fazer (...) Tudo o que 
eu aprendi em pesquisa – tudo é exagero, mas 95% - eu aprendi foi no campo, 
trabalhando, porque dentro da faculdade, eu acho que o tempo é muito pouco (F.).  

 

Além desta, outras duas ex-alunas também ressaltaram a insuficiência das aulas para a 

aquisição de habilidades e competências necessárias ao processo de capacitação profissional: 

 
A gente não tem segurança assim só pela disciplina, que dê pra você sair dali com 
um domínio da metodologia quantitativa (...). Dentro da sala de aula, por mais 
brilhante que seja o professor e até por mais bem intencionado que seja o aluno, se 
ele buscar esse conhecimento só dentro de sala de aula, não dá conta, não tem 
segurança (T.).  

 

Você só domina bem um programa, um software de pesquisa, se você tiver feito 
estágio ou se tiver tempo pra ficar na universidade ou no laboratório trabalhando 
com ele (...), com o que você tem no curso de um modo geral você não domina, não! 
(L.).  

 

Com efeito, pesquisa realizada por Kuh (1997) através de entrevistas com 149 estudantes dos 

mais diferentes perfis de 20 instituições universitárias norte-americanas, em que se buscava 

relacionar o tipo de atividade extracurricular exercida na graduação45 e os ganhos obtidos em 

                                                             
45 Atividades de liderança, interação entre pares, acadêmicas, contatos na faculdade, ethos acadêmico, trabalho, 
viagens e outros (KUH, 1995) 
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termos de habilidades e competências46, demonstrou a relação entre a realização de 

atividades acadêmicas e o incremento do conhecimento e de habilidades acadêmicas, o que 

envolve o aprendizado de como estudar, escrever e conduzir pesquisas de maneira 

independente, e, em menor escala, com o desenvolvimento da complexidade cognitiva 

(pensamento reflexivo e capacidade de aplicação do conhecimento adquirido). Muitos dos 

entrevistados que haviam realizado atividades acadêmicas relataram que os seus ganhos em 

termos de conhecimento e habilidades acadêmicas decorreram da quantidade de tempo 

dedicado a atividades relacionadas ao conteúdo aprendido em sala de aula após a sala de aula. 

Em outras palavras, estas atividades representaram oportunidades de aplicação do 

conhecimento obtido ao longo do curso. E o mais significativo é que estes ganhos foram 

relatados independentemente do sexo, raça ou o tipo de instituição (se grande ou pequena) 

(KUH, 1995). 

 

Por outro lado, as experiências vivenciadas no campo de pesquisa, estágio ou extensão foram 

reconhecidas pelos estudantes, em geral, como pertencentes ao “mundo real”, em 

contraposição ao caráter teórico e formal das aulas. Na perspectiva deles, a vida fora da sala 

de aula é vista como uma espécie de incubadora onde o conhecimento adquirido na aula é 

assimilado, testado e reconstituído para ser usado de maneira significativa (KUH, 1995). 

Segundo as pesquisas realizadas por Wilson (1996 apud KUH, 1995), aproximadamente 70% 

do que os estudantes aprendem resultam de atividades desenvolvidas fora da sala de aula e 

que, em geral, não são obrigatórias. 

 

Já os que não tiveram essa oportunidade, muitas vezes por terem tido que trabalhar em outras 

atividades de maior remuneração para se manter na universidade, se ressentiam da falta 

desta experiência:  

 
Uma coisa que eu questionei quando a gente estudava é quanto à oportunidade de 
estar em campo num tempo maior do que o de sala de aula: eu estudava de manhã 
e trabalhava à tarde, então eu não tinha como estender as questões da sala de aula 
para depois, porque eu tinha que pagar a faculdade (D.).  

 

                                                             
46 Competência interpessoal, competência prática, complexidade cognitiva, conhecimento e habilidades 
acadêmicas e humanitarismo. 
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No meu caso era muito complicado: eu não podia largar trabalho – trabalho o dia 
inteiro – pra poder buscar o estágio que não ia me remunerar [da mesma forma] (...), 
era arriscado (E.).  

 

Duas egressas perceberam a relação entre o desempenho acadêmico e as melhores 

oportunidades de estágio e de inserção profissional e optaram por abandonar o emprego pela 

possibilidade de investir no curso e realizar estágios no campo das Ciências Sociais:  

 

Eu acho que quando você estuda não falta estágio, né? Eu, por exemplo, parei de 
trabalhar no terceiro período pra fazer estágio e fui sobrevivendo só com estágio, 
por minha conta (L.).  

 

Chegou no segundo período, eu trabalhava já, mas decidi sair do trabalho pra fazer 
os estágios, fiz estágio até o final do curso (C).  

 

De fato, como foi apontado por Pascarella & Terenzini (2011), tanto o trabalho parcial quanto 

o integral fora do campus têm um padrão de efeitos negativos sobre o desenvolvimento 

cognitivo e afetivo dos estudantes, ao passo que as atividades realizadas dentro do campus, 

bem como aquelas relacionadas à carreira profissional proposta pelo curso, aumentam o 

envolvimento e integração e, assim, as suas chances de permanência na universidade 

(PASCARELLA & TERENZINI, 1991 apud FIOR, 2003). 

 

Corroborando uma das hipóteses da pesquisa, alguns egressos revelaram que a realização de 

atividades de pesquisa, estágio e extensão durante a graduação foi o que permitiu a aquisição 

da segurança necessária ao exercício da profissão de cientista social:  

 

Depois que eu me formei que eu vi que as experiências [de pesquisa, estágio e 
extensão] valeram demais pra eu chegar e falar: eu já fiz, já trabalhei com 
comunidade carente, já fiz pesquisa, já trabalhei em projeto social. Foi muito 
importante (B.).  

 
Alguns perceberam que o aspecto mais relevante da formação profissional como cientista 

social reside na possibilidade de conjugar o conteúdo das aulas de metodologia, com a 

experiência de intervenção direta sobre a realidade (propiciada, por exemplo, pelas atividades 

de extensão) e a escolha de determinados estágios considerados “estratégicos” para a 

aquisição de algumas competências específicas:  
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O mais importante para a minha formação foram as disciplinas de metodologia, o 
trabalho na extensão e as escolhas que eu fiz dos estágios (F.).  

 

Vários estudos sobre os impactos do ensino superior demonstram que o que acontece fora da 

sala de aula potencializa o que acontece dentro da sala, contribuindo para valorizar os 

resultados do percurso universitário (KUH, 1995; ASTIN, 1993, PASCARELLA & TEREZINI, 2011).  

 

Alguns ex-alunos reconheceram a especificidade da atividade profissional do cientista social 

através da aquisição de determinadas habilidades e competências ao longo da graduação, 

parte delas por meio da realização de atividades de pesquisa, estágio e extensão, e que 

passaram a ser vistas como um “diferencial” na hora de disputar uma vaga no mercado de 

trabalho: 

 Na entrevista [de emprego], eu acho que o diferencial é a capacidade de analisar os 
dados (...). Já me perguntaram várias vezes sobre o tratamento dos dados, sobre a 
condição de analisar um dado (...), um assistente social tem até condição de fazer 
um questionário, agora como saber analisar esses dados acho que a gente fica à 
frente, muito à frente (...) e acho que isso tem que estar muito claro no meu currículo 
(C.).  

 

A possibilidade de inserção profissional qualificada no campo das Ciências Sociais parece estar 

associada ao domínio destas competências específicas, exigidas já no processo de seleção:  

 

Você sabe formular um questionário? Você domina um programa, um software de 
pesquisa? Tem facilidade para produzir dados estatísticos? Sabe fazer uma pesquisa 
de opinião, uma pesquisa eleitoral? Sabe analisar os dados eleitorais? (L.). 

 

No que concerne aos aspectos atitudinais ou comportamentais, a característica mais relevante 

para a inserção profissional, segundo alguns participantes do grupo focal, é o “dinamismo”, 

decorrente da capacidade do aluno de “correr atrás” das oportunidades, para além da sala de 

aula:  

 

É o aluno mais dinâmico [que consegue uma inserção mais rápida no mercado de 
trabalho], que sabe que é deficitário, que se tiver que fazer um questionário pra uma 
pesquisa ele vai ficar umas cinco horas por dia depois do estágio pra saber como é 
que faz um questionário, um grupo focal (...), antes eu colocava a culpa na 
universidade, mas se eu quero ser uma socióloga e viver disso, eu tenho que ´dar os 
meus pulos` (T.).  

 

Ou ainda:  
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Eu acho que é esse dinamismo, essa habilidade de enfrentar qualquer situação seja 
ela qual for, o que o mercado, o contratante, espera, como se a gente soubesse de 
tudo um pouco, tudo o que faz um psicólogo, um assistente social, um pedagogo e 
mais um pouco (...). A gente tem que corresponder às expectativas, tem que saber 
de gestão, de política, de tudo o que está acontecendo: é aí que está a ´sabedoria` 
do cientista social (C.).  

 

5.3 Análise das entrevistas em profundidade com egressas 

 

Além do grupo focal, foram realizadas três entrevistas em profundidade (roteiro no Apêndice 

D) com egressos do curso, todas mulheres (C., K. e I.), provenientes de famílias com renda de 

até 5 salários mínimos por ocasião da entrada no curso, com idade entre 25 e 28 anos, com 

experiência em prática de pesquisa, estágio e/ou extensão ao longo da graduação, com nota 

média acima de 80 pontos (em 100) nas disciplinas cursadas e que estavam inseridas, no 

momento da entrevista, em 2010, no mercado de trabalho não-acadêmico das Ciências Sociais 

(a primeira na área de licenciamento e avaliação de impacto ambiental e as outras duas, na 

área de avaliação, diagnóstico e monitoramento de projetos sociais47). Duas delas são negras 

e a terceira, parda, todas estudaram em escolas públicas no ensino fundamental e médio e 

tinham pais com nível de escolaridade até, no máximo, o ensino médio. Uma delas morava 

em uma conhecida favela de Belo Horizonte durante a realização do curso e as outras duas 

em cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Duas moravam com os pais e uma  

delas alugou um quarto perto da universidade durante parte da realização do curso. A escolha 

de mulheres se deu em razão de serem a maioria dos ingressantes (58%) e dos graduados 

(70%) no curso de Ciências Sociais no período estudado. No que diz respeito aos índices de 

risco (hazard ratio) de evasão, estabelecidos a partir do modelo de regressão de Cox, as três 

apresentaram o mesmo índice de risco de evasão, 0,07, considerado muito baixo. 

 

No que concerne à trajetória acadêmica e à inserção profissional, todas as entrevistadas 

reconheceram a relação entre a realização de atividades dentro do campo das Ciências Sociais 

durante o curso de graduação e a forma e qualidade da inserção no mercado de trabalho.  

 

                                                             
47 Hoje, uma delas é mestre em Relações Internacionais e professora de um IFET (Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia), outra é consultora em Maputo, Moçambique, e a terceira é doutoranda em Ciências 
Sociais. 
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Para C., de início, a busca de trabalho decorreu da necessidade financeira de se manter no 

curso:  

Essas experiências práticas que eu tive não foi porque eu cheguei no curso e falei: eu 
quero ir pro mercado! Não, a necessidade foi me levando, então no primeiro período 
eu me candidatei pra ser digitadora do LPS [Laboratório de Pesquisa Social, do 
curso], porque eu precisava daquele dinheiro, eu tinha bolsa, mas precisava me 
manter.  

 

No quarto período ela teve oportunidade de trabalhar no campo da extensão universitária, 

em um projeto socioambiental numa favela, o que fez com que ela articulasse o conteúdo 

teórico das disciplinas com a prática da profissão, iniciasse o processo de construção de uma 

identidade profissional, diminuindo, assim, a angústia quanto ao futuro ingresso no mercado:  

 
Eu acho que a minha ficha caiu quando eu comecei a fazer o projeto de extensão 
(...). Eu lembro perfeitamente do meu primeiro dia em campo lá [na favela na zona 
oeste de Belo Horizonte]... vi perfeitamente o texto da D. [professora do Curso], que 
ela tem na Revista de Ciências Sociais da PUC, que fala da entrada no campo, da 
importância do mediador (...) eu falei, caramba, olha esse texto de Antropologia 
aqui! (...) eu rodando a região e relembrando a questão da objetividade, sabe, do 
olhar, da diferença, eu fui vivendo os textos, como se eu percebesse que é possível 
viver o que os textos estão falando (...) O primeiro dia como estagiária do projeto foi 
uma emoção, um marco na minha vida... ali eu me senti uma cientista social (...) Acho 
que pra quem não tem essa prática antecipada é uma angústia constante: ´com o 
que que eu vou trabalhar?`. 
 

Na perspectiva de C., assim como na de outros egressos, a experiência propiciada pelas 

atividades extracurriculares na graduação permitiu uma articulação entre as três áreas das 

Ciências Sociais, além dos diversos conteúdos ministrados nas aulas, o que se refletiria, 

posteriormente, na capacidade de atender às demandas do mercado de trabalho: 

 

É muito antropológico esse olhar de investigação sobre como as pessoas convivem 
com aquele espaço (...), depois, na hora em que eu pego os dados relacionando uma 
coisa com a outra, na hora do estudo, tem muita sociologia, demografia (...), tem 
metodologia quantitativa demais, os dados, gráficos e tabelas, que você tem que 
interpretar (...), metodologia qualitativa, de análise das entrevistas, e envolve a 
Ciência Política também, na questão do confronto de interesses. 

 

Conforme apontado pelas pesquisas de Kuh (1995), as experiências extraclasse colocam os 

estudantes frente a desafios de ordem social e pessoal, encorajando-os a desenvolver visões 

mais complexas sobre a sua atuação acadêmica e profissional, além de oferecer 

oportunidades para a síntese e integração do conteúdo formal aprendido em sala de aula. 

Para C., os colegas que foram privados das experiências de estágio, pesquisa e extensão 
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durante a graduação se ressentiam da falta de um conhecimento maior sobre o próprio curso 

e sobre o mercado profissional:  

 

Muitos formaram e tão perdidos... pra decidir a monografia, foi uma luta pra 
escolher o tema (...). Não que eu não tenha passado pelos meus conflitos também, 
mas primeiro você já sabe o que é o curso, você já sabe, você já sente mais o curso, 
você participa mais do curso, da aula. 

 

Para I., a realização de estágios durante a graduação também decorreu, a princípio, da 

necessidade de se manter na universidade:  

 

A minha família é uma família muito pobre, minha mãe lavava roupa e meu pai ainda 
trabalha como jardineiro, por isso eu sempre trabalhei, até com dois estágios, pois 
eu me banco e banco a minha casa... então a época da faculdade foi muito apertada 
pra mim. 

 

E foi um dos estágios realizados durante a graduação, em um grande projeto social em um 

conjunto de favelas na zona sul de Belo Horizonte, o que lhe permitiu exercer, ainda que 

informalmente, a condição de técnica social e lhe garantiu, depois da formatura, o primeiro 

emprego como cientista social:  

 

Eu trabalhava na assessoria de monitoramento e avaliação, eram dois estagiários e 
não tinha um técnico, então eu ficava no meio de campo: às vezes fazia o papel de 
estagiária, às vezes fazia alguma articulação como técnica (...). Quando eu me formei 
fui convidada a ser técnica de fato, que já era um trabalho que eu já fazia nos 
bastidores. 

 

Para ela, o diferencial do estágio está na possibilidade de experimentar as várias possibilidades 

abertas pela profissão, sem ter ainda o compromisso formal com uma determinada área de 

atuação:  

o estágio fez toda a diferença porque é o momento em que você pode experimentar 
de um lugar privilegiado, que é do aprendizado (...), em que você consegue perceber 
muitas questões que às vezes um técnico não percebe, porque a gente sabe que os 
profissionais são poucos para muito trabalho, então, como técnico, profissional, 
você acaba sendo sugado... e o estágio é o momento da sua formação de identidade, 
que você consegue perceber que o profissional vai por esse lado, ou não, que isso 
daqui casa melhor com aquilo que eu aprendi (...), é um momento de reflexão, de 
você poder escolher [a sua área de atuação], porque as Ciências Sociais são muito 
amplas, tem áreas em que eu não trabalharia, por outro lado tem áreas que no 
estágio você experimenta e vê que pode ir além. 
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É também o momento em que o aluno avalia as suas próprias deficiências de formação e tem 

a oportunidade de investir na sua superação, reconhecendo a especificidade da atividade 

profissional do cientista social:  

 

No estágio, na assessoria de monitoramento e avaliação, eu vi a necessidade de 
dedicar mais ao estudo de métodos quantitativos, a necessidade que a gente tem e 
a capacidade que podemos melhorar de mensurar os resultados, de ter um olhar 
estratégico, de propor, de mudar o foco, o que os outros profissionais não têm.  

 

Mais do que outras atividades extraclasse, os estágios na área de atuação profissional 

estimulam os estudantes a desenvolver as habilidades necessárias e requeridas para sua 

inserção no mercado de trabalho não-acadêmico. A capacidade de aprendizagem é 

sensivelmente ampliada quando os estudantes estão ativa e diretamente envolvidos no 

aprendizado e quando são colocados em situações nas quais têm que aplicar e compartilhar 

o conhecimento adquirido (ASTIN, 1987 apud TINTO, 1975). Além disso, como sugerem os 

resultados de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, os trabalhos relacionados às 

aspirações iniciais da carreira, como os estágios na área do curso, exercem um impacto 

positivo sobre as escolhas, desenvolvimento e responsabilidade profissional posteriores 

(PASCARELLA & TERENZINI, 2011 apud FIOR, 2003). 

 

Para K., o contato com o ambiente da universidade, no início do curso, e a possibilidade de 

realização das primeiras práticas investigativas, na disciplina de Antropologia I, antes da 

execução do seu próprio projeto de iniciação científica, propiciou a identificação com uma 

determinada área das Ciências Sociais, além do reconhecimento da sua identidade como 

negra, ampliando os seus horizontes de vida:  

 

Entrar para a universidade me proporcionou ligação com um monte de coisas que 
sempre quis ter e que S. L. [sua cidade de moradia e origem, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte] não proporcionava (...). O próprio contato com arte e cultura 
negra, por exemplo, se deu a partir do curso, numa prática investigativa para o J. M. 
[professor de Antropologia I] numa festa no Congado dos Arturos em Contagem 
[cidade da RMBH] (...). A minha identificação com a Antropologia se deu no primeiro 
período (...), com as disciplinas de Antropologia eu fui me achando (...), foi um pouco 
a afirmação da minha própria identidade mesmo. 
 

Segundo Coulon (2008), este momento de adaptação ao ambiente universitário, o “tempo do 

estranhamento” (temps de l`étrangeté), é marcado pela necessidade de aprendizagem e 
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reconhecimento dos códigos velados ou abertos do ensino superior, ligados mais às atitudes 

e comportamentos do que aos exames e testes formais. Como sublinham Gripp e Barbosa 

(2014), para Coulon (2008): 

 

o primeiro semestre é fundamental e constitui a passagem, no sentido etnológico do 
termo, na qual se efetua uma aprendizagem fundamental, que permite aos 
estudantes adquirir progressivamente o seu ´ofício de estudante` e se afiliar ao novo 
universo no qual eles entraram (GRIPP & BARBOSA, 2014, p. 37).  

 

Por outro lado, é visível no relato da aluna que as mudanças cognitivas e até identitárias pelas 

quais passou decorreram das influências exercidas pelo ambiente universitário, tal como 

sugerido no modelo proposto por Tinto (1975). Segundo ele, as transformações nos 

estudantes devem ser percebidas como um produto das relações estabelecidas entre eles e 

os seus contextos educacionais, a partir tanto das características dos estudantes quanto dos 

próprios contextos. Astin (1996), por sua vez, entende o contexto universitário como um 

ambiente que pode, por um lado, oferecer oportunidades significativas para mudanças nos 

estudantes e, por outro, exercer um impacto que pode acelerar, impedir ou ir de encontro às 

mudanças originadas em outros contextos (ASTIN, 1996 apud FIOR, 2003). 

 

Mas foi a possibilidade de realização de uma pesquisa para um professor do curso o grande 

marco no processo de desenvolvimento da autodisciplina, de tomada de consciência da sua 

autonomia intelectual e de preparação para o mercado de trabalho, vivenciado pela ex-aluna 

K.:  

Foi um estágio de pesquisa, na área de metodologia, de avaliação de um projeto 
pedagógico de um curso da universidade, em que eu fiquei um ano lendo, fichando, 
fazendo análise de conteúdo, em um aprendizado sozinha mesmo, sem cobrança, 
nem nada (...), essa aprendizagem do próprio processo de concentração, em que o 
aluno sai da zona de conforto que ele tem por ser ´aluno`(...). Aí eu vi que muitas 
coisas dependem de você, de sua forma de se colocar, de sua postura, de aproveitar 
um curso de graduação pela postura que você tem diante daquilo que lhe é 
apresentado (...) Claro que eu não tô tirando a validade do professor dentro da sala 
de aula, da transmissão. Eu tive aulas maravilhosas, mas que tem um caminho, que 
é o caminho de você colocar em prática, que é seu, que se você não fizer esse 
movimento, ninguém vai fazer por você (...). Foi um grande diferencial, pois pude 
também reforçar toda a metodologia do curso mesmo (...). 
 

Este momento equivale àquele descrito por Coulon (2008) como o tempo da aprendizagem 

(temps de l`apprentissage), em que o aluno não se contenta apenas em conhecer os conceitos 

e a teoria, mas que passa a dominar modos mais eficientes de frequentar o espaço escolar 
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para além da sala de aula e de se relacionar com os professores. Já na condição de aprendiz, 

ele começa a elaborar estratégias mais claras para o seu futuro. 

 

Da mesma forma, a fala da aluna revela um momento em que ela passa a investir, a partir dos 

seus recursos físicos e cognitivos, em uma oportunidade de pesquisa que lhe foi aberta pela 

instituição através de um professor. De acordo com Pascarella e Terenzini (2011), esse 

momento pode ser entendido desde uma perspectiva que se coloca na interface da psicologia 

com a sociologia, já que percebe o estudante como um indivíduo ativo que desempenha um 

papel central na determinação das suas transformações pessoais, na medida em estas 

mudanças dependem do seu envolvimento e esforço nas oportunidades e recursos oferecidos 

pela instituição. 

 

Logo em seguida, K. conseguiu a aprovação de um projeto de pesquisa próprio, o que 

consolidou o processo de construção da sua identidade profissional como cientista social:  

 
Foi um PROBIC [projeto de iniciação científica] orientado pelo J. M. [professor de 
Antropologia], de avaliação, relacionado a uma comunidade quilombola, de como 
um programa de etnodesenvolvimento acontecia na prática (...) Aí eu vi que eu 
queria ter uma inteira dedicação ao curso e à minha pesquisa... virou a coisa mais 
importante da minha vida (...). Foi o momento em que eu percebi assim que eu tava 
virando profissional, na verdade, saindo da condição de aluno (K.). 

 

Com efeito, a realização de um projeto de iniciação científica possibilitou à estudante a 

articulação de diversas dimensões da atividade acadêmica, desde a leitura intensiva de textos 

científicos, passando pelo acompanhamento e avaliação de um projeto, até a elaboração de 

relatórios para as instituições de fomento e, finalmente, a apresentação de papers em 

congressos, sempre sob a supervisão de um professor especialista no tema da pesquisa. Como 

constatou Villas Boas (2003) em relação aos alunos de Ciências Sociais da UFRJ participantes 

de programas de iniciação científica, o acesso a bolsas de pesquisa facilita o convívio com o 

meio acadêmico, o contato com profissionais da área, a realização de trabalhos de campo e, 

finalmente, a participação em eventos e apresentação de trabalhos em jornadas e reuniões 

científicas. 

 

Aqui vale ressaltar que o projeto pedagógico do curso prevê a possibilidade de eliminação (e, 

portanto, não pagamento) das disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso (I e II) para os 
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alunos que tenham projetos de iniciação científica aprovados nos editais da universidade, o 

que serve como estímulo adicional para a sua realização, sobretudo para aqueles com maiores 

dificuldades financeiras. Como foi apontado por Heringer e Honorato (2014), com base em 

Bourdieu e Champagne (1998), estudantes menos privilegiados nem sempre podem contar 

com o apoio da família nas demandas surgidas em função de uma escolarização prolongada 

até o nível superior, o que os leva a criar suas próprias práticas e estratégias ou a contar com 

eventuais mecanismos institucionais de apoio à sua permanência no ambiente universitário 

(HERINGER & HONORATO, 2014). 

 

Muitas vezes, como aconteceu com K., a questão que orienta a trajetória profissional, tanto 

no mercado não-acadêmico como na pós-graduação, surge das pesquisas e estágios realizados 

durante a graduação: 

 

Acho que todo pesquisador tem uma grande pergunta que inquieta ele e eu tenho 
uma que perpassa todos os âmbitos, seja no rural, no urbano, que é ´por quê o 
modelo de desenvolvimento foi traçado sem envolver desenvolvimento social de 
fato, um modelo que é ´de limpar`, de expulsar as populações`? Cadê o 
desenvolvimento? Essa é a minha pergunta desde o PROBIC (K.).  

 

Aqui se percebe que a oportunidade de desenvolver o seu projeto de pesquisa de iniciação 

científica fez com que a aluna construísse e percebesse a validade do seu próprio 

questionamento e se reconhecesse, portanto, como capaz de produzir conhecimento. Esta 

terceira etapa da vida acadêmica de K., corresponde, dentro da tipologia traçada por Coulon 

(2008), à da afiliação (temps de l`affiliation), em que o aluno já está ligado tanto 

intelectualmente como institucionalmente à universidade, sendo capaz de refletir e até 

mesmo contestar as regras, os conteúdos e ensinamentos que lhe são propostos. Ele agora 

pode, enfim, “ler, escrever, pensar”: “um estudante competente sob o plano intelectual sabe 

identificar tanto os conteúdos do trabalho intelectual como os códigos implícitos que os 

organizam, entende o que não é dito, vê aquilo que não está designado” (COULON, 2008). Nos 

termos de Tinto (1975), a realização pela aluna de um conjunto significativo de atividades 

extracurriculares até este ponto da sua trajetória permitiu a sua integração tanto com o 

sistema social, entendido como o contato com pares e docentes, quanto com o sistema 

acadêmico, entendido como o conhecimento e domínio das normas e regras que constituem 

o ambiente universitário.  
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Outra egressa entrevistada, I., desenvolveu pesquisa posterior no Mestrado em Ciências 

Sociais sobre avaliação de projetos sociais tendo em vista os conceitos de exclusão e educação 

para valores, que também é um desdobramento da reflexão iniciada a partir da sua 

experiência de estágio na graduação. 

 

Aqui é importante notar que a aquisição de capital cultural, a integração ao ethos acadêmico 

e o auto-reconhecimento destes alunos de classes baixas na condição de cientistas sociais 

decorre, muitas vezes, do desenvolvimento da capacidade de interpretação e análise da sua 

própria condição social de origem. O aprendizado de teorias, conceitos e métodos de pesquisa 

está atrelado, em geral, a um processo de ressignificação da desigualdade e da exclusão social 

da qual eles próprios são, de alguma forma, vítimas. Daí o envolvimento das alunas 

entrevistadas, duas delas negras e uma parda, de famílias pobres da periferia, em atividades 

de pesquisa, estágio e extensão articuladas a questões sociais em áreas de maior 

vulnerabilidade social. Como observaram Maggie e Gonçalves (1995), a composição social 

diversificada dos estudantes de Ciências Sociais, sendo muitos deles pobres, pretos, que 

moram nos subúrbios e periferias das cidades, pode facilitar a criação de um espaço de 

reflexão teórica e de produção de conhecimento na universidade que incorpore a riqueza, a 

diversidade e a complexidade das vivências sociais destes alunos. Em larga medida, o que os 

move na direção do título de cientista social é a possibilidade que vislumbram de poder 

contribuir, mais tarde, para a melhoria das condições daqueles que lhes são próximos 

socialmente. O desafio que se impõe, como constatou Maggie (1995), é fazer com que as 

vivências sociais destes estudantes universitários de primeira geração, com formação 

secundária às vezes razoável, mas sem tradição escolar, se conformem ao mainstream da 

academia. E a realização de estágio, pesquisa e extensão parece ser um importante canal para 

que estas experiências sejam revertidas na produção de um conhecimento que possa, 

eventualmente, subsidiar a formulação de políticas públicas ou estratégias de intervenção 

social. 

 

Por fim, ressalta-se a importância, dentro da trajetória acadêmica destes alunos provenientes 

de estratos socioeconômicos mais baixos e sem pais ou parentes com nível de instrução 
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superior, das aulas expositivas e de determinados professores, que atuam simultaneamente 

como professores, orientadores e, sobretudo, como referências intelectuais e profissionais: 

  

Eu lembro perfeitamente como era ter aula com a B. [professora de Política], como 
que era ter aula com a A. [professora de Metodologia], e depois lá na ponta ter Elias 
com o N. [professor de Sociologia] e isso eu acho que faz uma diferença porque 
estrutura a gente (...) Eu tenho uma grande admiração pelo M. [professor de 
Metodologia Quantitativa e coordenador do seu primeiro estágio] e pela A., também 
porque eram pessoas que trabalhavam no mercado, com capacidade de articular 
academia e mercado, que está aqui na academia, mas que também é útil fora dos 
muros da universidade (...), alguém com quem eu poderia fazer um estágio, que 
poderia haver uma oportunidade de crescimento (...) O M. é alguém que instiga 
muito a trabalhar, quem trabalha com ele jamais fica no mesmo lugar (I.). 

 

É a partir das aulas que se estabelece o contato com o corpo docente, são despertados os 

interesses intelectuais mais específicos e visualizadas e projetadas as possibilidades de 

inclusão e interação dos estudantes com o ambiente universitário. Como fica claro na fala de 

alguns alunos, as atividades extracurriculares bem como as perspectivas profissionais futuras 

só adquirem significado porque se integram com o que acontece em sala de aula. Para Kuh 

(1997), o envolvimento dos estudantes com as atividades de sala de aula - as quais lhes 

proporcionam experiências significativas, como o contato com conteúdos específicos, além da 

relação com professores e colegas - são o ponto de partida para o desenvolvimento do seu 

interesse pelo envolvimento em atividades não obrigatórias, fora de sala de aula. De acordo 

com Tinto (1975), é durante a aula que o aluno entra em contato com os professores, toma 

conhecimento das suas linhas de pesquisa e projetos de extensão, levando-o a projetar a 

realização de novas atividades. Em um sentido mais amplo, a aula é também um espaço 

privilegiado para a ocorrência das interações acadêmicas e sociais que facilitarão a integração 

dos estudantes ao ambiente universitário: quanto maior a qualidade destas relações, maior o 

esforço e nível de aprendizagem e, portanto, a sua integração acadêmica e social.  

 

Para K.,  

o Professor O. [de Relações Internacionais, orientador da primeira pesquisa] é uma 
pessoa que preza pela autonomia e que cobra, um professor exímio pra mim, e não 
como professor dentro de sala de aula, mas com a postura dele, de que esse 
processo de aprendizagem, na nossa área, é um caminho que é muito sozinho.  

 

Para C., dois professores do curso também foram referências fundamentais para a sua 

trajetória acadêmico-profissional:  
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a M. [Professora de Política e orientadora do seu projeto de extensão na graduação] 
foi decisiva pra eu entrar no mestrado, por me incentivar, porque eu também achava 
que não era acessível, eu já fazia orientação com ela desde o projeto [de extensão] 
(...). Quando eu tava desenvolvendo o projeto de extensão, eu sugava muito o R. 
[Professor de Metodologia de Intervenção Sócio-Cultural e de Associativismo e 
Movimentos Sociais], eu queria perguntar, eu queria saber, então o aproveitamento 
é outro (...). Na época que eu terminei a graduação, o professor R. me aconselhava 
muito a seguir essa linha do licenciamento ambiental [que era, à época da entrevista, 
a sua área de atuação profissional], a fazer uma Pós-Graduação. 
 

Como foi observado por Tinto (1975), os professores representam a orientação intelectual 

principal da instituição e o julgamento dos estudantes acerca do caráter e do valor da 

experiência acadêmica depende da avaliação e, sobretudo, da interação com o corpo docente: 

é por intermédio dos professores, isto é, da qualidade do seu trabalho, o compromisso com o 

crescimento intelectual, a oferta de oportunidades de maior envolvimento com o 

aprendizado, que eles avaliam o ethos da universidade. De maneira semelhante, Spady (1970) 

considera como fator crucial para a permanência dos estudantes na universidade a relação 

deles com o seu próprio ambiente escolar, no qual os seus atributos (disposições, interesses, 

atitudes e habilidades) estejam expostos às influências, expectativas e demandas de uma 

variedade de fontes (incluindo os próprios cursos, os membros do corpo docente e da 

administração e os colegas). 

 

5.4 Considerações sobre os resultados 

 

Os resultados da pesquisa quantitativa revelaram que, de fato, há uma relação entre a 

trajetória acadêmica na graduação - especificamente a participação em atividades de 

pesquisa, estágio e extensão - e a inserção profissional dos egressos do Curso de Ciências 

Sociais da PUC-Minas, formados entre 2006 e 2008: 83,3% dos que participaram de alguma 

atividade de extensão, 71% dos que fizeram pesquisa e 68,9% dos que realizaram estágio 

durante a graduação estavam inseridos, na ocasião da enquete, na área ou em área 

relacionada às Ciências Sociais. Dentre aqueles que realizaram outras atividades profissionais 

ou não trabalharam durante a graduação, apenas 58,8% e 40%, respectivamente, estavam 

trabalhando no campo profissional ou em áreas afins às Ciências Sociais. 

 

No que concerne à parte qualitativa, como já havia sido apontado por Portes (2001), a 

pesquisa revelou a importância da introjeção, por parte destes alunos provenientes de 
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estratos socioeconômicos mais baixos, de um conjunto de disposições (entre elas, a dedicação 

aos estudos e a autodeterminação) presentes na construção de um habitus que favorece a 

permanência no sistema de ensino superior e, posteriormente, a inserção qualificada no 

mercado de trabalho. Com efeito, os relatos obtidos a partir do grupo focal e das entrevistas 

demonstraram que a inclusão destes estudantes na vida universitária pela via das atividades 

de pesquisa, estágio e extensão permitiu a sua socialização no ambiente acadêmico ao 

familiarizá-los com o ethos ali existente, ou seja, um conjunto de valores, códigos, 

comportamentos e condutas às quais, no seu caso, não derivam naturalmente de uma 

socialização familiar. Conforme já haviam constatado Bourdieu e Passeron (1975), a diferença 

existente entre as possibilidades de inserção e permanência no ensino superior de alunos de 

classes altas e baixas decorre não apenas dos obstáculos econômicos que se impõem a estes 

últimos, mas sobretudo em razão do capital cultural e do sistema de disposições herdado do 

meio familiar, ou seja, o ethos – que, em última instância, é o que explica as condutas escolares 

e as atitudes dos estudantes em relação à escola. Nesse sentido, as oportunidades de 

participação em atividades acadêmicas dentro do próprio campo profissional de formação 

vêm possibilitar o reconhecimento e a apropriação, por parte destes alunos de origem 

popular, de um tipo específico de capital cultural e, assim, a familiarização com um ethos ao 

qual não tiveram acesso no ambiente familiar, favorecendo não somente a sua permanência 

na escola, mas também a sua futura inserção profissional. 

 

Como observam alguns autores (MAGGIE, 1995; SILVA, 1995), os alunos provenientes de 

estratos mais baixos que optam pela carreira de cientista social são alvo de expectativas 

familiares referentes à mobilidade social por meio da educação. A pesquisa demonstrou, de 

fato, como a dedicação ao estudo e a determinadas atividades profissionalizantes ao longo da 

graduação representam a possibilidade de superação da condição familiar através de uma 

inserção profissional qualificada, de melhor remuneração e prestígio social. 

 

Também chegou-se à conclusão de que a realização de atividades de pesquisa, estágio e 

extensão no campo de conhecimento das Ciências Sociais durante a graduação permite a 

construção de uma identidade e de uma trajetória profissional, na medida em que possibilita 

a aplicação prática dos conhecimentos teóricos e metodológicos adquiridos ao longo do curso 

e, por conseguinte, o vislumbre de uma perspectiva concreta de profissionalização. Sobretudo 
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no caso das Ciências Sociais, a construção da identidade profissional é um elemento de 

fundamental importância, já que a formação acadêmica generalista oferecida pelos cursos 

muitas vezes obscurece a definição dos conhecimentos e habilidades específicos do cientista 

social (WERNECK VIANNA, 1995). Da mesma forma, a inexistência da demarcação de uma 

reserva de mercado dificulta a identificação de um projeto coletivo da profissão. De fato, um 

dos grandes problemas apontados pelos alunos, sobretudo os mais pobres, e que se reflete 

nas altas taxas de evasão verificadas nos cursos de Ciências Sociais, se refere à falta de 

perspectiva de atuação profissional (SCHWARTZMAN, 1995). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A grande expansão verificada na oferta de vagas e no acesso de estudantes, sobretudo mais 

pobres, ao ensino superior no Brasil na última década coloca uma série de desafios para o 

poder público e, mais especificamente, para os gestores e educadores das IES no que diz 

respeito à garantia da inclusão, permanência, conclusão do curso e, posteriormente, de 

inserção qualificada no mercado de trabalho. Tanto nas universidades públicas, mas 

principalmente nas privadas, a evasão é bastante alta e, segundo dados recentes, vem 

aumentando nos últimos anos, na medida da ampliação do acesso de um público mais 

diversificado social e economicamente. Ainda que abra a perspectiva de aumento salarial, a 

conclusão do curso superior nem sempre possibilita aos egressos a entrada no campo 

profissional da sua formação universitária, dadas as condições precárias de realização da 

graduação e, muitas vezes, dos próprios cursos.  

 

A tese tratou de questões relativas a esse campo, com análises que permitiram compreender 

melhor os processos envolvidos na dinâmica da evasão e continuidade escolar no ensino 

superior para estudantes, em sua maioria, de mais baixo status socioeconômico. 

Empiricamente, as informações foram provenientes do acompanhamento da trajetória de 638 

alunos de um curso de Ciências Sociais de uma universidade privada, na sua maior parte, 

provenientes de escolas públicas, com renda familiar média e baixa e pais com ensino 

fundamental, ao longo de 13 semestres (de 2003 a 2009). Utilizando métodos quantitativos 

(análises descritiva e de sobrevivência), bem como abordagens qualitativas (grupo focal e 

entrevistas), a pesquisa permitiu a obtenção de insumos importantes para pensar os 

mecanismos e processos que interferem nas chances de conclusão de um curso superior para 

esse público e para sua posterior inserção no mercado de trabalho.  

 

Não obstante o fato de quase a metade dos estudantes investigados ter evadido ao longo do 

percurso - o que, em larga medida, tem a ver não apenas com as dificuldades mais gerais de 

permanência, sobretudo em uma universidade privada, mas também com as características 

específicas do curso e do seu campo profissional –, a análise descritiva dos dados quantitativos 

revelou que grande parte dos que permaneceram (47%) e, principalmente, dos que 

concluíram o curso (74%) tiveram a oportunidade de realizar atividades extraclasse 
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remuneradas de pesquisa, estágio e/ou extensão ao longo da sua trajetória na universidade. 

De fato, o método de análise de sobrevivência revelou que a realização de atividades 

remuneradas de estágio, extensão e, sobretudo, de pesquisa ao longo do curso exerceram um 

efeito protetor contra a evasão, aumentando significativamente as chances de permanência 

e conclusão da graduação. Entre os evadidos, que em sua grande maioria abandonaram o 

curso até o terceiro período, apenas 15% as realizaram. Este dado aponta para a necessidade 

premente de aumentar a oferta de oportunidades de realização destas atividades para os 

alunos iniciantes, sobretudo aqueles mais vulneráveis economicamente. 

 

Por outro lado, a pesquisa revelou que os egressos que mais conseguiram se inserir em 

atividades profissionais no campo ou relacionadas ao campo das Ciências Sociais foram 

aqueles que realizaram pesquisa, estágio e/ou extensão ao longo da graduação.  As bolsas 

obtidas para a realização destas atividades parecem ter contribuído, portanto, para que 

conseguissem se dedicar mais ao curso, adquirissem habilidades e competências importantes 

ao exercício da profissão e tivessem, assim, uma inserção mais qualificada no mercado de 

trabalho.  

 

Os resultados do estudo demonstraram que as variáveis socioeconômicas, como renda 

familiar, escolaridade dos pais e tipo de escola cursada nos ensinos fundamental e médio, não 

tiveram impacto sobre o fluxo escolar. Com efeito, tanto a análise descritiva dos cruzamentos 

destas variáveis com aquelas relativas à “situação do aluno” (evadido, matriculado ou 

formado) quanto a análise de sobrevivência revelaram que a origem social, seja baixa ou alta, 

não foi relevante para o aumento das chances de evasão ou de permanência e conclusão do 

curso. 

 

Sob esse aspecto, os resultados da pesquisa parecem evidenciar que o que mais influenciou 

positivamente as chances de sucesso no ensino superior e, posteriormente, no campo 

profissional não foi a origem social dos alunos, mas a oferta de condições de permanência e 

dedicação ao curso e de fruição do ambiente universitário através de atividades remuneradas 

de pesquisa, estágio e extensão. Estes resultados vão ao encontro de estudos realizados nos 

Estados Unidos desde a década de 1970 (Tinto, 1975 e 1982; Naretto, 1995), os quais 

demonstram que entre os alunos “não tradicionais” (non traditional students) - isto é, de baixa 
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renda, mais velhos, pertencentes a minorias étnicas, provenientes do interior -, os que mais 

persistem no curso superior, resistindo à evasão e se revelando mais compromissados com os 

seus objetivos escolares, são aqueles mais envolvidos com a vida social e acadêmica das 

universidades. Sendo assim, acreditamos ter sido comprovada a hipótese inicial, baseada no 

marco teórico estabelecido por Tinto (1975), de que as experiências vividas pelos estudantes 

dentro das instituições podem ter um importante efeito nas taxas de permanência, até mesmo 

maior que o da origem social: aqueles mais integrados à vida social e acadêmica propiciadas 

pela instituição são menos propensos a evadir e têm maiores chances de conclusão do curso.  

 

A análise descritiva dos dados da pesquisa quantitativa revelou também a predominância de 

estudantes do sexo feminino entre os que permaneceram e se formaram, o que parece 

revelar, ao mesmo tempo, uma característica própria aos cursos de Ciências Sociais e uma 

tendência observada no ensino superior brasileiro nos últimos tempos, de menores taxas de 

evasão e maiores taxas de conclusão entre as mulheres. 

 

A análise de sobrevivência, feita a partir dos métodos de Kaplan-Meier e Cox e cujos 

resultados foram apresentados no capítulo 4, revelou que a evasão no curso de Ciências 

Sociais ocorreu com maior intensidade nos três primeiros períodos, conforme já tinha sido 

constatado na análise descritiva. O Estimador de Kaplan-Meier (EKM) mostrou também que 

as chances de conclusão do curso no tempo correto, isto é, de oito semestres, foram 

praticamente nulas: metade dos alunos tinha chance de se formar apenas no 11º semestre, o 

que revela um quadro de graduação tardia, bastante comum entre esse novo alunado que 

tem ingressado no ensino superior no Brasil.  

 

A análise de sobrevivência pelo EKM também revelou a maior probabilidade de permanência 

e conclusão do curso pelas mulheres e, consequentemente, de maior evasão dos homens, a 

partir do terceiro período: quanto mais se avança no curso, maior vai se tornando a diferença 

entre estudantes homens e mulheres. Quanto à influência da obtenção ou não de bolsas de 

estudo sobre as chances de evasão e permanência, a análise pelo EKM revelou que já a partir 

do segundo semestre as probabilidades de evasão dos bolsistas são menores e, portanto, 

maiores a de permanência, do que a dos não bolsistas. Este resultado reflete o de outros 
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estudos (LASSIBILLE & GOMÉZ, 2008), os quais apontam que alunos que recebem bolsas são 

menos propensos a evadir do que os que não as recebem, em qualquer período do curso. 

 

Por fim, as curvas de permanência do EKM para os eventos relativos à participação dos alunos 

em atividades de pesquisa, estágio, extensão e em mais de uma destas atividades ao longo do 

curso revelou que todas elas diminuem consideravelmente o risco de evasão. Por exemplo, o 

risco de evasão se mantém em 0% e a probabilidade de permanência, por conseguinte, em 

100%, até o quinto semestre para os alunos que participaram de mais de uma atividade 

extracurricular remunerada. Entre os alunos que não participaram destas atividades, a 

probabilidade de evasão é muito maior: no segundo semestre matriculado a chance de 

permanência é de menos de 75% e, no terceiro, metade deles já terá evadido.  

 

Quanto à influência da realização destas atividades sobre o tempo gasto para a conclusão do 

curso – isto é, se aumentam ou diminuem a probabilidade dos alunos que as realizaram de 

terminar o curso dentro do tempo previsto, que é de 4 anos ou 8 semestres - a análise do EKM 

mostrou que o tempo de vida mediano estimado até a formatura dos alunos que realizaram 

atividades de pesquisa (iniciação científica) ou extensão é maior que o tempo mediano de 

conclusão dos alunos em geral, que é de 11 semestres. Ou seja, eles demoram mais para se 

graduar. Como foi dito no capítulo 4, alunos envolvidos em atividades extraclasse muitas vezes 

preferem adiar a formatura a terem que abandonar ou terminar apressadamente uma 

atividade, que além de contribuir para a sua formação, auxilia no seu sustento financeiro. A 

participação em atividades de pesquisa, em especial, tem início, geralmente, somente a partir 

do quinto ou sexto período do curso, o que acaba levando muitos alunos a adiar a formatura 

para se manterem vinculados aos projetos de pesquisa, sejam seus ou de seus professores. 

 

Tomando como parâmetro as estudantes do sexo feminino, que não participaram de 

atividades extracurriculares e que não tiveram bolsas de estudo durante a graduação como 

referências para a estimação do risco dos demais estudantes, o modelo de regressão de Cox 

revelou que os homens têm uma chance 24% maior de evasão dos que as mulheres e que 

todos aqueles que realizaram atividades extracurriculares remuneradas, sobretudo os que 

realizaram mais de uma, têm chances bem menores de evasão: os alunos que realizam 

atividades de extensão apresentaram 66% menos chances de evadir, os que realizaram 
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estágio têm 80% menos probabilidade de evasão e o risco de evasão dos que realizaram 

pesquisa durante a graduação é 87% menor do que o daqueles que não realizaram atividade 

alguma. Entre os alunos que exerceram mais de uma atividade extracurricular, o risco de 

evasão se mostrou ainda menor: 93%. Já o risco de evasão de bolsistas e não bolsistas se 

revelou semelhante a partir da análise pelo modelo de Cox. 

 

Este resultado corrobora a nossa hipótese e vai ao encontro dos resultados da análise 

descritiva dos dados, que já demonstravam que a realização destas atividades exerce uma 

espécie de “efeito protetor” contra a evasão, aumentando, consequentemente, as chances de 

conclusão do curso. Já o fato de ser ou não bolsista, que tinha se revelado significante na 

análise do EKM, mostrou-se sem significância no modelo de Cox, muito provavelmente em 

razão do peso das outras variáveis ser maior e, assim, anular a influência da bolsa de estudos.  

 

Na medida em que revelam que as chances de evasão e as probabilidades de permanência 

são significantemente influenciadas pelos eventos ocorridos depois da entrada dos 

estudantes na universidade, os resultados da presente pesquisa reforçam ainda mais o papel 

das instituições de ensino superior, através dos seus gestores, funcionários e professores, no 

enfrentamento e busca de soluções para estas questões. Sendo assim, sugere-se a adoção de 

políticas de permanência deste novo alunado que tem ingressado nos cursos de graduação 

nos últimos anos pautadas, entre outras coisas, na oferta de oportunidades de atividades 

remuneradas de pesquisa, de estágio e extensão na própria área do curso e, se possível, já 

desde os primeiros períodos. Paralelamente a isto, torna-se premente a incorporação aos 

sistemas de avaliação dos cursos superiores pelo MEC/INEP a capacidade das IES de manterem 

políticas de permanência, centradas, entre outras coisas, na oferta de oportunidades de 

estágio, pesquisa e extensão para os estudantes, sobretudo os mais pobres e nos períodos 

iniciais dos cursos. Levando-se em consideração a importância da realização de estágios 

profissionalizantes, apontada pela pesquisa, sugere-se maior rigor das instâncias 

governamentais na avaliação das políticas de estágio dos cursos, para evitar que estas 

atividades se transformem, como tem ocorrido, em oferta de mão de obra barata para 

empresas e organizações. Da mesma forma, propõe-se que o governo exija das IES privadas a 

manutenção de uma dotação de recursos específica para a promoção das atividades 

extracurriculares de estágio e, sobretudo, extensão e pesquisa, a qual pode ser uma espécie 
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de contrapartida à concessão de um número maior de bolsas do PROUNI e de financiamentos 

através do FIES. 

 

Os questionários aplicados aos egressos revelaram, conforme foi mostrado no capítulo 5, que 

a maioria dos formados no curso estava trabalhando e, dentre estes, a maior parte na área ou 

em área afim à de Ciências Sociais. Mas o dado mais importante no que tange à comprovação 

da nossa hipótese foi o seguinte: os percentuais daqueles que realizaram pesquisa, estágio e, 

sobretudo, extensão e estavam inseridos profissionalmente na área ou em área relacionada 

às Ciências Sociais se mostraram bem mais altos do que os daqueles que realizaram outras 

atividades profissionais ou não trabalharam durante a graduação. Este fato ressalta a 

importância do envolvimento nestas atividades extracurriculares para o desenvolvimento de 

habilidades e competências relacionadas especificamente à carreira profissional na área da 

formação acadêmica. Sobretudo em um curso como o de Ciências Sociais, marcado pela 

inexistência de uma reserva de mercado profissional, as oportunidades de realização destas 

atividades ao longo da graduação aumentam o compromisso dos estudantes com o curso e 

com a profissão, compensando o baixo compromisso inicial com as metas educacionais e 

ocupacionais normalmente verificado entre os alunos. 

 

A parte qualitativa e final da pesquisa, realizada a partir de um grupo focal com sete ex-alunos 

e de entrevistas em profundidade com egressas do curso, permitiu confirmar que as 

atividades não obrigatórias (como a pesquisa, o estágio e a extensão, entre outras) 

contribuíram não apenas para a redução da evasão e o aumento das chances de conclusão, 

mas também para o desenvolvimento das competências pessoais, sociais e cognitivas dos 

alunos, aumentando a sua satisfação e o seu compromisso com o curso e exercendo um 

impacto positivo sobre o desenvolvimento e o nível de responsabilidade profissional 

posterior, conforme já havia sido constatado em estudos realizados nos Estados Unidos nas 

últimas décadas. De acordo com os depoimentos dos alunos, estas atividades permitiram, 

entre outras coisas, o contato direto com os professores e o desenvolvimento de certas 

habilidades e competências essenciais ao exercício profissional, o que, além de favorecer a 

permanência e aumentar as chances de conclusão do curso, permitiu uma inserção mais 

qualificada no mercado de trabalho.  
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Através das entrevistas foi possível perceber que, ao longo da trajetória na universidade, os 

alunos adquiriram capital social - decorrente do contato com professores e profissionais da 

área - e também capital cultural - resultado do domínio paulatino de conhecimentos, 

habilidades e competências, e também da consciência dos mecanismos, critérios e processos 

de avaliação formal e informal considerados legítimos e apropriados ao ethos acadêmico. Esta 

aquisição veio compensar, de certo modo, a falta destes capitais, normalmente provenientes 

das famílias de origem, permitindo a potencialização do valor do título escolar e, assim, das 

chances de retorno do investimento pessoal e econômico feito. Como foi dito no capítulo 5, a 

participação em atividades extracurriculares com as quais se sentem comprometidos e para 

as quais se tornam pessoalmente motivados, aumenta o compromisso com a construção de 

uma identidade profissional, com a finalização do curso e o ingresso no mercado de trabalho. 

Isto ocorre sobretudo por se tratarem, em sua grande parte, de alunos que não trazem as 

disposições de caráter individual (intenções e compromissos com a formação escolar) do 

âmbito familiar - como normalmente acontece entre indivíduos de nível socioeconômico mais 

alto -, e que frequentam um curso em que o diploma não é a principal motivação (como é o 

caso de cursos mais tradicionais, como medicina, direito, engenharia etc.). 

 

Dentro dos limites de um estudo realizado a partir de uma pequena amostra, acreditamos ter 

conseguido demonstrar que a escola, ao oferecer condições propícias ao desenvolvimento de 

atividades extraclasse de formação dos alunos, pode atenuar a amplitude dos efeitos das 

desigualdades sociais sobre as desigualdades escolares, aumentando as chances de sucesso 

escolar e profissional. Imaginamos, assim, ter podido contribuir para corroborar 

empiricamente a premissa teórica de Dubet (2012), segundo a qual, os impactos das 

desigualdades sociais sobre as desigualdades escolares podem ser atenuados pelo que se 

passa no ambiente escolar e que o papel da escola pode, ao fim e ao cabo, reduzir a amplitude 

e intensidade da reprodução social.  

 

Hoje, o desafio que se impõe para uma efetiva democratização do ensino superior, a qual 

permita a reversão das desigualdades sociais, não diz respeito apenas à facilitação do acesso 

dos alunos de menor renda, com pais pouco escolarizados e provenientes do ensino médio 

público, mas, sobretudo, à sua manutenção na universidade e à sua posterior inserção 

profissional. Como foi apontado por Prates et al (2012), a expansão quantitativa das vagas no 
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ensino superior brasileiro deve vir acompanhada da oferta de condições de ensino e pesquisa 

que permitam aos estudantes de baixa renda a criação de capital cultural, a melhoria do seu 

desempenho acadêmico e a sua qualificação para postos de maior prestígio ocupacional no 

mercado de trabalho. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA PUC /MINAS 

 

 

 

                  
 

 

Belo Horizonte,10 de fevereiro de 2009. 
 
 
 
De: Profa. Maria Beatriz Rios Ricci 
      Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa 
 
Para:  Manoel de Almeida Neto 
            Departamento de Ciências Sociais  
 
 
 
Prezado(a) pesquisador(a), 
 
 

O Projeto de Pesquisa CAAE  0134.0.213.000-08 “Permanência e evasão entre alunos do Curso 

de Ciências Sociais da PUC Minas” foi considerado aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da PUC Minas.  

 

Atenciosamente, 
 

 
Profa. Maria Beatriz Rios Ricci 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa – PUC Minas 
 

 

Av. Dom José Gaspar, 500 - Prédio 43 sala 107 - Fone: 3319-4517- Fax: 3319-4517 
CEP 30.535-610 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação 

                  Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO DE LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

 

Termo de Consentimento de Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

N.º registro CEP: FR - 215943 

 

Título do Projeto: Permanência e Evasão entre alunos do Curso de Ciências Sociais da PUC-

MINAS 

 

Este termo de Consentimento pode conter palavras que você não entenda. Peça ao 

pesquisador que explique as palavras ou informações não compreendidas completamente. 

 

1) Introdução 

Você esta sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que estudará: as 

características e causas de evasão no curso de Ciências Sociais e, por conseguinte, as 

características e motivos da permanência até o final do curso, com o propósito de dar 

subsídios a medidas acadêmicas e políticas educacionais que visem atenuar o abandono do 

curso.   

Você foi selecionado por ser aluno matriculado ou ex-aluno do curso de Ciências 

Sociais da PUC- Minas, e sua participação não é obrigatória.  

 

2) Procedimento do Estudo. 

 Para participar do estudo você será solicitado a responder um questionário sobre 

expectativas e problemas encontrados na realização do curso de Ciências Sócias.  
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3) Riscos e desconfortos 

 A pesquisa não envolve riscos ou danos a saúde.  

 

4) Custos/ Reembolso 

 Você não terá nenhum gasto com a sua participação no estudo e também não receberá 

pagamento pelo mesmo.  

 

5) Benefícios  

 A participação na pesquisa não acarretará gasto para você, sendo totalmente gratuita. 

O conhecimento adquirido a partir da sua participação na pesquisa poderá beneficiar 

futuramente muitas pessoas por trazer informações em relação às condições de realização do 

curso de Ciências Sociais, sobretudo sobre as razões da permanência e da evasão do curso. A 

participação neste estudo é voluntária. Você tem o direito de não querer participar ou de sair 

deste estudo a qualquer momento, sem penalidades ou perda de qualquer beneficio a que 

tenha direito.  

 

6) Caráter Confidencial dos Registros 

 A sua identidade será mantida em sigilo. Os resultados do estudo serão sempre 

apresentados como o retrato de um grupo, não de uma pessoa. Dessa forma, você não será 

identificado quando o material do seu registro for utilizado, seja para propósitos de publicação 

cientifica ou educativa.  

 

7) Participação  

 Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária. Você tem o direito de 

não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades ou perda 

de qualquer beneficio ou cuidados a que tenha direito nesta instituição.  

 

8) Declaração e consentimento 

 Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar 

este termo de consentimento. Declaro que tive tempo suficiente para ler e entender as 

informações acima. Declaro também que toda a linguagem técnica utilizada na descrição 
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deste estudo de pesquisa foi satisfatoriamente explicada e que recebi as respostas para todas 

as minhas dúvidas. Confirmo também que recebi uma copia deste formulário de 

consentimento. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, 

sem perda de benefícios ou qualquer outra penalidade. Dou meu consentimento de livre e 

espontânea vontade e sem reservas para participar com entrevistado (a) deste estudo.   

 

Nome do participante com letra de forma:____________________________________ 

 

Assinatura do(a) participante ou representante legal: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Data ________________________________ 

 

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e objetivo deste estudo, os possíveis riscos 

e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante e/ou seu representante 

autorizado. Acredito que o participante e/ou seu representante recebeu todas as informações 

necessárias, que foram fornecidas em uma linguagem adequada e compreensível e que 

ele/ela compreendeu essa explicação. 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): 

 

________________________________________________ 

 

Data______________________________________    
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO DE INCRIÇÃO NO VESTIBULAR DA PUC/MINAS 

(FRAGMENTO) 

 

Semestre e Ano de Entrada: 

Curso: 

Nome: 

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

Idade:  

Renda Familiar: (   ) até 5 Salários Mínimos  (    ) de 5 a 10 Salários Mínimos 

                             (   ) de 10 a 15 Salários Mínimos   (   ) de 15 a 20 Salários Mínimos 

                             (   ) Mais de 20 Salários Mínimos 

Instituição de Ensino Fundamental: (    ) Pública    (    ) Privada 

Instituição de Ensino Médio: (    ) Pública    (    ) Privada 

Ano de Conclusão do Ensino Médio: 

Escolaridade do Pai: (     ) analfabeto  

                                     (     ) ensino fundamental (1ºgrau) de 1ª a 4ª série (primário) 

            (     ) ensino fundamental (1ºgrau) de 5ª a 8ª série(secundário ou ginásio) 

            (     ) ensino médio (2º grau) científico, clássico, magistério ou técnico 

            (     ) 3º grau ou curso superior 

                        (     ) pós-graduação 

           (     ) Não informado 

Escolaridade da Mãe: (     ) analfabeta  

                                    (     ) ensino fundamental (1ºgrau) de 1ª a 4ª série (primário) 

            (     ) ensino fundamental (1ºgrau) de 5ª a 8ª série(secundário ou ginásio) 

            (     ) ensino médio (2º grau) científico, clássico, magistério ou técnico 

            (     ) 3º grau ou curso superior 

                        (     ) pós-graduação 

            (     ) Não informado 

Exerce atividade remunerada: (     ) Sim     (    ) Não   (     ) Às Vezes   (    ) Não informado 

Ingressou em outro curso superior: (    ) Não  (    ) Sim, mas abandonei   

                                                                (    ) Sim, estou cursando (    ) Sim e já concluí 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO – EGRESSOS 

 

PESQUISA “PERMANÊNCIA E EVASÃO NO 
CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA PUC-MINAS” 

 
Caro egresso do Curso de Ciências Sociais da 
PUC-Minas, 
O propósito deste questionário é 
complementar com algumas informações o 
banco de dados da pesquisa Permanência e 
Evasão no curso de Ciências Sociais da PUC-
Minas, que estamos desenvolvendo desde 
2008. Através dele, gostaríamos de conhecer 
um pouco mais sobre sua história no Curso de 
Ciências Sociais, além de obter outras 
informações relativas à sua formação, renda e 
atual situação profissional. Suas respostas 
ajudarão a desenvolver políticas para melhorar 
a qualidade do curso e serão mantidas em 
absoluto sigilo. Desde já agradecemos a sua 
colaboração, Professor Manoel Neto (Curso de 
C. Sociais) 
 
Nome:  
 
Número de matrícula: (caso se lembre) 
 
Data de Nascimento: |__|__|__|__|__|__| 
 
Local de Nascimento:  
1. (   ) Belo Horizonte 
2. (   ) Interior do Estado 
3. (   ) Outro Estado 
4. (   ) Exterior 
 
Ano/Semestre em que iniciou o curso de 
Ciências Sociais: |__|__|__|__|__|__| 
Semestre/Ano que concluiu o curso de Ciências 
Sociais:  |__|__|__|__|__|__|  
Exemplo: Iniciou – 200301, terminou - 200602 
 
1. Qual foi a sua primeira opção de curso 
superior no vestibular:  
 
2. Você faz ou já fez outro curso superior? 
1.(  ) Sim, estou cursando.  Qual curso? 
2.(  ) Sim e já concluí.  Qual curso?  
3.(  ) Não. 

 
3. Faz ou já fez algum curso de língua 
estrangeira? 
1.(   ) Sim. Qual(is) ?        Quantos anos estudou? 
2.(   ) Não. 
 
4. Quem mais influenciou em sua decisão de 
fazer Ciências Sociais? 
1.(  ) Meus pais 
2.(  ) Professor/professores do 2º Grau 
3.(  ) Colegas de colégio 
4.(  ) Amigos 
5.(  ) Outros (especifique):  
6 (  ) Ninguém. 
 
5. Qual foi a maior dificuldade que encontrou 
ao longo da graduação: 
1. (  ) Dificuldades de ordem acadêmica (de 
acompanhar o conteúdo das disciplinas) 
2. ( ) Dificuldades de ordem econômica 
(pagamento, transporte etc.) 
3. (  ) Dificuldades decorrentes da falta de 
tempo para estudo, freqüência às aulas.  
4. (   ) Outra (especifique):  
 
6.Você trabalhou durante a graduação em 
atividade remunerada? Qual (is)? (Se 
necessário, marque mais de uma opção) 
1.(   ) Pesquisa 
2.(   ) Estágio 
3.(   ) Extensão 
4.(   ) Outra (especifique): 
5.(   ) Não trabalhei. 
 
 
7. Qual era a sua renda individual média 
durante a graduação: 
1.(   ) Até 1 salários mínimos (até R$ 465,00) 
2.(   ) Até 2 salários mínimos (até R$ 930,00) 
3.(   ) Até 3 salários mínimos (até R$ 1395,00) 
4.(   ) Até 4 salários mínimos (até R$ 1860,00) 
5.(   ) Até 5 salários mínimos (até R$ 2325,00) 
6.(   ) Mais de 5 salários mínimos (Acima de R$ 
2325,00) 
7.(   ) Não tinha renda individual 
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8. Como você avalia as oportunidades de 
trabalho com pesquisa, estágio e extensão na 
área das Ciências Sociais surgidas durante seu 
curso?  
1.(   ) Muito boas 
2.(   ) Boas 
3.(   ) Regulares  
4.(   ) Ruins 
5.(   ) Muito Ruins 
 
9. Como você avalia a preparação oferecida 
pelo seu curso para o mercado de trabalho? 
1.(   ) Muito boa 
2.(   ) Boa 
3.(   ) Regular 
4.(   ) Ruim 
5.(   ) Muito Ruim 
 
10. Como você avalia o mercado de trabalho 
para o cientista social? 
1.(   ) Muito bom 
2.(   ) Bom 
3.(   ) Regular 
4.(   ) Ruim 
5.(   ) Muito Ruim 
 
 
11. Quais são as suas expectativas futuras em 
relação ao mercado de trabalho para o 
cientista social? 
1.(   ) Muito boas 
2.(   ) Boas 
3.(   ) Regulares 
4.(   ) Ruins 
5.(   ) Muito Ruins 
 
12. Tendo em vista o que você já vivenciou e 
sabe sobre o mercado de trabalho para o 
cientista social, qual(is) a(s) disciplina(s) do 
currículo do curso de C. Sociais você considera 
a(s) mais importante(s)? 
   
13. Tendo em vista o que você já vivenciou e 
sabe sobre o mercado de trabalho para o 
cientista social, qual (is) a(s) área(s), 
disciplina(s), tema(s) e/ou objeto(s) de estudo 
deveriam ter sido contemplados no currículo 
e não foram? 
 
14.Você cursa ou cursou Pós-Graduação Lato 
sensu (Especialização)? 
1.(   ) Sim. Em que área? 

2.(   ) Não, mas pretendo cursar. Em que área?  
3.(   ) Não e não pretendo cursar. 
 
15. Você cursa ou cursou Pós-Graduação 
Stricto Sensu (Mestrado)? 
1.(   ) Sim, em Antropologia 
2.(   ) Sim, em Ciência Política 
3.(   ) Sim, em Sociologia (ou Ciências Sociais) 
4.(   ) Sim, em outra área. Qual?  
5.(   ) Pretendo cursar. Em que área? 
6.(   ) Não pretendo fazer pós-graduação Stricto 
Sensu. 
 
16.Você trabalha? 
1.(   ) Sim. Qual é a sua ocupação?   
2.(   ) Não, só estudo (salte para a questão 26) 
3.(   ) Não (salte para a questão 26) 
 
17. Em que área você trabalha? 
1.(   ) Na área de Ciências Sociais. 
2.(   ) Em área relacionada às C. Sociais. Qual?  
3.(   ) Ocupação fora da área. Qual?  
 
18. Como você encontrou este emprego? 
1.(    ) Já trabalhava nele antes/durante a 
graduação. 
2.(    ) Já estagiava nele durante a graduação e 
fui efetivado(a). 
3.(    ) Oferta através de anúncio 
4.(    ) Concurso público 
5.(    ) Indicação de conhecido, amigo ou 
parente 
6.(    ) Criou o próprio emprego/iniciativa 
individual 
7.(    ) Outro:  
 
19. Como você se apresenta 
profissionalmente? 
1.(    ) Cientista Social 
2.(    ) Cientista Político 
3.(    ) Sociólogo 
4.(    ) Antropólogo 
5.(    ) Outros:  
 
20. Nas funções profissionais que 
desempenha, você utiliza os conhecimentos e 
competências adquiridas na sua formação 
acadêmica em Ciências Sociais? 
1.(   ) Sim, muito. 
2.(   ) Sim, pouco. 
3.(   ) Não. 
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21. Existem conhecimentos e competências 
que embora não tenham sido contemplados 
na sua formação em C. Sociais, você considera 
necessárias à realização das suas funções 
profissionais atuais? 
1.(    ) Sim. Quais? 
2.(    ) Não. 
 
22. Em qual(is) das três áreas das C. Sociais a 
sua ocupação atual mais se enquadra? 
1.(   ) Antropologia 
2.(   ) Ciência Política 
3.(   ) Sociologia 
4.(    ) Nenhuma. 
 
23. Em qual setor você trabalha? 
1.(   ) Empregado Setor Público Municipal 
2.(   ) Empregado Setor Público Estadual 
3(    ) Empregado Setor Público Federal 
4.(   ) Empregado Setor Privado 
5.(   ) Terceiro Setor (ONGs, OCIPS, Fundações) 
6.(   ) Autônomo  
7.(   ) Empresário  
8.(   ) Magistério (Nível Fundamental – até 8ª 
série) 
9.(   ) Magistério (Nível Médio) 
10.(   ) Magistério (Nível Superior) 
 
24.Qual o tipo de vínculo de trabalho: 
1.(   ) contratado com carteira assinada 
2.(   ) sem carteira assinada 
3.(   ) por conta própria             
 
25. Qual é o seu grau de satisfação com a sua 
atual atividade profissional: 
1.(     ) Alto 
2.(    ) Médio 
3.(    ) Baixo 
 
26. Qual dos valores a seguir mais se aproxima 
da sua renda individual mensal hoje?  
1.(   ) Até R$1.000,00 
2.(   ) R$ 1.000,00 
3.(   ) R$ 2.000,00 
4.(   ) R$ 3.000,00 
5.(   ) R$ 4.000,00 
6.(   ) R$ 5.000,00 
7.(   ) R$ 6.000,00 
8.(   ) R$ 7.000,00 
9.(   ) Acima de R$ 7.000,00 
 
 

27.Você se auto sustenta atualmente? 
1.(   ) Sim, totalmente. 
2.(   ) Sim, em parte. 
2.(   ) Não, sou sustentado por terceiros. 
 
28. Você reside atualmente: 
1.(  ) com os pais 
2.(  ) com a(o) cônjuge 
3.(  ) sozinho ou com amigos ou em república 
 
29.Atualmente, qual é a renda de sua família? 
1.(     ) Até 5 salários mínimos (até R$ 2325,00) 
2.(  ) De 5 a 10  salários mínimos (entre 
R$2325,00 e R$4650,00) 
3.(  ) De 10 a 15 salários mínimos (entre 
R$4650,00 e R$6975,00) 
4.(  ) De 15 a 20 salários mínimos (entre 
R$6975,00 e R$9300,00) 
5.(    ) Mais de 20 salários mínimos (Acima de 
R$9300,00) 
6.(    ) Somente minha renda individual      
7.(    ) Não se aplica. 
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APÊNDICE C -  ROTEIRO DE GRUPO FOCAL COM OS EGRESSOS DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Introdução: Breve apresentação de cada integrante 

 

Questão-chave 01:  Mercado de trabalho 

Em relação ao mercado de trabalho, onde vocês estão atuando: Há espaço para o cientista 

social? 

 Percepções sobre a situação atual do mercado de trabalho (    ) 

 Como eles concebem a formação durante a graduação e as exigências do mercado de 

trabalho (    ) 

 Mercado acadêmico e não acadêmico (    ) 

 

Questão-chave 02: Especificidades da formação em Ciências Sociais 

Quais são as especificidades da formação em ciências sociais? O que é mais exigido deste 

profissional? 

 Especificidade da formação e as demandas do mercado (    ) 

 Habilidades e competências específicas: cognitivas, técnicas, 

atitudinais/comportamentais (    )  

 Identificação do papel profissional entre profissões (    ) 

 

Questão-chave 03:  Pós-Graduação   

Qual a relevância do mestrado para um cientista social? Ou no caso de mestrandos quais as 

influências/motivações para fazer uma especialização desta natureza? 

 Relevância econômica e social da especialização Stricto Sensu (    ) 

 Relação com o mercado não acadêmico (     ) 

 Implicações da escolha da área do mestrado (    )  

 

Questão-chave 04: Trajetória no curso de Ciências Sociais 

Durante a graduação quais as influências direcionaram a sua formação, a sua percepção 

sobre a atuação do cientista social?  

 Atividades remuneradas durante a graduação: estágio, extensão, pesquisa (    ) 



194 
 

 Importância do aprendizado extra classe na conformação da identidade profissional(  )  

 Formação – perspectiva de atuação (    ) 

 Contribuições e limites do aprendizado da sala de aula (    ) 

 Relacionar história de vida e escolhas no espaço acadêmico (     ) 

Observar relações de interdependência entre os elementos da realidade social; 

 

Questão-chave 06: Acesso ao Ensino Superior e escolha do curso 

Quais foram as motivações que levaram vocês a fazer um curso superior? Por que a escolha 

pelo curso de Ciências Sociais? 

 A educação enquanto projeto familiar (    ) 

 A forma de acesso ao ensino superior (    ) 

 As expectativas referentes ao curso e à formação universitária (    ) 

 Influências na escolha do curso: matérias, professores do 2º grau... (    ) 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE COM OS EGRESSOS DO CURSO DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS/ PUC – MINAS 

 

Roteiro de entrevista 

Nome do entrevistado:  

Sexo:  

Idade:  

Ano de Formatura/Tempo de duração da graduação: 

 

Mercado de trabalho 

Local de trabalho: 

Setor (público ou privado): 

Vínculo empregatício: 

Atua na área de Ciências Sociais? 

Se sim, há quanto tempo trabalha na área? 

Conte como foi a sua experiência para conseguir o primeiro emprego. 

 Percepções sobre a situação atual do mercado de trabalho (    ) 

 Como concebe a formação durante a graduação e as exigências do mercado de 

trabalho (    ) 

 Mercado acadêmico e não acadêmico (    ) 

Quais são as especificidades da formação em Ciências Sociais? O que é mais exigido deste 

profissional? 

 Especificidade da formação e as demandas do mercado (    ) 

 Habilidades e competências específicas: cognitivas, técnicas, 

atitudinais/comportamentais (    )  

 Identificação do papel profissional entre profissões (    ) 

Você consegue se manter com o seu trabalho? 
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Pós-Graduação 

 

Tipo:                                                       Área: 

Qual a relevância da pós-graduação para o cientista social? 

Diferenças em relação às pós-graduações Latu-Sensu e Stricto Sensu:  

Quais as influências/motivações para fazer uma especialização desta natureza? 

 Relevância econômica e social da especialização Stricto Sensu (    ) 

 Relação com o mercado não acadêmico (     ) 

 Implicações da escolha da área do mestrado (    ) 

  

Trajetória no Curso de Ciências Sociais 

Durante a graduação quais as influências direcionaram a sua formação, a sua percepção 

sobre a atuação do cientista social?  

 Atividades remuneradas durante a graduação: estágio, extensão, pesquisa (    ) 

 Importância do aprendizado extraclasse na conformação da identidade profissional(    ) 

 Formação – perspectiva de atuação (    ) 

 Contribuições e limites do aprendizado da sala de aula (    ) 

 Relacionar história de vida e escolhas no espaço acadêmico (     ) 

Observar relações de interdependência entre os elementos da realidade social; 

 

Acesso ao Ensino Superior e escolha do Curso 

Quais foram as motivações que levaram você a fazer um curso superior? Por que a escolha 

pelo curso de Ciências Sociais? 

 A educação enquanto projeto familiar (    ) 

 A forma de acesso ao ensino superior (    ) 

 As expectativas referentes ao curso e à formação universitária (    ) 

 Influências na escolha do curso: matérias, professores do 2º grau... (    ) 

 

 

 


