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“Eu estou meio que passando de novo pela mesma coisa, 

só que dessa vez eu estou meio perdida. Eu não sei o que 

eu vou fazer. É como se todas as coisas que eu achava que 

gostava e que queria não são [fala emocionada][...]parece 

que eu estou vivendo sem um propósito. Não é uma coisa 

que eu quero, não é uma coisa que eu gosto, não é uma 

carreira que eu pretendo seguir e quando eu falo que eu 

estou pensando em desistir as pessoas falam, mas você já 

está quase no final do curso[...] Eu sinto que eu estou me 

arrastando e meio que perdendo tempo da minha vida 

fazendo uma coisa que eu não gosto, que eu não quero. ” 

 [Participante da pesquisa] 
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RESUMO 

 

A evasão universitária toma dimensões, cada vez maiores, no decorrer dos anos e afeta 

toda a sociedade. A literatura aponta que universitários atribuem tal fenômeno a fatores 

como a qualidade do ensino, às próprias condições socioeconômicas e à qualidade da 

escolha profissional. Este estudo se trata de uma pesquisa clínico-interpretativa e, nessa 

perspectiva, objetivando compreender os processos singulares de escolhas acadêmico-

profissionais, de evasão das graduações e perceber se essas vivências repercutiram em 

desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores, nos participantes, nos utilizamos 

das lentes teóricas da psicologia histórico-cultural de Vigotski. Mais especificamente dos 

conceitos de vivência (do russo perezhivanie) e colisões dramáticas, os quais podem levar 

a mudanças qualitativas e desenvolvimento de Funções Psicológicas Superiores. 

Ademais, recorremos ao conceito teórico de “poder de agir”, da Clínica da Atividade. 

Esse foi transposto para o contexto da escolha profissional. No tocante aos aspectos 

metodológicos, foram realizadas sete entrevistas individuais, com o estabelecimento de 

postura clínica acolhedora por parte da pesquisadora em relação aos participantes, 

conduta consoante à metodologia clínico-qualitativa. Os participantes deste estudo foram 

universitários com idades a partir de 18 anos, residentes em Natal/RN e com histórico de 

desistência de um ou mais cursos de graduação. A quantidade de entrevistas foi definida 

com base na demanda espontânea dos universitários que, após divulgação da pesquisa, 

em redes sociais, demonstraram interesse em participar, bem como na estratégia 

conhecida como “bola de neve” – indicações dos próprios participantes. Essas foram 

gravadas, transcritas e passaram pela análise de natureza clínico-interpretativa, conforme 

o quadro teórico e epistemológico do estudo. Os resultados apontam para escolhas de 

cursos acadêmico-profissionais motivadas, especialmente, pelo ingresso no ensino 

superior, facilitado pelo Sistema de Seleção Unificada – SISU. O que acarretou, em 

alguns participantes, ausência de identificação com as formações escolhidas. 

Culminando, portanto, em vivências dramáticas; reavaliações e desistências justificadas 

pela falta de identificação, por deficiência no processo de ensino-aprendizagem, 

incipiente construção da escolha profissional e impossibilidade de conciliação entre 

estudo e trabalho. O diferencial deste estudo foi vislumbrar o fenômeno da evasão 

universitária sob a ótica do desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores. 

Assim, percebeu-se a contribuição de tais vivências, no desenvolvimento da 

personalidade dos participantes, por meio da construção de novos aprendizados e 

ampliação da consciência e visão de mundo desses. 

 

Palavras-chave: Escolha profissional; evasão universitária; vivências; funções 

psicológicas superiores; teoria histórico-cultural. 
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ABSTRACT 

 

University evasion assumes increasing dimensions over the years and affects the whole 

society. Published research data indicate that university students attribute this 

phenomenon to factors such as the quality of teaching, their own socioeconomic 

conditions and professional choice. In order to understand specificities of processes of 

academic-professional choices, together with decisions of dropping out these choices and 

to evaluate repercussions of these experiences on participants intrapersonal dynamics, we 

have used Vygotsky's historical-cultural theory. More specifically the concepts of 

experience (translation for Russian word perezhivanie) and dramatic collisions, which 

can lead to qualitative changes and development of Higher Psychological Functions. In 

addition, we are equally based on the theoretical concept of "power to act", issued from 

Activity Clinic general theoretical framework. These conceopts have been used into the 

context of professional choice among young studenets. Regarding methodological 

aspects, individual interviews were conducted based on the establishment of a welcoming 

clinical position on the part of the researcher in relation to the participants, conduct 

according to the clinical-qualitative methodology proposed by the clinic of the activity. 

The participants came from the village of Natal / RN, were at least 18 years old and had 

a biographical history of having dropped off one or more undergraduate courses. The 

number of interviews was defined based on the spontaneous demand of university 

students who, after disclosure of the research in social networks, showed interest in 

participating, and also through the "snowball" method, through indications of the 

participants themselves. These interviews were recorded, transcribed and passed through 

a clinical-interpretative analysis, according to the theoretical and epistemological 

framework of the study. The results point to the choice of academic-professional courses 

motivated, especially, by the entrance in the higher education, facilitated by the Unified 

Selection System - SISU. This led, in some participants, to lack of identification with the 

chosen formations. Culminating, therefore, in dramatic experiences; reevaluations and 

withdrawals justified by lack of identification, deficiency in the teaching-learning 

process, incipient construction of professional choice and impossibility of reconciliation 

between study and work. The differential of this study was to glimpse the phenomenon 

of university evasion from the perspective of the development of the Higher 

Psychological Functions. Thus, the contribution of such experiences in the development 

of the personality of the participants was perceived through the construction of new 

learning and the expansion of their awareness and world view. 

 

Keywords: Professional choice; university evasion; experiences; higher psychological 

functions; historical-cultural theory. 

 

  



11 
 

INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas, intensificou-se, no Brasil, o fenômeno da evasão universitária. 

Esse tem sido constatado em universidades públicas e privadas deste e de outros países. 

De acordo com as notícias em destaque no site Universia Brasil, em 8 de outubro de 2015, 

há, cada vez mais, desistências de estudantes de seus cursos de graduação antes de 

conclui-los (Universia, 2015): no Brasil a média de evasão entre as universidades públicas 

e privadas situa-se em torno dos 22% ao ano. Mas quando o primeiro semestre do curso 

se torna a fonte de dados para o estabelecimento dos índices de evasão, esse valor pode 

chegar a algo em torno de 40 a 50% dos estudantes. A respeito disso, o Ministério da 

Educação realizou censo, traçou o perfil de universitários ao longo dos cursos e defende 

reformas para reduzir a evasão em faculdades (MEC, 2016). Os dados desse levantamento 

censitário sugerem a necessidade de um apoio psicossocial mais efetivo aos 

universitários, bem como de um suporte adequado aos estudantes no período de transição 

do ensino médio ao ensino superior. 

Nessa perspectiva, a desistência de universitários de seus cursos de graduação 

ocasiona uma série de perdas: perde o estudante por interromper uma etapa de seu projeto 

profissional; perdem as instituições de nível superior, que têm comprometidos os recursos 

investidos; e o mercado de trabalho perde profissionais qualificados. Assim, toda a 

sociedade acaba sendo afetada por essas evasões, donde a relevância do presente estudo 

(Cordasso, Silva, Pelegrini & Baggenstoss, 2016). 

Nessa lógica, fatores explicativos, aludidos pela literatura, acerca desse assunto têm 

abarcado queixas dos universitários quanto à qualidade do ensino, às próprias condições 

socioeconômicas, às questões relacionadas à escolha profissional, dificuldades de 

adaptação às exigências do ensino superior, entre outros aspectos. Sendo assim, a escolha 

de uma vertente acadêmica conducente a uma formação profissional pode se inserir em 

determinado contexto dramático da biografia de cada jovem indivíduo da cultural 

ocidental contemporânea, especialmente dos que se encontram ao final do ensino médio 

básico diante da cobrança social pela profissionalização. Trata-se, portanto, de uma etapa 

da vida a qual costuma ensejar nos sujeitos ansiedades, dúvidas, sentimento de 

insegurança e conflitos.  

No entanto, pessoas vivenciam situações semelhantes de formas distintas a 

depender de como são afetadas por estas e dos significados atribuídos a elas. A essas 

especificidades – no tocante às vivências de escolhas e re-escolhas profissionais – será 
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atribuída especial atenção durante este estudo (Veresov & Flee, 2016). Nesse sentido, 

compreende-se “vivências” como processo iniciado desde momentos anteriores à escolha, 

passando por esta e momentos posteriores. Ou seja, envolve a construção de um futuro 

profissional desde a sua idealização até os rumos que foram seguidos e perspectivas 

futuras. 

Outrossim, considerando as possibilidades e os questionamentos envolvidos em um 

processo de escolha profissional, é natural alguns estudantes chegarem ao fim do ensino 

médio ainda com muitas dúvidas acerca do próprio futuro. Desse modo, diversas 

pesquisas, como a realizada por Reis (2013) com jovens de escolas públicas de Maceió, 

apontam para a ausência de auxílio adequado, por parte das escolas, aos jovens. Os quais, 

muitas vezes, não possuem na instituição de ensino espaços para a discussão acerca do 

futuro profissional. Sem apoio de qualidade esses jovens acabam por construir projetos 

de futuro mal definidos e com pouca clareza. Infelizmente, parece ser comum, em nossa 

sociedade, a pouca ou inadequada atenção dedicada ao momento de escolha profissional 

dos adolescentes e jovens, especialmente os que advém de escolas públicas. Contudo, 

cobra-se destes, ao final do ensino médio, o início de suas carreiras profissionais (Santos, 

2005). 

Seguindo esse raciocínio, a passagem pelo ensino superior é cada vez mais desejada 

pelos adolescentes e adultos jovens no sistema formativo brasileiro (Bock, 2008; 

Lassance, Bardagi e Teixeira, 2009) como uma possibilidade de melhor qualificação 

profissional e inserção no mercado de trabalho. Não obstante, estudo realizado por Furlani 

& Bonfim (2013) com jovens de contextos rurais e urbanos dos estados do Ceará e Rio 

Grande do Norte mostra jovens de contexto rural pouco motivados ao ingresso em 

instituições de ensino superior ou o percebendo como uma realidade distante de ser 

acessada. Nesse sentido, a motivação para tal ingresso se alimenta, preponderantemente, 

em projetos de formação profissional oriundos dos pais destes, constatação ensejadora da 

reflexão dos autores acerca da fragilidade dos projetos de vida desses jovens, os quais 

tendem a buscar trabalho mais cedo em relação aos de ambiente urbano, e comumente 

são trabalhos informais sem nenhuma garantia de direitos trabalhistas. 

Diante disso, a ausência de espaços disponíveis aos jovens de ensino médio para a 

discussão e construção de possíveis futuros profissionais, culmina em escolhas vazias e 

pouco fundamentadas por parte destes. Nessa linha, a literatura destaca escolhas pouco 

refletidas como potenciais geradoras de futuros insatisfatórios. Assim, profissionais 

atuantes no apoio ao processo de tomada de decisão profissional, pontuam, entre as 
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demandas que chegam até eles, as dificuldades de adaptação profissional, a falta de 

realização do indivíduo na atividade de trabalho escolhida, a dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho, a própria desistência do curso superior, entre outros fatores 

multideterminados que sofrem influência das decisões tomadas. 

Então, será feito uso dos operadores teóricos “vivência” e “drama” advindos da 

teoria histórico-cultural de Vigostski, assim como do conceito de “poder de agir” oriundo 

da Clínica da Atividade como lentes de compreensão do fenômeno da escolha, da 

desistência e eventual re-escolha de curso acadêmico-profissional como possível gatilho 

ao desenvolvimento de funções psicológicas tipicamente humanas, Funções Psicológicas 

Superiores (FPS). 
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CAPÍTULO 1: Quadro teórico de referência: Psicologia Histórico-Cultural 

 

Este capítulo trará uma breve contextualização acerca do surgimento da Psicologia 

Histórico-cultural, teoria basilar para a construção deste estudo; contemplará, entre outros 

aspectos, os conceitos de vivência, drama e poder de agir, os primeiros pertencentes à 

teoria histórico-cultural de Vigotski (Vygotsky, 1997) e o último advindo da Clínica da 

Atividade; e aplicará tais conceitos ao cenário da escolha profissional e suas implicações 

na promoção de saúde mental e desenvolvimento psicológico.  

No tocante ao teórico Vigotski1, este foi um psicólogo e destacado pesquisador 

bielo-russo pioneiro no estudo do desenvolvimento intelectual de crianças, o qual era 

compreendido por este autor como resultante de interações socioculturais. Nessa 

perspectiva, em 1924 ele realizou palestra no II Congresso de Psicologia, em Leningrado, 

ocasião em que expôs suas ideias revolucionárias sobre o estudo do comportamento 

humano consciente e causou admiração tanto pela complexidade do tema como pela 

qualidade da sua exposição. Em razão disso, foi convidado a trabalhar no Instituto de 

Psicologia de Moscou, de onde, posteriormente, saiu para atuar no Instituto de Estudos 

das Deficiências, por ele fundado. 

Esse autor tinha como projeto principal de seu trabalho o estudo dos processos de 

transformação do desenvolvimento humano em sua dimensão histórico-social e 

ontogenética. Deteve-se, então, ao estudo das Funções Psicológicas Superiores (FPS), 

típicas da espécie humana, tais como o controle consciente do pensamento, atenção e 

lembrança voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, capacidade de 

planejamento, entre outras (Vygotsky, 1997; Rego, 2011). As quais, conforme 

supracitado, são compreendidas como de origem sociocultural e emergem da 

reorganização de funções psicológicas mais básicas, de processos psicológicos 

elementares de origem biológica. Assim, cada FPS aparece primeiro em um processo 

interpessoal e depois torna-se um processo intrapessoal. 

Nessa lógica, ao internalizar as experiências fornecidas pela cultura, a criança ou o 

adulto reconstrói, individualmente, os modos de ação realizados externamente e aprende 

a organizar os próprios processos mentais. Dessa forma, o indivíduo procede uma 

ressignificação do que lhe é aportado pelo outro e pela cultura, tendo em vista sua 

                                                           
1  Será utilizada aqui a grafia proposta para a transcrição do sobrenome deste autor para a língua 
portuguesa  - Vigotski. Outras formas de grafia serão, contudo, respeitadas em função das referências 
bibliográficas utilizadas.  
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biografia, seus afetos e emoções, conferindo ao acervo, que é comum a todo um grupo, 

traços que são singulares a este indivíduo. Por conseguinte, o aprendizado é 

compreendido como mudança no desenvolvimento (Vygotsky, 1997; Rego, 2011). 

Considerando os caminhos trilhados por Vigotski, o contexto social vivenciado por 

ele favoreceu seus trabalhos, uma vez que vivia em uma sociedade a qual, na época, 

depositava sobre a ciência a expectativa de avanços geradores de soluções para problemas 

sociais e econômicos do povo soviético. Sendo assim, a proposta expressa pelo pensador 

de reestruturar a teoria e pesquisa psicológica estava em consonância com os projetos 

sociais e políticos de seu país que buscava respostas às exigências de uma sociedade em 

processo de transformação. 

Para tanto, antes de propor uma teoria inovadora, o renomado pesquisador 

debruçou-se sobre as tendências psicológicas da época. No início do século XX, a 

psicologia soviética encontrava-se cindida entre duas tendências teóricas: a psicologia 

experimental ou mecanicista – que buscava aproximar seus métodos de uma ciência 

natural procurando explicar processos sensoriais elementares e reflexos detendo-se na 

descrição de formas exteriores do comportamento – e a psicologia como ciência mental 

– a qual acreditava que a vida psíquica humana não poderia ser objeto de estudo de uma 

ciência objetiva. Esta possuía uma abordagem mais descritiva e detinha-se às descrições 

subjetivas dos processos que não eram aceitáveis para a ciência, enquanto que a 

psicologia experimental deixava de abordar funções psicológicas mais complexas do ser 

humano (Rego, 2011; Rolindo, 2015). 

Nenhuma das duas tendências agradava à Vigotski, quem as considerava sem 

fundamentação para a construção de uma teoria consistente sobre os processos 

psicológicos tipicamente humanos. A partir de questionamentos e críticas a essas duas 

vertentes vigentes na época, Vigotski e colaboradores, na intenção de promover uma 

mudança na compreensão da vida humana e com o intuito de estudar o ser humano em 

sua totalidade, tomam como central a relação social dialética. Assim, formulam conceitos 

e reflexões sobre o que seria uma nova ciência psicológica baseada no método do 

materialismo dialético, o qual considera a dialética entre o homem e seu meio social e 

cultural. Acreditava-se, pois, que, por meio desta abordagem abrangente, seria possível 

não apenas descrever, mas também explicar as funções psicológicas superiores (Vigotski, 

1927; Rego, 2011; Rolindo, 2015). 

Sendo assim, ainda no início do século XX, surge, na antiga União Soviética, a 

corrente teórica da Psicologia histórico-cultural. A qual possui como principais autores 
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Vygotski, Elkonin, Davidov e Zaporozhets (Silva, 2013). Nessa teoria o historicismo é o 

eixo central e organizador do qual emergem todos os outros conceitos. Dessarte, Vigotski 

aprofundou seus estudos em uma psicologia que voltasse o seu olhar para o indivíduo 

como um todo completo e não fragmentado, considerando o histórico e o social numa 

relação dialética para o desenvolvimento humano (Silva, 2013). 

Divergindo da concepção inatista e também da ambientalista. Ele defendia que 

ambos, organismo e meio, eram reciprocamente influentes no processo de construção do 

psiquismo humano. Compreendia que, na interação com o outro, o sujeito era capaz de 

movimentar processos de desenvolvimento os quais, sem esta ajuda, seriam impossíveis 

de ocorrer. Dessa maneira, a interação social possui um papel central como ação 

promotora de processos de aprendizagem e desenvolvimento (Pereira, 2015). 

Nessa linha de raciocínio, Vigotski e seus colaboradores desenvolveram a ideia de 

que o homem não reage diretamente ao meio, mas há uma mediação por meio de signos, 

significados e ferramentas culturais. Os signos seriam formas de se relacionar com esse 

ambiente a fim de melhor compreendê-lo (Rego, 2011). Então, compreender o processo 

de mediação que caracteriza a relação do homem com o mundo e com os outros homens 

é fundamental, pois é por meio deste que as funções psicológicas superiores se 

desenvolvem. 

Nesse sentido, Vigotski distingue dois elementos básicos responsáveis por essa 

mediação: o instrumento e o signo. O primeiro tem a função de regular as ações sobre os 

objetos e o segundo regula as ações sobre o psiquismo das pessoas. Assim, com o auxílio 

dos signos, o homem pode controlar voluntariamente a sua atividade psicológica e 

ampliar a sua capacidade de atenção, memória e acúmulo de informações. Pode, por 

exemplo, utilizar-se de recursos como um sorteio para tomar uma decisão, escrever um 

diário para não esquecer detalhes vividos, etc. (Rego, 2011). A respeito desses sistemas 

simbólicos, entendidos como sistemas de representação da realidade, Vigotski atribui 

especial atenção à linguagem, uma vez que esta é entendida como sistema simbólico 

fundamental em todos os grupos humanos, pois organiza os signos em estruturas 

complexas e desempenha um papel imprescindível na formação das características 

psicológicas humanas funcionando como elemento mediador que permite a comunicação 

entre os indivíduos, o estabelecimento de significados compartilhados por determinado 

grupo cultural, a percepção e interpretação dos objetos, eventos e situações do mundo ao 

redor. 
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Ao longo de sua vida intelectual Vigotski recebeu inúmeras influências. A filosofia 

de Hegel e Spinoza, a literatura de Pushkin e Shakespeare e os estudos sobre a linguagem 

de Potebnya são alguns exemplos que mostram a diversidade de suas leituras e interesses 

(Veresov, 1999). Nessa linha, a área da linguística influenciou o trabalho de Vigotski, na 

medida em que esta, a partir de uma abordagem histórica, se dedicava ao estudo da origem 

da linguagem e suas relações com o desenvolvimento do pensamento. Assim, as Funções 

Psicológicas Superiores – memória, consciência, percepção, atenção, fala, pensamento, 

vontade, formação de conceitos e emoção se relacionam entre si e constituem um sistema 

psicológico. Nessa ótica, o signo faz a conexão entre as funções psicológicas superiores 

e, desse modo, as informações transitam e podem ser acessadas, o que ocorre graças à 

linguagem (Rolindo, 2015; Souza & Andrada, 2013). Este desenvolvimento propicia ao 

sujeito ampliar cada vez mais as suas trocas com o mundo, formar novos conceitos, 

desenvolver a consciência de si e da realidade (Souza & Andrada, 2013). 

O materialismo dialético, de origem marxista, foi outra inspiração de Vigotski na 

criação dos fundamentos da evolução do psiquismo. Ele trata do desenvolvimento 

humano com base na reflexão acerca das diferenças e similaridades entre a conduta dos 

animais e do ser humano. Destes estudos constatou-se que a atividade dos animais é 

instintiva e marcada pela satisfação de suas necessidades biológicas, diferentemente da 

maior parte dos atos humanos que não se baseiam em inclinação biológica. Estes não se 

orientam apenas pela impressão imediata e pela experiência anterior, mas pode abstrair, 

fazer relações, reconhecer causas e fazer previsões sobre os acontecimentos e, depois de 

refletir e interpretar, tomar decisões (Vigotski, 1927; 1984; 1995; Rego, 2011). Assim, o 

desenvolvimento histórico e social do homem culmina em sua evolução psíquica – no 

desenvolvimento de Funções Psicológicas Superiores (Vygotsky, 1995).  

Como exemplo do desenvolvimento das FPS, Vigotski (1995) traz o homem 

moderno indo a um restaurante para comer enquanto o animal, em decorrência do mesmo 

instinto natural, vai à caça com o intuito de obter a comida necessária para sua existência. 

Nota-se o comportamento do animal inteiramente baseado na reação instintiva, enquanto 

o comportamento do homem, que experimenta a mesma sensação de fome, baseia-se em 

reações condicionadas completamente diferentes. No caso deste há uma sucessão de 

mudanças condicionadas pela relação cultural estabelecida com o meio alterando a forma 

de lidar com o instinto. 

Nesse sentido, Vigotski aponta para a necessidade de se estudar as mudanças 

ocorridas no desenvolvimento das FPS a partir do contexto social e entendendo a 
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consciência como resultado deste (Rolindo, 2015). Vigotski compreende a consciência 

como sendo a função das funções, constituindo o sistema psicológico como um todo, pois 

envolve os demais processos especificamente humanos, incluindo os sentidos – 

construídos por meio de lembranças, vivências, percepções únicas, singulares e 

influenciados pelo contexto que são despertos, além de carregados de afeto (Vygotsky, 

1934/2003). Nessa perspectiva, a própria fala e o pensamento necessitam de estar 

relacionados à consciência. A consciência leva à transformação e ao desenvolvimento e, 

por meio dela, o homem evolui, tornando-se sujeito ativo na criação e recriação de sua 

realidade (Souza & Andrada, 2013).  

Nesse sentido, Vigotski (1934/2003) ressalta a importância de se analisar as 

representações dos sentidos do sujeito como um caminho para o desenvolvimento da 

consciência. A fala é percebida, neste cenário, como um meio para acessar os aspectos 

afetivos, os sentidos e significados vivenciados pelo sujeito. Sendo assim, apenas é 

possível atingir a compreensão do eu e do outro quando se tem acesso à motivação contida 

nos sentidos do que é pensado e falado. Então, a teoria histórico-cultural do psiquismo, 

elaborada por Vigotski, possui o objetivo de caracterizar os aspectos tipicamente 

humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se 

formaram ao longo da história humana e de como se desenvolvem durante a vida de um 

indivíduo (Vigotski, 1984). 

Nesta lógica, ao abordar a consciência humana como produto da história social, faz-

se necessário o estudo das mudanças que ocorrem no desenvolvimento mental a partir do 

contexto social (Rego, 2011). Esta dinâmica deve ser considerada em regime de cogênese, 

que vai além da simples ideia da dicotomia “indivíduo e contexto”: trata-se de uma 

unidade indissociável (Markovà, 2006). 

Outro exemplo do desenvolvimento das funções psicológicas superiores pode ser 

percebido no processo educacional de crianças, quando estas, com a ajuda de adultos ou 

crianças mais experientes, assimilam habilidades que foram construídas historicamente, 

tais como sentar, andar, falar, sentar-se à mesa, comer com talheres, tomar líquidos em 

copos, etc. Isso reforça a compreensão de que o desenvolvimento do psiquismo humano 

é sempre mediado pelo outro (Rego, 2011). Quando internalizados, estes processos, 

inicialmente, assumem características de imitação e depois se reelaboram e se 

especificam em cogênese para a qual há contribuições simultâneas do contexto e do 

indivíduo, em regime do que Yves Clot denominará de estilização (Clot, 2010). 
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Diante do exposto, nota-se que Vigotski não ignora o polo biológico da espécie 

humana, mas, atribui uma maior importância à dimensão social, histórica e cultural que 

fornece instrumentos e símbolos que medeiam a relação do indivíduo com o mundo e 

com ele próprio. Fornecendo ainda, seus mecanismos psicológicos e formas de agir nesse 

mundo. O aprendizado é considerado, portanto, um aspecto necessário e fundamental no 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. É ele que possibilita e 

movimenta o processo de desenvolvimento (Vigotski, 1984). 

 

1.1. Vivência e drama como operadores teóricos na psicologia histórico-cultural 

 

A partir do quadro geral de abordagem dos fenômenos de funcionamento 

psicológico, esboçados na seção anterior, cabe especificar um conjunto mínimo de 

operadores teóricos que servirão de apoio tanto à circunscrição do problema de pesquisa, 

quanto à escolha dos meios metodológicos para se responderem às questões de pesquisa 

geradas. Tal conjunto abrange não somente operadores especificamente vinculados ao 

núcleo da proposição teórica histórico-cultural vigotskiana, mas outros conceitos 

igualmente relevantes para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

Um dos principais conceitos da teoria de Vigotski o qual é primordial para este 

estudo o de vivência (tradução aproximada do termo russo perezhivanie). Este, de acordo 

com Gajdamschko e Cole (2016), pode ter sua compreensão teórica comprometida em 

decorrência da qualidade da tradução do termo original em russo para outros idiomas, 

todavia, para este estudo, entende-se “perezhivanie” como vivência, uma unidade 

dinâmica da consciência individual que está associada a estruturas da mente, a sua 

individualidade e a formas mais elevadas de consciência. O processo de perezhivanie 

pode refletir o estado do indivíduo, seu interior, sua maturidade, entre outros aspectos 

(Fakhrutdinova, 2010). 

Esse termo procura dar conta da relação necessariamente cogenética entre a 

personalidade do sujeito, seu meio e sua biografia. Diz respeito a uma unidade de análise 

que envolve aspectos internos e externos – ressalvando-se aqui tudo o que se aludiu acerca 

da importância de se evitarem cisões dicotômicas entre tais aspectos. Sugere-se então, 

vivência como sendo a tradução daquilo que o sujeito pensa, sente e mantém com o seu 

entorno, uma experiência afetiva e emocional decorrente de uma situação e, ao mesmo 

tempo, de uma história de vida, envolvendo a relação individual e singular (biográfica) 

de cada sujeito com a situação social (Toassa, 2011; Adams & March, 2014). Logo, esse 
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conceito oferece uma forma diferente de analisar os acontecimentos a partir da 

consideração da experiência pessoal e coletiva, das relações, da emoção e da 

personalidade (Adams & March, 2014). 

Nessa perspectiva, Vigotski (1998) discute o conceito de “Situação Social de 

Desenvolvimento”, no qual a vivência é compreendida como uma unidade psicológica 

que aparece em resultado de uma relação entre uma situação e as características de cada 

pessoa em cada estágio do desenvolvimento. Assim, os eventos externos apenas se tornam 

psicológicos quando há uma experiência emocional – uma vivência (Rey, 2009), a qual 

configura novos sentidos e significados a partir dos quais o sujeito ressignificará situações 

vividas.  

Disto emerge a possibilidade de a vivência ser tomada como unidade de análise da 

consciência (Souza & Andrada, 2013), uma vez que procura descrever e explicar como 

cada indivíduo se relaciona consigo e com o mundo circunjacente, o modo como cada 

pessoa lida com as situações e as interpreta, as representações e sentidos que são 

atribuídos às mesmas (Vinha & Welcman, 2010). 

Para Vigotski (1999c), o sentimento, que desempenha papel central nas vivências, 

tem certa qualidade involuntária. Ele afirma não termos poder direto sobre os sentimentos 

como sobre os movimentos ou os processos associativos desencadeados voluntariamente, 

mas somente um poder indireto por meio da criação de um sistema complexo de ideias, 

conceitos e imagens de que a emoção é uma parte. Por conseguinte, baseado na concepção 

das emoções como funções psicológicas superiores (culturalizadas), Vigotski passa a 

trabalhar uma ampla discussão filo e ontogenética, no interior da qual as emoções 

adquirem o papel de parte do funcionamento psíquico como um todo, da consciência e 

personalidade (Vigotski, 1999c). 

Outro conceito de grande relevância para a teoria histórico-cultural de Vigotski que 

possui relação íntima com o processo de perezhivanie é a noção de drama. Trata-se de 

construto teórico que busca enfatizar, nas vivências, as experiências de conflito, colisão, 

luta interior. Cada ser humano, como ser social, tem necessariamente certo grau de 

protagonismo no drama de suas relações psicossociais com outras pessoas, com coletivos, 

com instituições. As próprias decisões de vida, que envolvem necessariamente ganhos e 

perdas, podem caracterizar um drama (Delari Junior, 2011). 

Em um dos pontos mais importantes da carreira de Vigotski, este se voltou para a 

ideia de “psicologia dramática”. A ideia nasceu sob influência do 

livro “Critique des fondements de la psychologie” do filósofo marxista francês Georges 
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Politzer, o qual discutia a possibilidade de estudar o homem não em termos de processos 

de consciência, numa perspectiva introspectiva, ou reações corporais, como no 

comportamentalismo, mas em termos de drama como um evento integral na vida do 

indivíduo, como uma dinâmica dos atos do indivíduo. Todavia, o projeto de psicologia 

em termos de drama, como muitos projetos de Vigotski, nunca foi levado a termo 

(Iaroshevskii, 1999).  

  

1.2. Poder de agir e saúde mental  

 

Outro conceito teórico central que balizará o presente estudo é o de “poder de agir”, 

proposto pela Clínica da Atividade (Clot, 2010). Este diz respeito à gama de 

possibilidades percebidas pelo próprio indivíduo no âmbito do exercício de sua atividade 

profissional, contudo, neste estudo, será ampliado ao contexto da escolha profissional.  

Nessa perspectiva, relaciona-se este operador teórico ao contexto da escolha 

profissional ao se refletir acerca das dimensões circundantes ao processo de tomada de 

decisão. Entre as quais encontra-se a dimensão individual e subjetiva, ou seja, a percepção 

dos próprios estudantes a respeito do seu poder de agir diante da necessidade de optar por 

um caminho profissional considerando possibilidades e limitações existentes. Tal 

dimensão é perpassada por aspectos como a satisfação profissional. Esta, 

segundo Levenfus e Bandeira (2009), é possível a medida que o sujeito se permite ser 

quem é, realizando seus valores, satisfazendo seus desejos e utilizando seus talentos.  

Ampliando a reflexão no tocante à satisfação laboral, Bendassoli (2011), baseado 

nas ideias de Clot, traz o sofrimento no trabalho como aspecto existente na dimensão 

subjetiva. Sendo este causado pela restrição ao poder de agir do sujeito ou atividade 

impedida – contextos nos quais a ação do indivíduo em contexto laboral é cerceada, 

dificultada ou impelida. Tal limitação pode culminar em atividade laboral esvaziada, 

precarizada, solitária (Bendassoli & Da Rocha Falcão, 2013). Nesse sentido, o sofrimento 

ou adoecimento, seja vinculado ao trabalho ou ao processo de escolha profissional, pode 

emergir a partir de situações relacionadas à esfera subjetiva da limitação do poder de agir 

– referente ao esvaziamento de sentido ou desmotivação quanto ao futuro profissional ou 

à atividade de trabalho (Bendassoli, 2011).  

Estes e outros aspectos são considerados essenciais na reflexão que permeia um 

processo de escolha profissional. Então, tendo em vista a importância social atribuída ao 

trabalho na vida dos sujeitos, a escolha de caminho de formação e futura prática 
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profissional assume, por sua vez, papel fundamental em determinada etapa da vida do 

indivíduo. Sendo assim, torna-se crucial para adolescentes e jovens disporem de espaços 

que os auxiliem a refletir com qualidade acerca de suas possibilidades de escolhas de 

futuro profissional.  

Ademais, Bendassoli (2011) relaciona o poder de agir à capacidade do sujeito 

ampliar a sua ação, de colocar elementos de sua subjetividade em sua atividade. Por 

extensão desse raciocínio, propomos aqui abordar o processo de escolha 

ou reescolha profissional a partir do operador teórico poder de agir, considerando-o 

como fator de especial relevância para a tomada da decisão, pois coloca o sujeito como 

capaz de decidir, ainda que haja limitações a serem consideradas neste processo. Logo, o 

sentido atribuído à escolha tem relação de valor psicossocial que norteará o sujeito na 

percepção das diversas opções possíveis para ele (Clot, 2010).  

Ainda no que tange o referido processo, Clot (2010) traz as possibilidades não 

realizadas como mais ou menos fossilizadas, mais ou menos disponíveis ou mais ou 

menos ligadas ou desligadas. Nesse sentido, essa gama de possibilidades pode trazer um 

grau de dificuldade para a tomada de decisão dos jovens sobre o que fazer após o ensino 

médio ou diante da vivência de interrupção de uma graduação, voltando-se, 

possivelmente, para um novo momento de escolha profissional.  

Clot (2010) acrescenta ainda, a questão do vínculo entre atividade laboral e 

afetividade – o qual envolve sentimentos, energia subjetiva e está diretamente relacionado 

à sensação de bem-estar nos sujeitos. Por isso, levando em conta as questões supracitadas, 

faz-se necessário ressaltar a importância das pessoas se reconhecerem e gostarem do que 

fazem ou farão profissionalmente a fim de prevenir possíveis encadeadores de sofrimento 

e adoecimento decorrentes da natureza da atividade laboral.  

Nessa linha de raciocínio, tal qual Vigotski, Clot (2010) também se preocupa com 

o desenvolvimento, o qual, segundo este, não é linear, mas irregular e 

descontínuo. Ele observa que cada atividade – cada escolha, no caso deste estudo – dispõe 

de uma história própria. E essa história, o que está por trás de cada escolha, é posta à 

prova e demanda reflexão. Disso decorre a necessidade de se distanciar um pouco da 

vivência imediata a fim de conseguir enxergar por outro ponto de vista o que se vivencia 

(Clot, 2010). Tal ponto será retomado mais adiante, por ocasião da apresentação dos 

caminhos e ferramentas metodológicas escolhidas para o presente estudo.  
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CAPÍTULO 2: O processo de escolha profissional para universitários que desistiram 

de seus cursos 

 

Torna-se cada vez mais comum a desistência de uma quantidade significativa de 

estudantes de seus cursos de nível superior. De acordo com a literatura nacional e 

internacional, os motivos que levam a tal acontecimento são os mais diversos possíveis, 

como as deficiências no processo de ensino, aspectos relacionados ao próprio aluno, seus 

perfis, fatores socioeconômicos, identidade profissional, aspectos relacionados à escolha 

do curso, expectativas pregressas ao ingresso, nível de satisfação com o curso e com a 

universidade, dificuldade de relacionamento com colegas e docentes, índices de 

desempenho nas disciplinas e tarefas acadêmicas, prestígio social do curso e da 

universidade, incompatibilidade entre os horários de estudo e outras atividades como 

o trabalho, aspectos familiares, especificamente responsabilidades com filhos e 

dependentes, apoio familiar quanto aos estudos, baixo nível de motivação e compromisso 

com o curso, entre outros (Voelkle, M.C. & Sander, N., 2008; Baggi & Lopes, 

2010; Morosini, Casartelli, Silva, Santos, Schmitt & Gessinger, 2011; Aina, 

2012; Andrade, 2014; Gairín, et. al., 2014; Verdum & Guidotti, 2014).   

No que concerne aos aspectos socioeconômicos, é notório o aumento da quantidade 

de estudantes com baixas condições socioeconômicas que passaram a ultrapassar 

barreiras educacionais decorrentes de suas trajetórias escolares e ingressar no ensino 

superior público. Essa conquista – facilitada pela criação de políticas educacionais, no 

Brasil, as quais buscam uma maior facilidade de acesso dos estudantes ao sistema de 

ensino superior – costuma ser vista como vitória para estes e seus familiares. Todavia, 

permanecer nas universidades públicas não consiste em tarefa fácil para os estudantes, 

uma vez que as exigências de ensino costumam ser superiores às que estavam habituados 

anteriormente (Zago, 2006).   

Essa questão suscita uma série de reflexões e questionamentos aprofundados 

por Zago (2006) em seu estudo. Um dos fatores por ela ressaltado foi o de uma escolha 

limitada posta a esses estudantes, pois ao avaliarem a competitividade do acesso ao ensino 

superior e compará-la com suas reais condições de ensino, por vezes, acabam escolhendo 

cursos menos concorridos por proporcioná-los maiores chances de aprovação.  

Outro fator contributivo a concorrência desigual, pontuado pela autora, foi o 

comércio de cursinhos pré-vestibulares, o qual está aliado a uma série de investimentos 

financeiros, colaborando para uma elitização do ensino superior. Ainda segundo essa 
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autora, a origem social continua exercendo forte influência ao acesso às carreiras mais 

prestigiadas, pois a estas estão associados os antecedentes escolares. Nesse sentido, dentre 

os participantes entrevistados por Zago, a maior parte levou em conta a sua condição de 

aprendizado no ensino público para a escolha do curso de nível superior e apenas uma 

minoria optou por cursos prestigiados, como medicina, direito, odontologia, entre outros. 

Estes tiveram um histórico de reprovações no exame vestibular até conseguirem atingir a 

aprovação.   

A respeito do déficit entre os níveis de ensino básico e superior, Zago (2006) trouxe 

o interessante relato de uma participante aprovada no curso de agronomia. 

Esta falou acerca da exclusão do conhecimento para alguns estudantes, o que se reflete 

tanto na escolha e eventual aprovação em um curso de graduação quanto no ingresso no 

ensino superior. A participante é de origem rural e teve dificuldade nos primeiros 

semestres do curso pelas lacunas em sua formação nas matérias básicas. Ela faz a seguinte 

analogia para transmitir tal sentimento: “É a mesma coisa que pegar um filme pela 

metade, não tem como entender inteiro”. Diante destas e de outras adversidades 

encontradas por esses estudantes ao ingressarem no ensino superior, a desistência do 

curso escolhido ou mesmo da universidade pode surgir como possibilidade para os 

mesmos.  

Dessarte, estudos pontuam a necessidade de haver uma preocupação em integrar os 

níveis de ensino, tendo em vista a notória defasagem existente entre a formação dos 

alunos na educação básica e no ensino superior. Realidade essa estendida a outros países 

como a Letônia. Nessa linha, estudo realizado por Paura e Arhipova (2014) aponta como 

um dos principais motivos para o abandono dos estudantes de engenharia na Universidade 

da Agricultura da Letônia o baixo conhecimento do ensino médio.  Portanto, diante desse 

cenário que toma proporções mundiais, Vitelli (2012) enfatiza a importância de haver 

programas ou políticas públicas que atendam esses estudantes a fim de acolhê-los, de 

melhor compreender o fenômeno da evasão universitária e, a partir disso, pensar em 

diferentes estratégias a fim de mitigá-lo.   

Em vista disso, torna-se relevante atentar ao comportamento instaurado e 

disseminado, entre muitos estudantes, diante da nova forma de ingresso no ensino 

superior – o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Este aliado ao Sistema de 

Seleção Unificada (SISU) está produzindo, em muitos estudantes que concorrem ao 

ingresso nas universidades, o comportamento de escolher os cursos 

de formação a partir da nota obtida no exame, adequando a escolha à viabilidade do 
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ingresso. Assim, a opção pelo acesso ao ensino superior, para muitos, está sendo mais 

importante do que optar por áreas de formação desejadas.  

Ainda nessa ótica, Andrade (2014) menciona tal comportamento como sendo um 

tanto quanto perigoso se pensarmos que ao optar por um caminho profissional 

estritamente motivado pela “facilidade de acesso” esta experiência de formação poderá 

destoar da identidade pessoal e culminar em sofrimento, insatisfação e possível 

abandono.    Então, este estudo direciona seu olhar ao papel do processo de escolha 

profissional na experiência de formação interrompida dos universitários participantes, se 

propõe a perceber os motivadores das respectivas decisões, os desencadeadores das 

evasões e eventuais desenvolvimentos psicológicos decorrentes dessa vivência.  

Diante desse contexto, a orientação profissional se faz relevante para auxiliar os 

estudantes no autoconhecimento, na percepção dos aspectos influentes em sua escolha, 

na compreensão e problematização do mercado de trabalho e das diversas profissões, na 

criação ou desenvolvimento de um planejamento de vida para, assim, haver subsídios 

necessários a realização de uma escolha qualitativa com grandes chances de condução a 

caminhos de satisfação e sucesso profissional. Nessa perspectiva, considerando o 

envolvimento de valores pessoais, crenças, do contexto socioeconômico, familiar, dos 

pares, aspirações, medos, exigências familiares, sociais e do mercado de trabalho na 

escolha de caminho profissional (Almeida & Pinho, 2008), esta costuma gerar nos 

sujeitos um nível elevado de ansiedade. Assim, a decisão da profissão adquire relevância 

e requer, muitas vezes, o suporte e orientação adequada de um profissional qualificado 

para tal.   

Nesse sentido, em estudo de revisão realizado por Morosini (et. al., 2011), em nível 

nacional, percebeu-se que quanto maior é a densidade da relação candidato/vaga nos 

concursos para ingresso no ensino superior, menores são os índices de evasão 

verificados.  

No contexto universitário, outra significação atribuída ao processo de Orientação 

Profissional, conforme Pinto e Castanho (2012), seria a de um espaço para acolhimento 

afetivo-emocional do aluno que se percebe sozinho, com dificuldades, dúvidas ou 

desestimulado. Ou seja, um espaço para contribuir com os alunos de graduação em 

diversos aspectos, oferecendo-lhes um suporte específico para os projetos universitários 

e profissionais, e ainda, para as tomadas de decisão ao longo do percurso acadêmico.  
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2.1 Contexto sociopolítico 

 

Diante da problemática mencionada, faz-se imprescindível vislumbrar tais 

vivências de forma contextualizada, compreendendo o cenário político-social que as 

atravessa.  Nessa perspectiva, pensando o contexto político, econômico e social no qual 

vivemos, torna-se pertinente refletir e problematizar as implicações do atual sistema de 

produção capitalista na sociedade de forma geral. Esse, há algum tempo, vem passando 

por profundas e rápidas transformações, as quais fazem emergir no cotidiano das pessoas 

temas como desemprego, alterações nos contratos de trabalho, nos sistemas de 

previdência, nas relações de trabalho, baixos salários, entre tantos outros que afetam 

diretamente adultos e jovens em seus projetos de vida. Isso dificulta grandemente a 

transição de jovens da situação de dependência e imaturidade para o acesso ao mundo 

adulto.  

Esse sistema limitador à escolha profissional dos estudantes, especialmente 

daqueles advindos de classe econômica desfavorecida, pressiona jovens pobres a 

buscarem empregos, muitas vezes informais, para fins de subsistência ao invés da 

continuação dos estudos. Apesar das adversidades, nos últimos anos, foram criadas 

políticas públicas educacionais as quais facilitaram o acesso desses estudantes ao sistema 

de ensino superior. Nesse sentido, mesmo com ressalvas e críticas às referidas políticas 

compensatórias – tendo em vista que a inserção no ensino superior, para esses estudantes, 

gera grandes dificuldades de formação e conclusão dos cursos – elas transformaram o 

nicho dos estudantes universitários, passando a contemplar parcelas da população antes 

excluídas do ambiente universitário.  

Nesse ponto de vista, percebe-se a necessidade de ampliação qualitativa das 

políticas públicas educacionais, bem como sua efetiva aplicabilidade nas instituições de 

ensino, para atuarem de forma a atingir e superar os obstáculos e deficiências basilares 

do sistema de ensino brasileiro, os quais iniciam-se nos primeiros níveis da escola formal. 

Só assim, com todos dispondo das mesmas condições e qualidades de ensino, não se faria 

necessário utilizar-se de modelos compensatórios. 

Outrossim, não se pode deixar de mencionar a reestruturação do ensino médio 

brasileiro. O qual seguirá um novo modelo conforme a medida provisória nº 746, de 22 

de setembro de 2016. Essa foi aprovada no Senado Federal em 8 de fevereiro de 2017. 

Conforme site do Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br), a reformulação 

conta com uma base nacional comum curricular a qual será obrigatória a todas as escolas 
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e deverá ocupar o máximo de 60% da carga horária total do ensino médio, sendo o tempo 

restante preenchido por disciplinas de interesse dos alunos, que poderão eleger 

prioridades de acordo com a área de formação desejada entre uma das cinco áreas 

disponíveis: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação 

técnica e profissional.   

Essa medida defrontará os estudantes com a necessidade de optarem, ainda mais 

cedo e com menos maturidade, por uma das áreas supracitadas limitando-os a um nicho 

profissional, posto a impossibilidade de passar por todas a fim de melhor conhecê-las e 

só então construir subsídios para escolher uma. Assim, a gama de profissões pertencentes 

às áreas não escolhidas, possivelmente, intensificará as dificuldades sentidas pelos jovens 

ao terem de decidir por apenas uma delas.  

Logo, a tomada de decisão acerca de um futuro profissional parece ainda mais 

difícil no contexto sociopolítico atual, haja vista o cenário de intensas transformações e 

incertezas no âmbito trabalhista. Esse contexto social incerto e oscilatório, gerador de 

angústias e limitações, precisa ser pensado e problematizado em processos de 

escolha profissional. 

  

2.2. Eventos/colisões dramáticas e perezhivanie na escolha profissional 

 

A escolha profissional consiste em um processo, frequentemente, atravessado por 

uma ansiedade característica de quando nos deparamos com o desconhecido. Além dessa, 

é comum ainda a existência de conflitos internos e/ou externos ao sujeito da escolha 

durante a construção da decisão. Nessa perspectiva, a angústia e insegurança de não saber 

o que fazer, em alguns casos, transforma-se em um medo paralisador do jovem 

impedindo-o de resolver, inclusive, questões simples como responder sobre o que gosta 

de fazer. Assim, credita-se tal circunstância à combinação de fatores sociais e à ausência 

ou fragilidade do autoconhecimento (Silva & Soares, 2001). Contribuindo, assim, com a 

geração de conflitos chamados, neste estudo, de eventos e colisões dramáticas. 

No tocante aos operadores teóricos basilares deste estudo, será utilizado um 

construto central da teoria histórico-cultural, o “desenvolvimento”. Aqui compreendido 

como um processo ou trajeto, não linear, complexo e contraditório, por meio do qual o 

social torna-se individual. Pois acredita-se em um sujeito, ao mesmo tempo, único e 

singular, mas também social e histórico (Aguiar, 2006). Esse processo é permeado pela 

perezhivanie e pode gerar desenvolvimento nas funções psicológicas superiores. Logo, 
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entende-se o desenvolvimento individual como parte de situações sociais e da relação 

entre o individual e o ambiente. De modo que as interações e os dramas da vida 

constituem fontes de desenvolvimento (Veresov, 2014; Veresov & Fleer, 2016). 

Sob essa ótica, considera-se pertinente a compreensão de como cada evento 

dramático pode fornecer material empírico para a análise do curso do desenvolvimento, 

podendo trazer mudanças significativas para todo o sistema de funções mentais superiores 

(Veresov & Fleer, 2016). Nessa lógica, o papel de uma perezhivanie consiste em trazer 

mudanças para a consciência como uma reorganização das relações entre o sujeito e seu 

meio social de modo a também trazer mudanças ao desenvolvimento da situação social 

(Veresov & Fleer, 2016). Assim, o conceito de perezhivanie pode atuar como uma 

poderosa ferramenta de pesquisa de modo a proporcionar, no caso deste estudo, a 

compreensão do papel do ambiente no desenvolvimento psicológico desses 

universitários. Nessa linha, o modo como cada estudante vivencia os eventos dramáticos, 

enseja, de forma singular e própria, mudanças na personalidade desses (Veresov & Fleer, 

2016). 

 

2.3. Escolha profissional em contexto histórico-cultural 

 

Cotidianamente, somos defrontados com a necessidade de fazer diversas escolhas. 

Essas, seja de qual natureza forem, implicam, necessariamente, na abdicação de outras 

possibilidades. Todavia, ao falarmos da escolha profissional, faz-se necessário salientar 

que essa nem sempre existiu. Na sociedade antiga, as profissões costumavam passar de 

pais para filhos a cada geração familiar, como uma espécie de legado. Sendo assim, a 

ideia de escolher uma profissão surge, aproximadamente, no período da revolução 

industrial com o advento do modo de produção capitalista, visto que esse traz consigo 

uma ideologia responsabilizadora dos sujeitos pelo próprio sucesso ou fracasso (Santos, 

2005; Bock, 2002; 2008). 

Todavia, sabe-se que essa ideologia traz consigo um sistema de produção 

alimentador de desigualdades sociais. Esse se divide entre a parcela da sociedade que 

detém os meios de produção e a que necessita de vender sua força de trabalho para 

sobreviver. Esta torna-se frágil e vítima das imposições do sistema. Dessa forma, a 

depender da classe social de origem, o indivíduo tem mais ou menos liberdade para 

decidir. Pois, apesar de ser atribuído ao jovem a tarefa de escolher, essa decisão não 
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ocorre de forma puramente individual, desconexa do contexto social, tampouco a 

desistência da mesma. Ao contrário, essa sempre será multideterminada (Bock, 2008). 

Ademais, o próprio sistema de ensino configura um dos espaços de reprodução das 

desigualdades sociais: a exemplo da questão educacional, racial, econômica e de gênero 

(Levenfus & Bandeira, 2009). Esses aspectos também precisam ser problematizados e 

refletidos, de forma crítica, em processos de escolha profissional, considerando as suas 

interferências e influências na decisão a ser tomada. Todavia, vale salutar a necessidade 

de não estagnar nas críticas, mas refletir acerca das possibilidades diante do contexto 

social no qual se vive. Em vista disso, torna-se imprescindível refletir a respeito das 

possibilidades de futuro profissional levando em conta não apenas os desejos pessoais, 

familiares e as oportunidades, mas, de maneira análoga, as dificuldades, limitações, 

habilidades pessoais e requeridas pelas profissões, esforço a ser dispendido para atingir o 

objetivo, planejamento pessoal e profissional, entre outros fatores. 

Em razão do trabalho ocupar centralidade na sociedade humana, a escolha de 

caminho profissional consiste em uma das decisões mais relevantes tomadas ainda na 

adolescência – período marcado por incertezas e profundas mudanças – tornando a 

decisão profissional ainda mais complexa. Normalmente, emerge desse cenário, dúvidas 

e anseios os quais têm por trás questões existenciais como “o que eu quero ser? ” (Silva, 

2004). Nesse sentido, ao se deparar com a necessidade dessa escolha, na maioria dos 

casos, os estudantes não dispõem de um mínimo suficiente de informações para tecê-la 

de maneira qualitativa. Então, muitas vezes, a indecisão surge como forma de evitá-la 

(Dias, 2012; Santos, 2000). 

Nessa perspectiva, a psicologia histórico-cultural aponta para a necessidade de 

compreensão do modo como são construídas as escolhas observando sentimentos, ações 

e pensamentos, visando, assim, desvelar as verdadeiras relações que embasam tais 

processos decisórios, a produção de novos sentidos e ressignificação de outros (Aguiar, 

2006; Toassa, 2011). Essa abordagem preconiza a busca do entendimento acerca de cada 

sujeito no sentido do que o mobiliza e o leva a satisfação.  

Dado o caráter clínico desta pesquisa, tal entendimento foi construído em conjunto 

entre a pesquisadora e os participantes. Sob essa ótica, as necessidades, compreendidas 

com base no movimento histórico, social e político vivenciado por cada sujeito, 

constituem aspectos fundantes na compreensão acerca do caminho percorrido por cada 

um deles. Por vezes, esses não têm a consciência do movimento de constituição de suas 

necessidades. Ou têm certo grau de consciência que pode ser ampliada. Tais necessidades 
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se dão de forma não necessariamente intencional, tendo nas emoções um componente 

fundamental (Aguiar, 2006; Toassa, 2011). 

Nesse ponto de vista, Aguiar (2006) afirma que nossos desejos provêm de nossas 

necessidades e essas são vividas de forma singular por cada um. Elas mobilizam e criam 

estados de tensão e de desejo, mas é diante de informações concretas, de experiências 

vividas e de estratégias organizadas que o sujeito, por meio de um processo de 

significação e ressignificação, elenca aspectos que podem satisfazer algumas de suas 

necessidades e, então, esses se configuram como motivos para a ação (Aguiar, 2006). 

Outrossim, compreende-se que essa escolha se torna ainda mais difícil quando traz 

consigo uma visão precipitada de parecer definitiva. Apesar de que o cenário social atual, 

com o desenvolvimento das tecnologias, passa por constantes transformações as quais 

contribuem com a desconstrução desse falso ideal de escolha profissional para a vida toda. 

Nessa linha, a modernização leva as pessoas a sentirem-se livres para replanejar, re-

escolher e mudar de caminho profissional se assim desejarem. Não obstante, isso não 

retira a necessidade e relevância de se ater, cuidadosamente, ao processo de escolha ou 

de reavaliação dessa. 

Então, para se compreender um processo de escolha é preciso conhecer o 

movimento pessoal desse sujeito que escolhe, seus sentidos e significados, assim como 

as condições objetivas e sociais na qual está inserido, como os determinantes importantes 

às escolhas profissionais – ideologia dominante, as formas de trabalho, o funcionamento 

do mercado, o papel da educação, os valores, os grupos de pertencimento, entre outros 

(Bock, 2008). Logo, faz-se necessário buscar aquilo que mobiliza o sujeito, considerando, 

neste processo, a relevância da esfera motivacional (Aguiar, 2006). 

Nesse caminho de compreensão e construção de uma importante decisão, faz-se 

necessário conhecer de que lugar o sujeito parte a fim de oferecer suporte adequado às 

suas necessidades. Espera-se, assim, proporcionar-lhe a imersão em um processo de 

questionamentos, desconstrução de crenças limitantes e construção de uma escolha 

profissional autêntica e consciente dos aspectos circundantes e determinantes dessa 

(Aguiar, 2006). 

Dessa forma, pretende-se afirmar a importância da autonomia, como algo que se 

constrói na experiência de várias decisões, no decorrer da construção da escolha 

profissional. Essa costuma ser mais do que a opção por uma carreira a seguir, mas 

localiza-se em meio a um projeto pessoal, que se constitui nas e pelas relações sociais e 

históricas. Todavia, tal escolha é algo acerca da qual, dificilmente, se tem certezas, por 
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isso, ela é vista como um ato de coragem acompanhado pelo curso da realidade histórica 

(Bock, 2014).   

 

2.4. Orientação profissional: do “teste vocacional” ao suporte não-diretivo à 

tomada de decisão 

 

A Orientação Profissional (OP) surge em um contexto social, político e econômico 

muito particular, o período da Terceira Revolução Industrial, caracterizado pela produção 

e consumo em massa. Nesse cenário, a OP aparece diretamente ligada à indústria com o 

objetivo de aumentar a produtividade industrial e de tentar adequar as pessoas às tarefas 

de trabalho (Lassance & Sparta, 2003; Levenfus & Bandeira, 2009). Priorizando assim, 

os meios de produção a despeito do bem-estar dos trabalhadores. 

Sob essa ótica, apenas com o declínio da sociedade industrializada a Orientação 

Profissional passou a ter seu objetivo direcionado não mais à produção, mas ao sujeito da 

escolha. Esse processo passou por influência da Terapia Centrada no Cliente, de Carl 

Rogers, culminando em um novo olhar voltado aos papéis dos sujeitos no processo de 

Orientação Profissional. Havendo, portanto, um deslocamento do lugar do saber e da 

decisão o qual era privativo do orientador e passa ao orientando. Sendo assim, a eficiência 

e a produtividade passaram a ser consideradas como resultantes naturais de uma escolha 

adequada, centrada na satisfação e nos sentimentos de realização dos sujeitos (Sparta, 

Bardagi & Teixeira, 2006; Levenfus & Bandeira, 2009). 

Nessa linha, o processo de Orientação Profissional passa a trabalhar mais com a 

noção de autoconhecimento, com a análise da situação problemática e percebendo o 

sujeito como indivíduo psicológico capaz de organizar seus problemas e agir conforme 

os seus interesses e os condicionantes sociais (Sparta, Bardagi & Teixeira, 2006; 

Levenfus & Bandeira, 2009). Todavia, apesar dessas mudanças, ainda há, atualmente, 

quem procure por tal serviço na tentativa de descobrir a própria vocação – algo intrínseco 

e naturalmente dado – esperando, ao final do processo, a resposta que procura. Essa 

concepção está ultrapassada e se opõe à visão da construção histórica do sujeito, pois ao 

considerar a noção de vocação anula-se do sujeito sua condição de ativo e cria-se uma 

ilusória sujeição social.  

A respeito disso, o processo de OP, atualmente, constitui-se por meio do 

desvelamento do autoconhecimento, do desenvolvimento da consciência acerca dos 

aspectos influentes e determinantes da escolha, da desconstrução de crenças limitantes e 
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construção de novos conceitos viabilizados por reflexões, testes psicológicos e contato 

com informações transversais às profissões. Desse modo, os orientandos passam a ter 

mais condições de tomar suas decisões e, ao fazê-las, expressam aspectos particulares, 

sociais e históricos de si mesmos (Aguiar, 2006).   

No tocante aos testes psicológicos de aptidão, esses tiveram sua utilização 

diminuída entre os profissionais da área, uma vez que, hodiernamente, se têm a 

compreensão de que as pessoas podem exercer diferentes profissões, independentemente 

de características de personalidade. Pois, aptidões e habilidades podem ser desenvolvidas 

e aperfeiçoadas ao longo da carreira, não sendo, portanto, condições determinantes à 

definição da escolha (Sparta, Bardagi & Teixeira, 2006; Levenfus & Bandeira, 2009).  

Por esse ângulo, a OP passa a se preocupar, prioritariamente, com as condições do 

indivíduo para a tomada de decisão, ou seja, com o próprio processo de escolha 

auxiliando-o no aperfeiçoamento de informações e habilidades necessárias à tomada da 

decisão. Nesse seguimento, algumas abordagens teóricas, como a histórico-cultural e 

outras, não se preocupam em alcançar, necessariamente, uma opção profissional ao final 

do processo, investindo seus esforços na qualificação dos processos de escolha (Sparta, 

Bardagi & Teixeira, 2006; Levenfus & Bandeira, 2009). 

Nessa perspectiva, o que caracteriza a conduta humana, para Vigotski (1991), são 

as escolhas, as quais constituem a chamada essência do ato volitivo. Então, para esse 

autor, falar de escolhas significa falar de um processo complexo e fundamental para o 

desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores. Logo, se há a pretensão de 

compreender o processo decisório, faz-se necessário entender as mediações sociais e 

históricas constitutivas desse. Sendo assim, a discussão sobre escolha só pode ser 

enfrentada se situada na trama de um debate que considere o histórico, o social, o 

ideológico e o subjetivo como elementos, ao mesmo tempo, diferenciados e inseparáveis.  

Nessa lógica, vale ressaltar os diversos casos nos quais a escolha profissional 

tomada diz muito mais de uma necessidade de subsistência básica ou pressão 

social/familiar do que propriamente de um desejo ou identificação. Nesse sentido, é 

indubitável a existência tanto de decisões motivadas por vontade quanto pelas chamadas 

por Savater (2003) de “vontade forçada” ao referir-se às decisões que, em outro contexto, 

jamais aconteceriam. Corroboram essa ideia Melo-Silva, Lassance e Soares (2004) ao 

ilustrarem que, aqueles cujas famílias podem custear os estudos possuem graus maiores 

da chamada “liberdade de escolha” de uma carreira universitária ou tecnológica. Outros 
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precisam trabalhar para a própria sobrevivência e, nesses casos, os graus de “liberdade de 

escolha” de caminhos profissionais diminuem.  

Ainda no tocante a construção dessas, é notória a forma como muitas ocorrem – 

perpassadas por angústias, dúvidas, tensões e emoções diversas. As quais geram maior 

ou menor segurança para o sujeito da decisão. Tais emoções, entendidas como elementos 

constitutivos da subjetividade humana, são essenciais à compreensão das escolhas 

(Aguiar, 2006). Portanto, para compreender o processo de construção dessas, destaca-se 

a necessidade de considerar a relevância da esfera motivacional (Aguiar, 2006).  

Em meio a essas questões, atribui-se papel fundamental ao processo de Orientação 

Profissional, uma vez que esse proporciona aos sujeitos a oportunidade de se apropriarem 

de suas determinações, vivências, histórias, processos de significação e da eleição de 

motivos para a ação (Aguiar, 2006). De modo que, em meio ao decurso desse, novos e 

distintos eventos psicológicos sejam suscitados na dinâmica psicológica do sujeito a partir 

do movimento de apropriação ocorrido por meio de questionamentos relativos às 

necessidades individuais, mas também às formas pensadas até então pelos jovens. Assim, 

torna-se fundamental uma visão crítica e fundamentada sobre o mundo do trabalho, suas 

ofertas, contradições e armadilhas, para que os orientandos possam fazer escolhas 

direcionadas a um movimento de transformação pessoal e social (Vigostki, 2001). 

 

2.5.  Objetivos de pesquisa: 

 

  2.5.1. Objetivo geral 

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar o curso desenvolvimental do 

processo de escolha acadêmico-profissional de universitários que desistiram dos seus 

cursos a luz dos operadores teóricos “vivência”, “drama” e “poder de agir” da Psicologia 

Histórico-cultural, além de compreender a implicação desse processo no 

desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores dos estudantes. 

 2.5.2. Objetivos específicos 

I. Compreender os aspectos desenvolvimentais da vivência entre a escolha inicial e 

o abandono ou reavaliação dessa.  

II. Analisar as possibilidades de reelaboração dos participantes frente ao drama 

vivenciado nessa trajetória. 
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CAPÍTULO 3: Pressupostos teóricos-metodológicos 

 

Os construtos teóricos metodológicos subsidiários deste estudo estão consoantes à 

perspectiva histórico-cultural de Vigotski. Esse afirma a importância e necessidade de, ao 

se investigar qualquer questão, considerá-la e estudá-la historicamente em todas as suas 

fases de desenvolvimento, desde o momento do seu aparecimento até a sua dissipação. 

Nesse contexto, o afeto surge como aspecto constitutivo do sujeito, fundamental ao 

seu desenvolvimento, indissociável do pensamento e imprescindível de ser considerado. 

Logo, para compreender a fala do outro, além de entender suas palavras faz-se necessária 

a compreensão do seu pensamento, da sua motivação. Isso justifica o uso do método 

dialético para se estudar o desenvolvimento humano (Vigotski, 1995; Souza & Andrada, 

2013).  

Esse método, em pesquisas com o aporte teórico da psicologia histórico-cultural, 

possui o desafio de criar, ao mesmo tempo, ferramenta e resultado da investigação, o que 

demanda um constante trabalho de construção do pesquisador (Souza & Andrada, 2013). 

Nessa perspectiva, estudar algo historicamente implica em estudá-lo no curso do seu 

desenvolvimento histórico, uma vez que o fenômeno apenas se mostra quando em 

movimento. Sendo assim, a principal tarefa de análise é restaurar o processo para o seu 

estágio inicial a fim de compreender o que está por trás de sua externa manifestação 

(Vigotski, 1927/1995; Vygotsky, 1997). 

A respeito da análise, a dificuldade científica dessa consiste no fato de a essência 

das coisas não coincidir diretamente com a forma de suas manifestações externas. Por 

isso, os processos devem ser analisados de forma a revelar a relação verdadeira, que está 

na base desses processos, por trás da forma externa de sua manifestação. Nessa 

perspectiva, alguns dos agravantes são os processos mentais automáticos ou mecânicos, 

os quais encontram-se já solidificados. Esses resultam de um longo funcionamento: são 

aperfeiçoados, tornam-se automáticos, perdem a sua aparência inicial e na sua forma 

externa não indicam nada sobre sua natureza interna.  

Esses, aparentemente, perdem todos os traços de sua gênese. Em razão disso, esse 

tipo de automatização cria enormes dificuldades para a análise psicológica, tendo em vista 

que essa se propõe a substituir a descrição das relações externas pela explicação das 

experiências internas, colocando a explicação genética acima da lógica, pois seu interesse 

está em saber de onde esse fenômeno veio e compreender seu processo de transformação 

(Vygotsky, 1997). 
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Nessa ótica, ressalta-se a necessidade de analisar os processos partindo dos mais 

complexos para explicar os mais simples. No caso deste estudo, considerar o modo como 

fatores amplos, por exemplo, o contexto social, o mundo do trabalho e a identidade 

relacionam-se e influenciam na questão chave do estudo – escolha de curso acadêmico-

profissional. Dessa forma, a análise não pode deixar de considerar a relação entre as partes 

e o todo, pois ambos são determinados e se determinam mutuamente (Souza & Andrada, 

2013). 

Esse tipo de análise é possível ao se conhecer o sujeito em movimento, nas relações 

que estabelece, pois são elas que constroem o sujeito como ele se mostra. Assim, o 

método teve seu foco voltado às relações, pois nelas o movimento entre o singular e o 

coletivo se expressa. Para tanto, foram utilizados como atravessadores da análise os 

aportes teóricos já mencionados (Souza & Andrada, 2013). 

Nessa ótica, essa pesquisa, como as demais sociais, em geral, possui interesse no 

modo como as pessoas, espontaneamente, expressam-se e falam sobre o que é importante 

para elas e como pensam suas ações e as dos outros. 

 

3.1. Papel do pesquisador 

 

Este estudo seguiu os moldes da pesquisa clínico-qualitativa, que é uma forma de 

investigação interpretativa na qual os pesquisadores fazem uma leitura do que enxergam, 

do que ouvem e entendem. Tal abordagem tem relação assumida com as origens, história, 

contextos e entendimentos dos pesquisadores, assim como intrínseca relação com a teoria 

que embasa o estudo, sua visão de mundo e de homem. Portanto, o papel da pesquisadora 

consistiu em, no momento das entrevistas, possuir postura acolhedora, atenta e 

interessada nas questões trazidas pelos participantes, aprofundando tantos pontos quanto 

considerasse necessário, seja relativo às afetações surgidas no decorrer do diálogo, seja 

relacionado aos objetivos da pesquisa. Nas etapas sequenciais da pesquisa, a postura da 

pesquisadora continuou sendo de atenção e sensibilidade levando em conta os diversos 

aspectos envolvidos tanto no processo de construção dos dados quanto no tratamento 

destas informações e consequente discussão com a teoria de base.  

Durante as entrevistas buscou-se oferecer aos indivíduos-participantes, sempre que 

oportuno, espaço para um exercício de autoanálise, de forma a prover meios a esses 

participantes no sentido de uma possível ampliação da consciência e compreensão, por 

parte de cada um deles, acerca de sua própria biografia. A pesquisadora buscou, neste 
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exercício, contribuir para a oferta de espaço dialógico apropriado ao objetivo central 

dessas entrevistas. Partiu-se do pressuposto, reafirmado aqui, de que a subjetividade da 

pesquisadora é parte constituinte da forma como este tipo de pesquisa é conduzida. 

Considerando, especificamente, o contexto de realização desse tipo de entrevista, 

um problema que pode surgir diz respeito ao fato de alguns entrevistados falarem o que 

imaginam ser desejável de ouvir pelo entrevistador. Por isso, a importância de o 

entrevistador possuir uma sensibilidade que o auxilie no reconhecimento de falsas falas, 

ou falas esvaziadas de sentido, que podem dizer muito mais de outros aspectos do 

processo de pesquisa do que sobre o tema pesquisado (Bauer & Gaskell, 2004). Por esse 

motivo, a importância de deixar claro, durante o contato com os sujeitos de pesquisa, que 

não há respostas certas ou erradas, mas que o interesse é em compreender 

verdadeiramente a experiência do participante e tentar deixá-lo à vontade e confortável. 

Para que, assim, seja possível aprofundar questões a partir das primeiras respostas 

fornecidas por eles.  

Nessa linha, é recomendado tentar, sempre, prosseguir no tema com outras questões 

e indagações, pois, numa entrevista em profundidade, a visão pessoal do entrevistado é 

explorada em detalhes a fim de tentar compreender os mundos vividos dentro de um 

grupo de entrevistados, valorizando as trocas afetivas mobilizadas na relação face a face 

(Campos, Alves & Turato, 2015; Bauer & Gaskell, 2004). 

 

3.2. Procedimento de construção de dados 

 

Considerando o interesse em compreender, de forma aprofundada, as vivências 

particulares de cada estudante, percebemos na entrevista individual um potencial 

contributivo ao aprofundamento da compreensão dessas particularidades. Nessa linha, a 

referida entrevista teve como parâmetros princípios oriundos da metodologia clínico-

qualitativa, proposta por Turato (2013), no que diz respeito ao estabelecimento de postura 

clínica acolhedora por parte da pesquisadora em relação ao indivíduo-participante o qual, 

nesse contexto metodológico, assumiu papel de co-analista – processo que contou com 

estratégias de reflexão da fala, quando a pesquisadora propunha ao participante refletir 

acerca de sua própria narrativa, bem como a problematização de alguns aspectos a fim de 

promover ao participante espaço à reflexão e autoanálise acerca de própria vivência – e 

protagonista no curso da tomada de consciência de seus processos psicológicos.  
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Nesse sentido, o diálogo estabelecido entre pesquisadora e indivíduo-participante 

esteve guiado tanto pelos objetivos da pesquisa quanto pelas afetações da própria 

pesquisadora durante as entrevistas. Assim, a entrevista clínico-qualitativa, mobilizada 

como ferramenta de mediação, se propôs a contemplar a vivência da díade participante e 

entrevistadora. Portanto tratou-se, aqui, de se prover de ferramenta de pesquisa coerente 

com perspectiva que atribui papel central à co-gênese dos significados e desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores, perspectiva alinhada com a proposta dos processos 

dialógicos como centrais à construção e compreensão do self (Markovà, 2006).  

Como o principal interesse deste estudo foi compreender as vivências singulares de 

cada participante no contexto em questão, acreditou-se na relação face a face, 

característica da entrevista, como um meio facilitador da compreensão do mundo do 

participante, de suas crenças, atitudes, valores e motivações (Bauer & Gaskell, 2004), 

permitindo um aprofundamento acerca da história e das particularidades de cada sujeito. 

Nessa perspectiva, a fim de garantir uma pesquisa bem-sucedida, com entrevistas 

que proporcionassem a fluidez do diálogo, foi preciso que a pesquisadora estivesse bem 

preparada e atenta. Sendo assim, mesmo que a entrevista clínico-qualitativa fosse 

conduzida por afetações suscitadas durante ela, considerou-se pertinente a elaboração de 

um tópico guia, a fim de fazer com que as questões relacionadas ao objetivo da pesquisa 

pudessem ser aprofundadas no decorrer do diálogo. O tópico guia consistiu apenas em 

um norteador, não havendo a necessidade, e nem a intenção, de restringir o diálogo da 

entrevista ao que estava contido nele (Bauer & Gaskell, 2004). 

Esse foi composto pelas questões centrais desta pesquisa e ensejou diálogos sobre 

os seguintes temas: I. a escolha por determinado caminho de formação de nível superior, 

levando em conta o contexto sócio-histórico e cultural no qual ela ocorreu; II. a vivência 

durante o curso de graduação; III. a desistência do curso escolhido; IV. reflexões dos 

participantes acerca da própria trajetória, além da autoavaliação desses acerca de 

mudanças subjetivas percebidas como decorrentes dessas experiências. 

 

3.3. Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa foi devidamente submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN. O identificador do projeto por meio do qual este poderá ser 

consultado no Sistema Nacional de Ética em Pesquisa é o seguinte número de Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 64874417.6.0000.5537. 
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Todas as entrevistas ocorreram em ambiente sigiloso e reservado, na sala do Grupo 

de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Essas tiveram caráter clínico e cada uma contemplou as seguintes etapas: 

agradecimento inicial ao participante pela disponibilidade e interesse em participar da 

pesquisa; uma breve apresentação da pesquisadora, bem como da pesquisa e seus 

objetivos; foi assegurado o sigilo da identidade do participante; houve a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e do termo de gravação de voz; e 

iniciou-se a entrevista propriamente dita.  

As informações foram registradas por meio de gravador de voz e, ao final das 

entrevistas, preenchia-se algumas informações sociodemográficas acerca dos 

participantes, como gênero, idade, instituição de nível superior na qual estudou, se pública 

ou privada, número de graduações interrompidas, ano de ingresso e de desistência dos 

cursos, número de integrantes da família nuclear, classe social da família e a natureza da 

instituição onde concluiu a formação educacional básica - estabelecimentos públicos, 

privados ou ambos. Por fim, se pedia indicações aos participantes de outros universitários, 

no perfil da pesquisa, que pudessem ter interesse em participar.  

 

3.4. Participantes 

 

Os participantes desta pesquisa foram: quatro homens e três mulheres com idades 

entre 19 e 34 anos. Todos residentes em Natal/RN e com histórico de desistência de um 

ou mais cursos de nível superior antes de concluí-los formalmente (finalização dos 

créditos e colação de grau).  

Antes de iniciarem as entrevistas, realizou-se um pré-teste, com participante 

adequado aos critérios de inclusão do estudo, a fim de perceber como se daria a 

construção dos dados e a compreensão das perguntas de modo a aprimorar os 

questionamentos, bem como a postura da pesquisadora. Considerando a riqueza de 

informações decorrentes desse teste, decidiu-se contabilizá-lo como entrevista a ser 

analisada. 

Nessa perspectiva, a quantidade de entrevistas foi definida com base no critério de 

adesão espontânea, ou seja, a pesquisa foi divulgada por meio de redes sociais – 

whatsapp, facebook e instagram – e quatro pessoas interessadas em participar entraram 

em contato voluntariamente. Além dessas, houve duas indicações feitas pelos próprios 
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participantes. Na ocasião da entrevista eles escolheram os pseudônimos pelos quais 

gostariam de ser identificados no estudo. 

 

3.5. Análise dos dados construídos 

 

No tocante aos dados construídos, as entrevistas foram transcritas e as informações 

foram analisadas por meio da análise clínico-interpretativa. Inicialmente, à luz do 

processo de co-análise, realizado pela díade pesquisadora-participante, ainda durante as 

entrevistas.  

Na sequência, as transcrições foram reiteradamente lidas e analisadas tendo em 

vista as narrativas e autoanálises dos próprios participantes, bem como os objetivos da 

pesquisa à luz do aporte teórico desta. Esse procedimento interpretativo culminou na 

seleção de alguns trechos ilustrativos das narrativas produzidas nas entrevistas. Esses 

foram selecionados tanto pelo critério de recorrente aparecimento nos discursos, quanto 

pelo critério de relevância, ou seja, mesmo não sendo recorrente em mais de uma 

entrevista pareceram, para os pesquisadores, informações relevantes de serem discutidas 

dentro da temática e questão de pesquisa.  

Esse processo foi de natureza clínico-interpretativa, tendo em vista o quadro teórico 

e epistemológico acima discutido. Fez-se necessário, portanto, ter conhecimento acerca 

do contexto sociocultural dos participantes e basear as análises também neste conjunto de 

informações. 

A fim de garantir cientificidade à análise clínico-interpretativa do processo, se 

recorreu à fidedignidade e à concordância entre intérpretes, que se refere a uma espécie 

de duplicação de esforço no qual mais de um pesquisador avalia a consistência dos dados, 

interpretações e inferências trazendo maior qualidades aos resultados (Bauer & Gaskell, 

2004). No caso deste estudo, além da pesquisadora em questão os dados foram avaliados 

por mais dois pesquisadores, quais sejam o orientador e o co-orientador da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4: Resultados e discussão  

 

   Esta sessão trará, inicialmente, uma avaliação geral dos dados, considerando o 

grupo das entrevistas. Nesse sentido, foram elencadas três categorias de análise conforme 

os interesses da pesquisa, quais sejam: I. Escolhas; II. Reavaliações ou desistências e III. 

Mudanças e desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores. Na sequência, serão 

apresentadas análises mais específicas a respeito de cada entrevista, em consonância com 

o objetivo geral supracitado. 

   Sendo assim, a primeira categoria (escolhas) subdividiu-se em dois temas: escolhas 

motivadas pelo ingresso no ensino superior e escolhas motivadas pela identificação com 

a área de formação. Nessa perspectiva, todos os participantes passaram por experiências 

de escolha acadêmico-profissional motivada pelo desejo de ingressar no ensino superior, 

mesmo aqueles que, em outro momento, puderam redirecionar suas decisões ao critério 

da identificação profissional. No caso do primeiro tema, esse sofreu forte influência do 

Sistema de Seleção Unificada, que permite ao aluno utilizar a nota obtida no ENEM como 

meio para observar em quais cursos e universidades teria a chance de aprovação. 

  A segunda categoria (reavaliações ou desistências) desmembrou-se entre: 

impossibilidade de conciliar trabalho remunerado com formação acadêmico-profissional; 

escolhas pouco problematizadas; deficiência no processo de ensino-aprendizagem; 

ausência de identificação com a formação profissional escolhida e desvalorização por 

parte do mercado de trabalho. 

  Já a terceira categoria (mudanças e desenvolvimento das Funções Psicológicas 

Superiores) subdividiu-se entre as temáticas: desenvolvimento da personalidade; 

aprendizados e ampliação da visão de mundo. Todas decorrentes das vivências 

construídas a partir do processo de escolha acadêmico-profissional, passando pelas 

vivências universitárias - algumas atreladas a atividades de trabalho – até seus 

desdobramentos. Tais temas foram considerados parte dessa categoria por terem resultado 

do desenvolvimento de modos ser distintos, nos participantes, após às referidas vivências, 

bem como decorrentes da evolução de mecanismos psíquicos, como o progresso da 

consciência acerca dos aspectos adjacentes às próprias escolhas e influentes em suas 

trajetórias.  
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4.1.  ENTREVISTA  PRELIMINAR [Pseudônimo: Miguel] 

Miguel, 25 anos, advém de família de classe socioeconômica desfavorecida, 

constituída por ele, pais separados e duas irmãs mais novas. O universitário cursou todo 

o ensino básico em estabelecimentos públicos de ensino.  

No tocante a sua escolha de curso acadêmico-profissional, ele externou o desejo de 

se tornar odontólogo, todavia, acreditava não dispor dos conhecimentos necessários para 

concorrer e ser aprovado nessa área. Sendo assim, considerando a própria classe social, 

bem como a qualidade do aprendizado durante a educação básica, o jovem se percebeu 

com menos liberdade para decidir (Bock, 2008).  

Diante desse cenário, optou pelo curso de Ciências e Tecnologia (C&T). Segundo 

o próprio, essa escolha se deu em razão do seu interesse pela área de informática e, 

especialmente, pelo amplo número de vagas ofertados nesse curso de formação na UFRN 

– 560 vagas para 909 candidatos, gerando uma concorrência de 1,62 por vaga em 2010, 

ano de ingresso do estudante, conforme a demanda parcial de candidatos inscritos por 

curso e disponibilizada pela comissão permanente do vestibular da UFRN no referido ano 

(UFRN, 2010). 

Nessa linha, a escolha de instituição e curso passa, necessariamente, por 

considerações de ordem pragmática relacionadas ao grau de dificuldade de acesso a 

instituições e cursos, conforme ilustrado pelo recorte abaixo: 

 

Miguel [Recorte 01]: eu naquele tempo eu queria fazer odontologia, sabe? Só que 

eu sabia, eu não sou burro, sabia que eu não tinha condições de passar em 

odontologia, né? [...] Não gostava de estudar muito então fiz C&T.  

 

Nesse recorte da fala de Miguel, percebe-se que ele sobrepôs ao desejo de ser 

odontólogo a vontade de ingressar na universidade pública que, em sua percepção seria 

mais viável se o mesmo abdicasse da escolha pela odontologia e optasse pelo curso de 

C&T em razão da ampla oferta de vagas. 

Há que se ressaltar um aspecto, por vezes, comum entre jovens adolescentes em 

processo de escolha profissional, que diz respeito às idealizações ou pouca informação 

acerca das profissões desejadas ou escolhidas. No caso de Miguel, isso também se fez 

presente em sua escolha pelo curso de C&T. 
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Miguel [Recorte 02]: A princípio foi assim, eu vou fazer C&T porque eu vou pra 

engenharia da computação porque eu gostava de computador, sem saber o que um 

engenheiro da computação fazia.  
 

Ainda que o estudante não tivesse clareza do fazer profissional de um engenheiro 

da computação, almejava atingir essa formação por meio da graduação em C&T. De 

forma semelhante, muitos outros jovens fazem suas escolhas de curso acadêmico-

profissional por meio de suposições a respeito da atividade desenvolvida nas diversas 

profissões. No entanto, quando essas divergem da realidade, por vezes, causam 

frustrações e arrependimentos.  

Nessa perspectiva, dados oriundos dos recortes de fala de Miguel sugerem que a 

decisão de interromper o curso inicialmente escolhido esteve ligada à impossibilidade de 

conciliação entre formação universitária e atividade de trabalho, além de limitações de 

ordem orçamentária:  

 

Miguel [Recorte 03]: [C&T] É um curso de alto índice de reprovação e, assim, eu 

senti muito êxito no primeiro semestre, passando em todas aquelas matérias, 

independente que era ou não por média. Mas, assim, a princípio eu gostava, estava 

indo no curso, sabe? Mas sentia muita dificuldade, não é? Por meus pais não terem 

condição eu sentia a necessidade de lanche, sair pra algum lugar, né? Então eu só 

tinha o transporte e só. Às vezes, não tinha nem o lanche, tinha que ficar com fome. 

Então isso foi uma das coisas que fez eu sair de C&T.  

 

Nessa ótica, pode-se inferir que a limitação orçamentária de Miguel e sua família o 

induziu ao serviço militar. Tal oportunidade surgiu como meio de trabalho formal 

remunerado em um momento no qual Miguel passava por necessidades financeiras 

básicas até para dar continuidade à formação em questão. Além disso, o universitário se 

viu diante de influências familiares as quais o estimularam a ingressar na força militar 

argumentando a viabilidade de conciliar o trabalho com a formação superior. Sendo assim, 

Miguel percebeu nessa possibilidade a chance de ter a própria renda mensal, a qual o 

permitiria adquirir alguns bens materiais desejados, e, portanto, optou pelo ingresso na 

aeronáutica.  

Ainda assim, o estudante não tinha nenhuma pretensão de abdicar da formação 

superior. No entanto, quando essa necessidade surgiu, ele chegou a trancar e retomar a 

formação em torno de três vezes até que, na última tentativa, percebeu que seria inviável 

manter a referida graduação, paralelamente ao trabalho, em virtude da impossibilidade de 

frequentar as aulas. Nesse sentido, Miguel trouxe em sua fala ressentimento da escolha 
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feita pelo ingresso nas forças armadas. Ele demonstrou ressentimento pelo tempo que 

poderia ter dedicado ao estudo e desenvolvimento profissional. No entanto, compreendeu 

que, naquele momento, a limitação de apoio financeiro para manter os gastos mínimos 

necessários à formação teve peso maior na sua decisão de interromper a formação 

acadêmica.  

Nesse ponto de vista, o trecho seguinte mostra o quão dramático foi, para o 

estudante, o fato de não ter conseguido conciliar o trabalho com a graduação e ter 

abdicado da formação superior. 

 

Miguel [Recorte 04]: eu fui embora, fui servir à aeronáutica. Servi, aí cheguei na 

aeronáutica, primeiro semestre tive que trancar, impossível, né? Então eu já 

comecei errando na parte da universidade, né? Pensava em voltar […] no segundo 

semestre eu tive que trancar de novo porque o serviço era serviço atrás de serviço 

e eu não conseguia ir para uma universidade. Então, assim, tive que trancar de 

novo. No terceiro semestre, quando eu mudei de local de trabalho, que ainda era 

dentro da aeronáutica, achei que ia ser um pouco mais… é, continuou, então foi 

um ano e meio já com esse problema no trabalho. Então eu não conseguia 

continuar com C&T. Mas eu no terceiro semestre já conseguia. Botei três matérias 

ou foram quatro. Eu sei que eu fui alguns dias para as aulas, mas depois não 

consegui mais e tive que reprovar em todas porque não tinha como, eu faltava a 

aula e ia para a prova sem saber muita coisa. E tinha grandes chances de eu 

reprovar por falta, né? Então, assim, tive que trancar C&T definitivamente, né? 

 

Nota-se que desistir da formação superior foi, para Miguel, uma vivência dramática 

a qual parece repercutir até os dias atuais em sua vida, uma vez que ele expressou algumas 

reflexões acerca de onde estaria caso não tivesse desistido da graduação naquela época.  

Nessa continuidade, ter consciência das próprias ações possibilita ter domínio sobre 

elas, assim, torna-se possível agir e recriar a realidade (Rolindo, 2015). Nesse sentido, 

percebeu-se a tomada de consciência, pelo participante, dos aspectos envolvidos em sua 

primeira escolha de curso superior e das consequências dessa para a própria vida.  

Sendo assim, a consciência caracteriza-se como resultado de um processo de 

desenvolvimento e, portanto, contributivo à realização de mudanças. Nesse caso, a 

criação de um novo plano profissional que o levou a novas escolhas. Desta vez, Miguel 

alude a nova decisão de curso acadêmico-profissional a interesses mais pessoais. 

 

 Miguel [Recorte 05]: Pra eu ser tendencioso para o curso que eu estou hoje, é… 

eu já tinha sido influenciado por coisas para entender o passado, eu sempre gostei 

de entender o passado, estudar, entender o planeta, assim, o universo, né? O cosmo, 
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essas coisas. Eu sempre achei muito fantástico. Então foram muito tendenciosas 

essas influências que eu tive de filme, de vídeos, de livros, para fazer eu escolher o 

curso que eu escolhi hoje, não foi só eu escolher no chute lá, né?  

 

Antes dessa nova escolha, Miguel tomou a iniciativa de conhecer as formações 

ofertadas no turno noturno a fim de viabilizar a conciliação do novo curso com o seu 

trabalho. Além disso, pesquisou, via internet, informações acerca da profissão desejada 

no intuito de construir melhores subsídios a sua escolha.  

 

Miguel [Recorte 06]: Pensei muito e comecei a dar uma olhada na internet o que 

eram as profissões [...] aí eu olhei física. Rapaz, eu vou ser físico, não, vou ser 

professor de física. É uma coisa bacana, o mercado de trabalho está abrangente, 

tem bastante escassez, eu olhei isso também. Sei que faz um tempo, mas o mercado 

de trabalho ainda continua assim, escasso nessa área de física. Para ensinar tem 

muitos profissionais que ensinam, mas não são pessoas licenciadas para tal coisa. 

 

Percebeu-se uma mudança de valores, atribuídos por Miguel às suas escolhas, 

quando ele passou a conferir menos credibilidade às profissões mencionadas como 

socialmente valorizadas, tal qual a de odontólogo ou oficial militar – ambas desejadas 

pelo participante em determinado momento de sua vida – e passou a expor suas próprias 

razões para a escolha da formação em Licenciatura em Física, a qual parece ser 

gratificante e satisfatória em termos de identificação e interesses pessoais.  

 

Miguel [Recorte 07]: Pelo meu setor é muito valorizado [carreira de oficial da 

aeronáutica] muito bem-visto então é isso aí que eu quero. Física hoje não, já é 

diferente, é uma coisa que eu vejo que eu gosto. Eu tenho, assim, um pouco de, não 

vou dizer que eu tenho certeza, mas eu tenho um pouco de certeza de que eu gosto 

daquilo, que eu acho interessante, eu perco tempo, horas com aquilo, eu leio livros 

a respeito disso, então provavelmente eu gosto daquilo, entendeu? 

 

No tocante aos dois processos de escolha acadêmico-profissional, Miguel refletiu e 

pontuou algumas distinções entre eles. A primeira escolha, pelo curso de Ciências e 

Tecnologia, pareceu ter resultado de influências chamadas, pelo participante, de 

condicionantes sociais, já a segunda escolha, pela Licenciatura em Física, se deu por 

motivos mais intrínsecos ao próprio estudante no que se refere a identificação com a área. 

 

Miguel [Recorte 08]: Eu escolhi física porque eu gosto de física, é, não foi à toa. 

Eu escolhi física porque eu pesquisei sobre isso pra entender um pouco do curso. 

O quê que eu seria no final desse curso, né? É, assim, como é que se diz, existia 
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fatores [sic] que são o quê, internos, né? Que eu gosto de exatas, eu gosto da área 

científica, que fizeram eu escolher física. E os outros não. Os outros foram fatores 

sociais, né? Fatores, como é que se diz, como é que eu posso falar da primeira, de 

C&T, fatores condicionais, né? Que eu não tinha condição de passar, achava que 

eu não tinha condição de passar em odontologia então eu tive que fazer C&T 

mesmo, então física foi diferente, eu vou fazer, sabia que não tinha problemas 

porque eu tinha estudado o suficiente pra entrar num curso desse e, assim, é, acho 

que estou no curso certo.  

 

Miguel fez suas escolhas ponderando o seu horizonte de possibilidades, limitações, 

seus desejos e o contexto histórico-cultural no qual estava inserido, o que guarda relação 

com o conceito teórico de “poder de agir”, tal qual proposto pela Clínica da Atividade 

(Clot, 2010). O trajeto de formação acadêmico-profissional de Miguel se inicia com o 

desejo de cursar Odontologia e tornar-se odontólogo, o qual foi arquivado após sua 

reflexão e avaliação acerca das reais condições de aprovação nesse curso, na época. 

Percebendo um provável insucesso caso fizesse essa tentativa, ele priorizou o desejo pelo 

ingresso no ensino superior e optou pelo curso de Ciências e Tecnologia. Mais à frente, 

ao cogitar o curso de Licenciatura em Física, o universitário passou por novo processo de 

reflexão. Nesse caso, continuou avaliando os conhecimentos que dispunha para concorrer, 

ponderou as chances que tinha de obter sucesso no exame e o escolheu por motivos de 

identificação pessoal com a área. 

A respeito de mudanças subjetivas percebidas pelo participante como consequência 

da vivência de formação universitária, bem como da interrupção dessa, o mesmo pontuou 

a experiência de imersão em ambiente universitário como positiva e contributiva ao seu 

desenvolvimento pessoal. 

 

Miguel [Recorte 09]: Pra mim, C&T trouxe uma diversidade de cultura, né? 

Diversidade de cultura no sentido... comecei a viver com outras pessoas que não 

faziam parte da minha realidade, dez mil vezes mais intelecto que eu. Que tinham 

uma educação melhor que a minha. E, assim, ponto positivo foi que eu comecei a 

me envolver com essas pessoas. Então essas pessoas me trouxeram pontos positivos, 

querer estudar, querer aprender, eu via, pô ele sabe escrever uma redação, eu não 

sei escrever uma redação, então essas diferenças. Ah, então eu vou querer aprender 

como é que escreve uma redação [...] via que um cara era muito inteligente, eu não 

era, então, assim, essas coisas fizeram com que eu gostasse mais das matérias de 

exatas, que eu gostasse mais de estudar”.  
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Diante disso, Pereira (2015) pontua que na interação com o outro o sujeito é capaz 

de movimentar processos de desenvolvimento os quais, sem essa relação, seriam 

impossíveis de ocorrer. Nesse sentido, a interação social possui um papel central como 

ação promotora de processos de aprendizagem e desenvolvimento. Este se processa de 

forma dinâmica e dialética por meio de rupturas e desequilíbrios provocadores de 

contínuas reorganizações por parte do indivíduo, como foi possível notar no percurso 

trilhado por Miguel diante dos contextos formativos pelos quais ele passou (Vigotski, 

1934/2003).  

Sendo assim, depreende-se da narrativa desse universitário que a convivência com 

estudantes advindos de contextos educacionais mais desenvolvidos, o contato com 

diferentes níveis e habilidades intelectuais, provocou nele o desejo de desenvolver-se 

mais. Então, a relação estabelecida entre Miguel e o contexto social universitário, somado 

à posterior vivência de trabalho formal, o proporcionou viver momentos que culminaram 

no desenvolvimento de suas FPS, refletidas, neste caso, em novos hábitos e mudanças na 

personalidade. 

 

Miguel [Recorte 10]: C&T mudou um pouco minha personalidade no sentido de 

estudar, eu via muitas pessoas de culturas diferentes estudando, muito mais 

inteligentes do que eu. [...] E a aeronáutica foi praticamente minha personalidade, 

né? A aeronáutica me fez homem. Me deu responsabilidade, me mostrou é assim 

que se faz. Porque eu não tinha disciplina ainda. Apesar de não estar, de ter um 

pouco de disciplina em C&T, mas não era tanto assim, a aeronáutica me deu mais 

disciplina. 

 

Outrossim, o aprendizado é considerado um aspecto necessário e fundamental no 

processo de desenvolvimento das FPS. É ele que possibilita e movimenta o processo de 

desenvolvimento. A respeito disso, Vigotski ressaltou que se o meio ambiente não desafiar, 

não estimular e exigir do intelecto humano, esse processo poderá se atrasar ou mesmo 

não se completar, ou seja, poderá não chegar a conquistar estágios mais elevados de 

raciocínio (Vigotski, 1934/2003). 

Nessa linha, o contexto de formação universitária, por sua vez, provê aos estudantes 

que nele se inserem de uma “situação social de desenvolvimento” (Vygotsky, 1998). Ou 

seja, Miguel relatou experiências que o levaram ao desenvolvimento de determinadas 

atitudes e posturas - o contato com um ambiente social percebido como sendo de maior 

valorização da atividade intelectual e do esforço de estudo (C&T) e da disciplina 
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(Aeronáutica) proporciona uma “interação entre formas reais e ideais” (Vygotsky, 1998) 

que ocasiona as chamadas vivências pessoais dramáticas. A superação de tais 

experiências tem o potencial de trazer mudanças nos indivíduos que delas participam, ao 

confrontar situações sociais, trajetória pessoal, valores e metas pessoais (Veresov & Fleer, 

2016).  

No período de realização da entrevista, o estudante encontrava-se em processo de 

reconstrução da carreira profissional e demonstrou autonomia e iniciativa na busca do 

futuro profissional desejado. Tal postura pode ser vislumbrada como uma modificação 

em seu poder de agir, uma vez que possui relação com o desenvolvimento da autonomia, 

neste caso, na condução da própria trajetória tendo em vista possibilidades e limitações 

percebidas por ele. 

 

4.2.  ENTREVISTA 1 [Pseudônimo: Alice] 

Alice é uma jovem de 22 anos, nascida numa família de classe média, na região 

do Seridó, no interior do estado do Rio Grande do Norte. Ela é a terceira filha de uma 

prole de três mulheres e sua formação educacional básica – ensino fundamental e médio 

– foi toda cursada em estabelecimentos particulares.  

Após quatro tentativas consecutivas de ingresso no ensino superior, entre seleções 

do vestibular e do ENEM, apenas na última, em 2014, Alice foi aprovada. Ela 

ingressou no curso de Licenciatura em Biologia na Universidade Federal da Paraíba. 

Apesar de a participante ter expressado um intenso desejo pela área de Moda 

e Entretenimento, ela justificou o ingresso na Licenciatura em Biologia por duas 

razões: pela inexistência, nas proximidades, de formação superior na área 

desejada, bem como pela afinidade sentida com a biologia durante o ensino médio.   

Ademais, a referida licenciatura se apresentou como uma possibilidade de 

aprovação para a jovem, tendo em vista a nota obtida no ENEM. Sendo assim, ela optou 

por ingressar na área ainda que não sentisse identificação com a questão da 

licenciatura. Pensava numa posterior reopção – exame realizado entre os estudantes 

universitários que desejam mudar de área de formação.  

Nessa perspectiva, o fato de Alice ter escolhido ingressar numa formação superior 

de licenciatura sem possuir o desejo ou mesmo sem considerar a possibilidade de tornar-

se professora sugere que essa decisão se deu pelo ingresso na universidade pública e não 

pela área de formação na qual adentrou. 



48 
 

Alice [Recorte 01]: Eu fiz vários anos seguidos [refere-se ao vestibular/ENEM] e 

quando eu passei não tinha tantas opções e acabei colocando biologia lá porque 

era uma coisa que eu queria e meio que era o que a nota me permitia também [...] 

mas não era o que eu queria de fato […] outra coisa que também me deixou é… 

que me fazia gostar menos ainda de biologia é que eu entrei em licenciatura e eu 

não me imagino sendo professora em hipótese alguma. Então eu acho que era um 

pouco de sofrer por antecipação. De pensar que um dia eu vou ter que dar aula e 

eu não suporto isso e eu não quero nem sonhar com isso.   

 

Nesse sentido, o arrependimento de Alice no tocante à decisão tomada consistiu em 

uma vivência dramática para ela que refletiu, com pesar, sobre todo o dispêndio pessoal 

e familiar para garantir seu ingresso numa universidade pública em outro estado, tendo 

em vista que ela residia, com seus pais, em um município do Rio Grande do Norte.   

Em meio ao diálogo, Alice trouxe uma memória de quando era mais jovem, ela 

pontuou seu desejo em cursar biologia e se especializar em biologia marinha. Todavia, 

não soube discorrer sobre como esse plano profissional foi construído, o que sugere um 

processo mental automático e aponta para a fragilidade de tal projeto. Não raro, outros 

jovens criam planos profissionais sem compreenderem, claramente, o processo 

de construção deles e sem o exercício, imprescindível, da reflexão crítica.  

Nessa ótica, quando não há a tentativa, previamente à escolha, de projetar-se nas 

profissões desejadas, ou seja, enquanto não há a busca, bem respaldada, por conhecer 

as dificuldades a serem enfrentadas em cada escolha, essas informações passam a ser 

conhecidas somente após a decisão e poderão culminar na reavaliação dramática e 

desistência da opção feita, conforme ocorreu com Alice.  

  Outrossim, a vivência dramática, durante a formação, a permitiu perceber que seu 

interesse pela biologia não condiz com uma área a ser seguida profissionalmente. Assim, 

a inexistência de identificação com a licenciatura; o investimento financeiro feito pela 

família para que ela se mudasse para João Pessoa, se mantivesse e pudesse cursar a 

formação para a qual havia sido aprovada; a energia despendida, diariamente, para 

continuar frequentando as aulas e realizando as atividades propostas; bem como 

a desconstrução do referido plano profissional que a acompanhava desde muitos 

anos, gerou em Alice sentimento de frustração por ter tido suas expectativas, a respeito 

do ingresso no ensino superior, não correspondidas.   

 

Alice [Recorte 02]: Era muito difícil levantar de manhã pra passar o dia inteiro na 

UFPB fazendo uma coisa que eu não queria fazer. Mas, mesmo assim, eu 
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ia porque... principalmente pelos esforços dos meus pais de terem me 

mandado pra lá pra fazer isso. [Fala emocionada]   

 

Essa narrativa aponta para a dimensão do conflito interno vivido por Alice quando 

ela se deu conta da exaustividade que estava sendo continuar uma formação que parou de 

fazer sentido para si. Esse drama refletiu-se em sua fala emocionada, nas lágrimas e na 

expressão corporal tensa a medida que trazia tais lembranças.   

Em razão dessa vivência dramática e da sequencial aprovação de Alice em dois 

outros cursos de nível superior – Rádio TV e Publicidade e Propaganda – a estudante 

desistiu da formação inicial ainda no primeiro semestre. Dentre as novas áreas de 

aprovação, Alice percebeu na formação de Publicidade e Propaganda uma 

maior proximidade com a atuação em Moda e Entretenimento e, portanto, optou por ela.  

No período de realização da entrevista, Alice encontrava-se próxima à conclusão 

do curso de Publicidade e Propaganda, no entanto, a estudante revivia o drama 

da insatisfação com a formação e pensava, novamente, em desistir. Conforme relato da 

própria participante, desta vez, com dois agravantes, a inexistência de novas aprovações 

e o avançar da formação.   

Nessa perspectiva, ao refletir acerca das vivências de formação acadêmico-

profissionais de Alice, compreende-se que sua segunda experiência formativa, ainda que 

traga semelhanças com a primeira, em termos de ausência de identificação e desejo de 

interrompê-la, parece trazer um drama mais intenso em razão dos agravantes 

mencionados pela estudante. Logo, durante quase todo o período da entrevista, Alice se 

mostrou emotiva e angustiada acerca da própria trajetória de formação profissional – 

tanto a respeito das escolhas frustradas quanto da inexistência de um projeto de vida e 

perspectiva futura. 

  

Alice [Recorte 03]: Eu estou meio que passando de novo pela mesma coisa, só que 

dessa vez eu estou meio perdida. Eu não sei o que eu vou fazer. É como se todas as 

coisas que eu achava que gostava e que queria não são [fala 

emocionada][...]parece que eu estou vivendo sem um propósito. Não é uma coisa 

que eu quero, não é uma coisa que eu gosto, não é uma carreira que eu pretendo 

seguir e quando eu falo que eu estou pensando em desistir as pessoas falam, mas 

você já está quase no final do curso[...] Eu sinto que eu estou me arrastando e meio 

que perdendo tempo da minha vida fazendo uma coisa que eu não gosto, que eu 

não quero.  
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Depreende-se, dessa narrativa de Alice, uma extrema necessidade de 

desenvolvimento do autoconhecimento, por parte da participante, uma vez que, sem ele 

a construção do futuro fica sem respaldo e sem sentido, como sugeriu o relato anterior. 

Dessa forma, Alice se une ao grupo de estudantes que abdicam de tentar ingressar 

em formação específica, pela qual haja identificação e interesse, quando o caminho para 

a alcançar parece mais árduo. Esses acabam optando por áreas menos concorridas 

que os facilitam o ingresso nas universidades desejadas. Esse nicho de estudantes 

costuma ser muito influenciado pelo contexto histórico-cultural que supervaloriza o 

ingresso e formação no ensino superior. 

Nessa perspectiva, não se pretende criticar aqui a mudança de caminho profissional 

dos estudantes ou a priorização pelo ingresso no ensino superior, mas promover a reflexão 

acerca da real motivação da escolha que se faz. Essa área de formação me motiva ou 

apenas me oportuniza ingressar no ensino superior? Escolher uma nova área é o meu desejo 

ou o é desejo de alguém para mim? Eu tenho consciência das dificuldades pelas quais devo 

passar ao escolher esta ou aquela área de formação? Entre tantas outras questões que podem 

e devem ser feitas pelos estudantes que se encontram em período de escolha de curso 

superior.  

Ademais, Alice falava com entusiasmo, brilho nos olhos e sorriso nos lábios acerca 

de seu desejo pela profissionalização na área de Moda e Entretenimento. Nesse sentido, 

ainda que essas características não sejam sinônimas de identificação e realização 

profissional, precisam ser consideradas como aspectos motivacionais os quais guiam o 

estudante a desenvolver uma maior investigação acerca da atuação profissional na área 

desejada, das dificuldades existentes na profissão e demais aspectos relevantes. De posse 

dessas informações, torna-se possível uma melhor reflexão e construção da escolha 

profissional.   

Conforme mencionado, Alice justificou a escolha pela Publicidade e 

Propaganda por percebê-la como sendo a mais próxima da área que realmente deseja, 

Moda e Entretenimento. Todavia, ao ingressar e aprofundar os estudos, percebeu que a 

possibilidade de ela seguir na área de interesse por meio da Publicidade e Propaganda 

era minúscula. A estudante acrescentou a informação de que era uma chance quase nula 

e que, caso decida por concluir o curso, será apenas pela pressão de seus familiares e por 

já estar próximo de finalizá-lo, mas não por vontade própria. Ainda que perceba, nessa 

formação, a possibilidade de contribuição para a carreira de Moda e Entretenimento, caso 
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venha a segui-la. Isso reforça a compreensão de que a participante poderia ter dedicado 

mais atenção e critério aos seus processos de escolhas. 

Durante a entrevista, ao reviver o drama da possibilidade de uma nova desistência 

de curso acadêmico-profissional, Alice pareceu ter iniciado uma tomada de consciência 

acerca dos aspectos envolvidos em sua trajetória acadêmica até aquele momento, como 

as consequências das escolhas feitas. Então, avaliando as próprias possibilidades e 

limitações, ainda que de maneira apreensiva, passou a vislumbrar novos caminhos 

profissionais mais relacionados à área desejada.  

 

Alice [Recorte 04]: é difícil porque eu não estou mais aguentando ficar em 

publicidade e eu vi que dessa vez eu não sei o que fazer. Ou até sei e não tenho 

coragem de ir atrás disso [...] eu venho tentando outras coisas que eu não consigo 

me enxergar fazendo.  

 

Ainda assim, Alice mostrou, semelhante às escolhas anteriores, não possuir 

conhecimento aprofundado cerca da área desejada. Em vários momentos da entrevista, 

Alice reiterou seu interesse profissional pela área de Moda e Entretenimento, mas o 

acesso a essa profissionalização não parecia claro para ela. Após algumas reflexões 

acerca de quem são os profissionais dessa área, como eles se profissionalizam e quais 

estratégias são necessárias para que ela conheça, efetivamente, essa profissão, a 

participante trouxe o relato de não ter muitas informações, mas conseguiu pensar em 

meios para obtê-las.  

 

Alice [Recorte 05]: É uma área que eu gostaria, mas ela ainda é um pouco obscura 

porque eu ainda não pensei as possibilidades de entrar nisso.  

 

Evidentemente, a ausência de informações reais acerca das profissões desejadas e a 

construção das escolhas com base em suposições, aumentam as chances de experiências 

frustradas. Nessa linha, as escolhas de Alice parecem ter sido fundamentadas em 

suposições aliadas às oportunidades surgidas. Portanto, as vivências dramáticas da 

estudante constituíram-se em rupturas e desequilíbrios provocadores da necessidade 

de reorganizações. Essas culminaram no desenvolvimento de sua personalidade, segundo 

a própria participante, no que se refere a saber lidar com as situações que a vida impõe e 

com as consequências das próprias escolhas.   

Além disso, ainda com relação a mudanças pessoais, notou-se, no decorrer da 

entrevista, uma alteração de postura da participante no que se refere a possibilidade de 
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buscar profissionalizar-se na área desejada. Tal transformação pode ser compreendida à 

luz do construto teórico do poder de agir. No início da entrevista, ela trouxe uma 

narrativa, aparentemente, desacreditada acerca da possibilidade de conseguir lidar com as 

dificuldades necessárias para iniciar e manter a formação em Moda e 

Entretenimento, como ter que trabalhar para se manter em outra região do país, por 

exemplo. Mas, ao final da entrevista, a participante refletiu sobres essas dificuldades e 

considerou a possibilidade de vivenciá-las e superá-las em prol de conhecer uma área 

profissional que a motiva.  

 

Alice [Recorte 06]: Eu acho que talvez fosse um pouco difícil no começo, mas que… 

eu acho que eu estaria disposta… eu acho que talvez valha a pena eu tentar por ser 

alguma coisa que eu realmente quero e que eu realmente sempre quis do que 

continuar aqui na minha zona de conforto fazendo o que eu já estou fazendo só 

que pra mim não faz sentido.  

 

Essa fala de Alice, apesar de trazer o desejo de enfrentamento das dificuldades para 

formar-se em Moda e Entretenimento, tratou-se de uma narrativa embargada de temor. O 

qual foi confirmado, mais adiante, quando Alice reconheceu a necessidade de tomar uma 

iniciativa para mudar o seu contexto atual. Mas, ao mesmo tempo, não se percebia 

determinada o suficiente para tal. 

O drama e o desejo de uma nova desistência universitária se refletiram na 

mensagem deixada, por Alice, aos estudantes que se encontram em período de escolha de 

curso superior. Todavia, essa, certamente, foi também endereçada a si própria. 

   

Alice [Recorte 07]: [Respirou fundo] Eu diria que se você realmente não gosta, 

saia. Porque eu acho que o peso e o sofrimento quando você faz uma coisa que 

você não quer, que você não consegue lidar, não vale a pena.    

 

Seguramente, os medos, as frustrações e o raso nível de autoconhecimento de 

Alice contribuíram para a criação de barreiras no trilhar de outros caminhos 

profissionais.  

 

Alice [Recorte 08]: Eu acho que eu tenho um pouco de medo que todas as coisas 

que eu escolha acabem se tornando… aumentando os riscos sabe? Que fazem eu 

me sentir bem e depois não mais. Só que eu acabo ficando muito presa, com medo 

de arriscar, essas coisas.  
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Por fim, nota-se que, apesar da vivência dramática, Alice se mostrou consciente da 

necessidade de responsabilizar-se por fazer algo em prol do seu futuro profissional 

e expressou sentir-se aliviada por poder conversar acerca desse assunto sem ser julgada. 

Nesse sentido, se percebeu o despertar do poder de agir em Alice quando ela avaliou o 

próprio contexto de vida, as experiências que passou, realizou uma autoavaliação e se 

projetou no futuro. Ao final da entrevista, ao ser questionada sobre como se sentia ela 

respondeu:   

 

Alice [Recorte 08]: Um pouco aliviada e um pouco pesada, porque eu preciso fazer 

alguma coisa. Eu sei que não dá para continuar do jeito que eu estou porque não 

está me fazendo bem. E aliviada por poder conversar sobre isso com alguém que 

não vai me dizer, por que você não termina já que você já está no sexto período e 

só faltam mais dois? [respirou fundo]   

 

4.3. ENTREVISTA 2 [Pseudônimo: F] 

F, 31 anos, é um rapaz nascido e crescido em família de classe média baixa 

composta por quatro integrantes – o próprio, um irmão mais novo e os pais. Estes estão 

aposentados recebendo um salário mínimo cada. A educação básica de F ocorreu uma 

parte em estabelecimentos públicos e outra parte em escolas particulares.  

Por meio da entrevista, percebeu-se que F possui um sonho profissional – o de se 

tornar oficial dos bombeiros ou da polícia militar – todavia, ele demonstrou ter conduzido 

seus caminhos profissionais, especialmente, a partir das oportunidades surgidas. 

Nesse sentido, o estudante concluiu o ensino médio em 2002 e, após um ano, 

recebeu proposta de emprego para trabalhar com um primo em Salvador/BA. Ele aceitou 

e, assim, ingressou no mercado de trabalho. No entanto, em meados de 2004 retornou à 

Natal/RN.  

Nessa linha, F expressou que, como advém de família carente, foi necessário se 

inserir cedo no mercado de trabalho a fim de obter a própria remuneração. Tal inserção, 

atrelada ao desejo de formação de nível superior, o distanciou da busca pelo sonho 

profissional almejado. O estudante afirmou, inclusive, o desejo de matricular-se em um 

cursinho preparatório para o concurso de oficial, todavia a renda familiar não conseguiu 

suprir essa demanda, impossibilitando-a. 

O ingresso no ensino superior, por sua vez, costuma ser desejado por muitas 

famílias ou mesmo percebido como uma continuação natural dos estudos que leva à 

inserção qualificada no mercado de trabalho. No caso de F, as tentativas de concluir o 
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ensino superior o desviaram do seu projeto profissional, pois ele precisou dividir seu foco 

e, em alguns momentos, abdicar da preparação para o concurso desejado a fim de dedicar-

se às demandas exigidas pela graduação na qual foi aprovado. 

 No tocante à escolha de curso acadêmico-profissional, F mencionou um interesse 

inicial pela graduação de engenharia, mais especificamente a engenharia mecânica. 

Todavia, ao avaliar o seu nível de formação básica nas disciplinas de exatas – matemática, 

física e química – as mais exigidas no vestibular para as engenharias, F se percebeu com 

deficiência nos conhecimentos relativos a essas áreas e, por acreditar não dispor de 

potencial para atingir a aprovação almejada, optou por seguir outro caminho. 

 

F [Recorte 01]: Eu tinha interesse, inicialmente, em fazer alguma engenharia, 

principalmente a engenharia mecânica, mas é... como eu não tinha muita afinidade 

com as ciências exatas, no sentido de física, química e matemática, de uma forma 

que é exigida, então eu decidi escolher outra coisa. 

 

Diante do exposto, pretendendo obter a aprovação no exame do vestibular e 

ingressar no ensino superior, F preferiu mudar de escolha de curso acadêmico-

profissional. Para tanto, ele considerou alguns fatores, como a afinidade com as 

respectivas áreas de formação, as concorrências ao ingresso nessas, a admiração sentida 

por algumas profissões e as próprias limitações percebidas em termos de conhecimentos 

específicos. Após essa avaliação, motivado pela afinidade nutrida pela área da geografia, 

bem como pela percepção da baixa concorrência entre candidatos para o ingresso nessa 

área de formação – seis candidatos para uma vaga no ano de ingresso de F na UFRN 

(2006) – o estudante optou e foi aprovado para a formação de geografia bacharelado. 

Segundo o participante, o bacharelado surgiu como escolha a partir de uma admiração 

sentida pelo papel do "pesquisador" e, além disso, pela falta de identificação e valorização 

atribuída, pelo próprio, à licenciatura. 

A respeito da experiência durante essa graduação, F mencionou que, inicialmente, 

sentia uma paixão pelo curso. Na própria ocasião da entrevista, ele trouxe narrativas 

afetuosas a respeito do modo como a geografia está inserida em nosso dia a dia. No 

entanto, ainda que houvesse identificação com a área de formação, no ano de conclusão 

dessa, ele recebeu a notícia de que havia sido aprovado em um concurso público para ser 

policial militar em outro município do estado e precisou abdicar da formação.  

Nessa continuidade, F avaliou a aprovação no concurso como uma oportunidade de 

adquirir a estabilidade financeira necessária e, em momento posterior, dispor de melhores 
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condições socioeconômicas para retomar e concluir a referida formação. Apesar de ter 

recebido críticas por abdicar da graduação em seu último ano de formação, F 

compreendeu a atitude tomada como a mais adequada tendo em vista a sua necessidade 

financeira, bem como a realidade atual do Brasil na qual um diploma de nível superior 

não mais garante a obtenção de um bom emprego. Sendo assim, estudo realizado por 

Linhares (2015) aponta para o aumento significativo do desemprego entre aqueles com 

mais de onze anos de estudos: 36,82% em 2002, 39,84% em 2003; 43,16% em 2004; 

46,19% em 2005; 47,81% em 2006; 50,70% em 2007; 52,92 em 2008; e 56,46% em 2009, 

segundo dados do IBGE/PME. 

 

F [Recorte 02]: Eu ingressei em 2006. Cursei 2006, 2007 e 2008 e sempre 

trabalhando. Antes de entrar eu já trabalhava e continuei trabalhando. Quando foi 

em 2009, no outro ano, eu passei num concurso. Fui convocado e fui morar em 

outra cidade. Apareceu essa oportunidade e, como eu sou de família carente, 

digamos, eu abracei né essa oportunidade, porque é difícil. A minha vida sempre 

foi assim, é... fazer o que eu preciso fazer pra depois fazer o que eu gostaria de 

fazer. 

 

Dessa forma, F se mudou para o município onde exerceria a referida atividade de 

trabalho e, após o período de adaptação, passou a trabalhar por escalas. Assim, foi 

possível conciliar o trabalho com a retomada da graduação, o que o permitiu concluir 

muitas das disciplinas restantes. No entanto, no âmbito da conclusão da última disciplina 

necessária para a obtenção do grau de bacharel em geografia, a disciplina de monografia, 

F encontrou dificuldades com as quais não conseguiu lidar e, portanto, sem concluí-la, 

perdeu o vínculo com a instituição. O qual, por algumas vezes, foi retomado e, 

novamente, interrompido por sucessivos insucessos na conclusão dessa monografia, 

ainda que sob orientação de diferentes professores.  

 

F [Recorte 03]: … quando chegou em monografia, que era o trabalho final, né?… 

mas eu não recebi o apoio que necessitava sabe? Então eu tentava, eu iniciei 

inclusive a monografia… porém é... ficou nessa fase introdutória e eu sentia muita 

dificuldade mesmo em avançar sabe? Fazer as outras etapas né? Como, por 

exemplo, objetivos, métodos… eu me senti, de certa forma, desorientado em vez de 

orientado [...] eu me senti muito abandonado pelo curso, pelo departamento. Então 

é... se eu voltar será apenas para pegar o diploma. Eu tinha uma certa paixão, um 

amor pelo curso, etc., mas isso foi perdido com o passar do tempo. 
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Tal experiência foi compreendida como uma vivência dramática, uma vez que 

culminou no surgimento de um ressentimento e de uma espécie de aversão, por parte de 

F, em relação ao departamento de geografia da referida universidade. 

 

F [Recorte 04]: No ano seguinte eu ingressei mais uma vez. Foi o terceiro ingresso 

em geografia e aconteceu a mesma coisa sabe? E sempre focando para o concurso 

pra oficial [...] tenho uma certa aversão ao curso, não gosto nem de passar pelo 

corredor. Quando eu passo por lá, assim, eu faço até uma brincadeirinha e tal 

porque eu considero importante, mas não é fundamental ter esse diploma. Porém, 

eu gostaria de, em algum momento, retornar para concluir já que, apesar de hoje 

não parecer, porque já fazem alguns anos, mas foi bem difícil quando eu estava 

cursando nos primeiros períodos [...] Então eu não posso deixar esse esforço ser 

em vão [...] Apesar do conhecimento adquirido, mas existe a exigência do diploma 

para os concursos, etc. 

 

Mesmo com o ressentimento relativo a não conclusão dessa formação e com a 

sensação de desamparo, diante dos professores orientadores e do departamento, o 

participante demonstrou continuar com o desejo de retornar, em momento posterior, para 

realizar nova tentativa de concluir tal graduação a fim de obter o diploma. 

Essa vivência dramática parece distanciar F, ainda mais, do seu desejo profissional 

de tornar-se oficial dos bombeiros ou da polícia militar. Pois, até o momento da entrevista, 

ainda que tenham se passado oito anos do primeiro rompimento com o vínculo na 

formação em geografia bacharelado e que ele permaneça com o desejo de se tornar oficial 

militar, a não conclusão da referida graduação parece constituir um obstáculo para que F 

se dedique à conquista de outros caminhos profissionais desejados.  

Nessa perspectiva, o reflexo desse drama foi tamanho na vida de F que encobriu, 

parcialmente, seu projeto profissional de tornar-se oficial militar, levando-o a dividir seus 

esforços entre os estudos para o referido concurso e a conclusão da mencionada 

graduação, ainda que tenha dito não ter a pretensão de atuar profissionalmente na área da 

geografia. 

Todo esse drama repercutiu em diferentes trajetórias, também inconclusas, trilhadas 

por F. Ele oscilou entre caminhos direcionados ao estudo para o concurso de oficial, 

iniciação de outros cursos de nível superior, que surgiram como oportunidades, a partir 

dos resultados obtidos no ENEM, e retornos para o curso de bacharelado em geografia 

almejando, a cada nova tentativa, a conclusão do mesmo e obtenção do diploma.  
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Nesse sentido, a diversidade de formações incompletas – bacharelado em geografia, 

bacharelado em direito, curso técnico em segurança do trabalho e, atualmente, o 

bacharelado em psicologia – as quais pouco dialogam entre si, geraram no estudante a 

sensação de desorientação e falta de foco. Esse cenário, vivenciado pelo estudante, por 

vezes, foi motivo de zombaria por parte de algumas pessoas de seu convívio social. 

 

F [Recorte 05]: … o pessoal sempre fala, né, esse você vai terminar? (risos) Quem 

me conhece de perto diz ave maria agora é mais um. Aí agora, por exemplo, 

psicologia diziam: - agora vai ficar doido de vez. Coisas desse tipo. Mas eu não… 

eu não... eu não me chateio. Talvez eu já tenha me chateado em relação a esses 

comentários, mas não. 

 

Ademais, a fim de compreender melhor as motivações que conduziram-no a 

caminhar por tantas áreas, F decidiu participar desta pesquisa. Assim, a narrativa abaixo 

alude o que ele esperava do encontro, da entrevista. 

 

F [Recorte 06]: É, que a gente fosse conversar sobre essas decisões, mas de uma 

forma mais pausada, como se fosse uma terapia, entendeu? Eu imaginei que seria 

nesse sentido [...] talvez uma terapia pra... pra descobrir, eu não sei se a palavra 

ideal é essa, descobrir, mas que iria me fazer perceber algumas coisas, talvez o 

meu foco, sabe? O que eu teria afinidade digamos. 

 

Após um dos rompimentos de vínculo com a formação em geografia bacharelado, 

F utilizou-se da nota obtida no ENEM para iniciar a graduação em direito bacharelado, 

uma vez que havia ganhado uma bolsa de estudos para tal. Segundo ele, sua motivação 

era ampliar as chances de ser aprovado no desejado concurso, dado que se encontrava 

próximo de atingir a idade máxima permitida para concorrer a nível médio. Então, 

graduado em Direito teria a oportunidade de participar de concursos para oficial que 

exigissem esse nível de formação. No entanto, em meados dessa graduação, F se viu em 

sua última chance de tentar o concurso a nível médio e, como no ano anterior havia obtido 

um bom resultado, optou por interromper da formação em Direito a fim de dedicar-se, 

exclusivamente, ao estudo para essa última chance.  

Sendo assim, ele interrompeu a graduação e entrou em um cursinho preparatório 

para a referida prova. Tal atitude pareceu coesa até o momento no qual ele decidiu 

conciliar o estudo, que seria exclusivo para o concurso, com o retorno à formação de 

bacharel em geografia a fim de, novamente, tentar concluí-la. Esse comportamento, 
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desviante dos próprios objetivos, foi compreendido como falta de disciplina e de foco 

aliada à dificuldade em estabelecer prioridades entre os diferentes desejos de caminhos 

profissionais. Portanto, o conceito de poder de agir chama para a necessidade de tomar 

consciência acerca das próprias ações e consequências dessas a fim de que, assim, seja 

possível a recriação do próprio futuro. 

Outrossim, F explicitou dois principais desejos de caminhos profissionais: o de se 

tornar oficial da polícia militar ou dos bombeiros e o de cursar o ensino superior e se 

formar numa área pela qual haja desejo e identificação. Atualmente, ele se descreve 

vivenciando uma formação desejada, a Psicologia. Essa, segundo ele, foi escolhida em 

razão da nota obtida no ENEM, como a maior parte de suas escolhas acadêmico-

profissionais, mas motivada pela admiração nutrida, por parte do participante, em relação 

ao profissional psicólogo, à sua atividade de compreensão do potencial humano, assim 

como no desejo de desenvolver mais o seu próprio potencial.  

 

F [Recorte 07]: Na verdade, em nenhuma dessas graduações pelas quais eu passei, 

a não ser a geografia, nenhuma delas eu fiz o ENEM pensando, ah, eu vou fazer 

pra Direito. Não. Eu fazia e quando chegava o resultado eu via que dava pra fazer 

direito, pronto, vou fazer. 

 

Diante disso, verificou-se a necessidade da tomada de consciência, por parte de F, 

acerca das escolhas feitas, dos aspectos motivadores dessas e, principalmente, das 

consequências delas para a sua vida. Acredita-se nesse processo como forma de auxiliá-

lo na ressignificação da não conclusão do curso de geografia bacharelado ou na 

priorização desse em detrimento de outros caminhos. Na ausência dessa ressignificação, 

essa lacuna continuará repercutindo como um obstáculo aos seus demais projetos 

profissionais. 

Nesse sentido, um aspecto comum a todas as escolhas profissionais de F foi a sua 

admiração pelas referidas áreas, consideradas nobres pelo participante. Seu desejo inicial 

pela engenharia se deu em decorrência da admiração nutrida por esses profissionais; o 

bacharelado em geografia foi decorrente do apreço pelo profissional pesquisador; o 

desejo de seguir carreira militar também foi permeado por esse aspecto, bem como sua 

última alternativa e atual formação, a psicologia, a qual culminou de uma admiração 

antiga ao profissional dessa área. Tais admirações, ocasionalmente, estiveram 

relacionadas a idealizações acerca das profissões as quais foram desconstruídas ao longo 

das vivências em cada uma das áreas.  
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Reitera-se, neste sentido, a importância de se ater, antes de qualquer decisão, ao 

conhecimento real acerca dos aspectos influentes dessa, bem como da veracidade das 

informações que a baseia. Ainda assim, há a compreensão de que nem toda idealização 

tem função negativa, de ilusão. No caso de Miguel, por exemplo, a discussão acerca das 

formas ideais e reais mostra que as primeiras podem assumir a função de induzir o 

desenvolvimento. No entanto, no caso de F, o contato com a realidade do funcionalismo 

público tornou sem sentido as formas ideais fornecidas pelo curso universitário, 

impedindo que o participante se constitua em um caminho de desenvolvimento. Sobre 

isso, Bonnefond, et. al. (no prelo) afirmam que não há garantias de que o processo de 

desenvolvimento ocorrerá em bons termos, pois a desvitalização do social pode fazer com 

que este deixe de cumprir a função de servir como recurso para o desenvolvimento 

pessoal. 

Assim, ao refletir acerca de possíveis mudanças, decorrentes das experiências 

vivenciadas, F mencionou ter notado alteração no modo de vislumbrar a formação 

acadêmica, especialmente a de geografia. Ele fundamentou tal transformação nas 

experiências vividas no serviço público, especialmente, no que diz respeito às 

dificuldades de se colocar em prática alguns aprendizados construídos na universidade. 

Particularmente, pela necessidade de os projetos de intervenção carecerem da aprovação 

de gestores públicos.  

 

F [Recorte 08]: Ter entrado no serviço público me mostrou isso, que, de certa 

forma, a geografia ela não vai ser colocada em prática… perdeu o sentido fazer 

esse negócio, porque eu vou estudar, mas não vou colocar em prática nunca ou 

dificilmente. Não por questão de competência, de conhecimento, mas pelos 

interesses escusos dos governantes. 

 

Nessa perspectiva, ao realizar avaliação, acerca da própria trajetória de escolhas 

profissionais, F refletiu que preferia ter se dedicado, inicialmente, ao estudo para 

concursos públicos e, após a conquista de uma aprovação, dedicar-se à formação em um 

curso de nível superior. Tal pensamento apareceu na mensagem que ele deixou aos 

estudantes que se encontram em processo de escolha de curso acadêmico-profissional. 

 

F [Recorte 09]: Se eu tivesse tido essa orientação eu teria feito assim, primeiro um 

concurso, no meu caso. Agora se a pessoa não precisa de uma fonte de renda, se 

ela já tem alguém que dê esse suporte financeiro aí ela vê o que ela gosta de 
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imediato e faz. Mas é importante que ela tenha afinidade porque senão durante o 

curso ela vai pensar em desistir. 

 

Essa narrativa sugere que F, apesar de ter conduzido suas escolhas de cursos 

profissionais, especialmente, a partir dos resultados obtidos no ENEM, procurou fazê-las 

considerando a existência de afinidade com as respectivas áreas. Aspecto compreendido 

por ele como essencial à conclusão de uma graduação, particularmente, após ter vivido a 

experiência de, durante a formação em geografia, presenciar vários colegas de turma 

desistindo da graduação em razão da não identificação com a área. 

Por fim, compreende-se que F, ao escolher caminhos acadêmico-profissionais 

distintos e destoantes uns dos outros, distancia-se da realização do que parecia ser o seu 

principal projeto profissional: tornar-se oficial militar. Nesse sentido, ao dividir seus 

esforços entre dois trajetos diferentes e de difícil conciliação: estudos para concursos 

públicos e para formação superior, não obtendo sucesso em nenhuma das tarefas, apenas 

aumentou o seu sentimento de confusão acerca das escolhas realizadas e ampliou-se o 

desejo de desenvolver o autoconhecimento. 

Sendo assim, apesar de, ao final da entrevista, F ter dito que seu objetivo, naquele 

momento, seria a conclusão da graduação em Psicologia, sua narrativa apontou para a 

manutenção do desejo de concluir a graduação em geografia bacharelado, bem como o 

de tornar-se oficial militar. Nessa linha, pode-se dizer que esses anseios não realizados 

por F fazem parte do real da atividade, o qual contempla o que foi realizado, mas vai além 

disso, abrangendo outras possibilidades pretendidas que não foram possíveis de serem 

concretizadas (Clot, 2010). Tais possibilidades não realizadas, às vezes, são fonte de 

desenvolvimento e, às vezes, constituem fonte de sofrimento. Na vivência de F, elas 

causaram frustração e sofrimento, considerando que o mesmo não conseguiu realizar 

esses desejos e, após repetidas tentativas, sem sucesso, ele não conseguiu ressignificar as 

experiências e parece ainda pensar na possibilidade de realizá-las em algum momento. 

 

4.4.  ENTREVISTA 3 [Pseudônimo: Inácio] 

Inácio é um rapaz de 34 anos, nascido em família de classe média composta por 

nove integrantes: os pais, seis irmãos e ele. Sendo este o mais novo da prole. Ele cursou 

o ensino básico parte em estabelecimento público e outra parte em estabelecimento 

particular, tendo o concluído no ano de 2000 e feito seu primeiro exame de vestibular em 

2007. 
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Os pais de Inácio tinham o desejo de que ele ingressasse para o curso de nível 

superior de Bacharelado em Direito. Tal anseio era compartilhado pelo próprio 

participante, quem afirmou o interesse pela vertente assistencial para auxiliar pessoas de 

classe social desfavorecida. Nessa ótica, vale ressaltar o fato de a obtenção do grau 

universitário costumar ser vista como alavanca de valorização social, além de alguns 

cursos específicos serem ainda mais valorizados e acompanhados de status social, como 

é o caso do Bacharelado em Direito, da Medicina, entre outros. Esses, por sua vez, 

possuem nível de concorrência mais acirrada entre os candidatos. 

Assim sendo, em virtude do alto índice de concorrência para o ingresso no curso de 

Bacharelado em Direito – dez candidatos para uma vaga no ano da tentativa de Inácio – 

esse não obteve aprovação e, no ano sequencial, optou por uma graduação menos 

concorrida na intenção de obter maiores chances de adentrar ao ensino superior. Logo, a 

escolha por cursos menos concorridos constitui aspecto trazido pela literatura como usual 

entre estudantes que tentam ingressar no ensino superior gratuito. Resultante desse 

cenário surgiu a escolha de Inácio pelo curso de Turismo.  

 

Inácio [Recorte 01]:  A gente sonha na percepção de uma coisa. Eu, por exemplo, 

acho que desde o início eu acredito que era Direito, né, que eu pretendia fazer. 

Mas a gente sabe que a… o nível, né, é mais elevado. A concorrência. Eu acho que 

era no tempo de vestibular, eu acredito que era mais difícil […] Eu fiz antes Direito 

aí não consegui passar. 

 

Ao ser provocado a refletir sobre sua escolha pelo curso de Turismo, Inácio afirmou 

que não houve nenhuma identificação com a área, mas esta havia sido motivada 

especificamente pelo critério da pouca concorrência.  

 

Inácio [Recorte 02]: Assim, não teve é… não teve nenhuma relação com vocação 

ou alguma coisa assim. Foi… acredito que o fato de entrar numa universidade em 

si, de entrar numa universidade.  

 

A experiência de Inácio, durante a formação em Turismo, possibilitou-o a 

percepção da inexistência de afinidade com a atuação profissional do turismólogo. Ele 

afirmou que as disciplinas curriculares estabelecem interface com diversas outras áreas 

de atuação, portanto, havia várias disciplinas que eram oferecidas, inclusive, em 

departamentos de outras áreas de formação. Desse modo, Inácio narrou gostar dessas, 
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mas, ao se referir às disciplinas específicas da área do turismo, ele expressou não sentir 

interesse.  

Com base em sua narrativa, sugere-se a compreensão de que Inácio não procurou 

conhecer, de forma adequada, a formação e profissão escolhida. Como consequência, o 

estudante apenas pôde conhecê-la com mais apreço, bem como refletir acerca dos 

aspectos positivos e negativos, durante a formação no referido curso de graduação. 

Ademais, o universitário chegou à conclusão de que não desejava atuar 

profissionalmente como turismólogo. Sua principal motivação para a manutenção do 

vínculo com o curso de Turismo até o último ano desse foi a oportunidade de trabalhar 

como bolsista remunerado no laboratório de informática do departamento de 

enfermagem. Inclusive, ele mencionou que, em determinado momento da formação, se 

manteve matriculado em poucas disciplinas objetivando apenas a manutenção do vínculo 

e os ganhos financeiros que a bolsa lhe possibilitava.  

 

Inácio [Recorte 03]: No decorrer do curso que eu consegui entrar, aí eu fui 

realmente analisando o que o curso tinha e, na verdade, não se identificava muito 

comigo (sic) […] no meu vínculo em turismo eu exerci uma atividade na 

universidade como bolsista. E através de bolsista eu tive várias oportunidades com 

as pessoas daqui, não é? Aí, ou seja, na informalidade. Eu gostava de informática. 

Gostava de informática, mas sem nenhuma formação e… aí eu, mesmo com o 

vínculo em turismo, eu consegui bolsa no departamento de enfermagem pra 

trabalhar no laboratório de informática de lá”.  

 

Essa foi a primeira fala de Inácio, durante a entrevista, na qual surgiu o seu interesse 

pela área de informática. Tal interesse, tanto pela informática quanto pela área 

tecnológica, foi reiterado outras vezes pelo estudante no curso da entrevista. 

A respeito da desistência do curso de Turismo, ele afirmou que essa se deu por um 

conjunto de fatores: falta de identificação com a referida atuação profissional, pouca 

valorização social atribuída, pelo mercado de trabalho, ao profissional turismólogo em 

Natal/RN – cidade de forte potencial turístico, além da experiência de ter presenciado 

outros colegas de turma desistindo durante a formação. Em razão desses fatores, Inácio 

sentiu-se desmotivado e, apesar de estar próximo à conclusão do curso, decidiu abandoná-

lo. 

 

Inácio [Recorte 04]: De desistir contribuiu muito eu acredito, assim, de é... alguns 

amigos meus foram também deixando o curso. Eu acho que foi a coisa que mais 
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contribuiu assim. Aí também eu via que eu não... eu sei que já estava perto de 

concluir né? Mas eu via, assim, o mercado, a gente tem... vê as experiências dos 

outros, né? O não reconhecimento do profissional quando formado. Natal é 

potencial turístico, mas é..., a recompensa pelo profissional na área é muito baixa, 

aí isso aí também fez desestimular também, aí foi quando eu saí. 

 

Após esta desistência, Inácio iniciou várias outras formações, entre cursos de nível 

técnico e de nível superior, dos quais nenhum foi concluído. Alguns foram cursados 

simultaneamente e sempre atrelados às atividades remuneradas. Entre eles estava o curso 

técnico de Informática, o curso de Redes de Computadores, curso técnico de Tecnologia 

da Informação, no instituto Metrópole Digital, curso técnico de Manutenção e Suportes 

de Computadores e o curso de nível superior de Licenciatura em Computação.  

Nota-se, a partir da narrativa do participante a respeito de sua experiência 

profissional, bem como dos cursos escolhidos, uma identificação pessoal com a área de 

tecnologia e informática. Todavia, ainda que tenha consciência desta identificação, o 

estudante demonstrou não priorizar essas formações em sua vida. Prevaleceu, portanto, a 

busca por atividade remunerada, mais especificamente pela estabilidade financeira. 

 

Inácio [Recorte 05]: ... a certeza que eu tenho é que eu gosto. Eu gosto muito dessa 

área, mas, assim, o conciliar, o conciliar entre você é ... se colocar 100% na 

formação e olhar os outros aspectos das necessidades que você precisa aí 

realmente você fica naquele conflito de que você precisa ter uma estabilidade. Você 

sabe que a formação acadêmica, a formação profissional, vai agregar [...] mas, 

muitas vezes, você se forma e chega no mercado é uma dificuldade, é 

uma dificuldade pra conseguir uma coisa daquilo que você é capaz, que você se 

formou, é muita dificuldade [...] eu gosto muito de informática, mas, atualmente, 

eu tenho deixado... eu tenho deixado como secundário pra buscar essa... essa 

conquista é... essa conquista, digamos assim, logo né, logo. De conseguir um 

emprego, de conseguir, principalmente, na área de concurso, né? Que até mesmo 

nos trabalhos, atualmente, é desvalorizado o profissional.  

 

Nessa perspectiva, ao se analisar a quantidade de vínculos, simultâneos, com os 

quais o estudante se comprometeu, depreende-se que ele parecia não ter clareza das suas 

ações no sentido de perceber o quão improvável seria conseguir dar conta de todas as 

responsabilidades exigidas por cada vínculo. Prova disso foi o estopim vivido por Inácio. 

 

Inácio [Recorte 06]: Eu tinha quatro vínculos. Eu tinha dois vínculos técnicos e o 

vínculo da superior, eram três, e como bolsista. Ficava pela manhã no IF, eu fazia 
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Redes, aí de tarde ia como bolsista pra Escola Agrícola, e isso de ônibus (risos), 

Escola Agrícola de Jundiaí lá em Macaíba. De noite vinha pra assistir aula aqui 

em T.I. e final de semana o meu vínculo era o técnico do Metrópole aqui também. 

Era coisa demais. Aí eu dei uma pausa. Na época era muito corrido. Eu fazia coisas 

demais até que… eu deixei a bolsa. Aí eu deixei o vínculo de T.I. Parei. Dei uma 

pausa realmente em tudo. Eu estava muito desgastado fisicamente, 

psicologicamente, fazia muita coisa, muita coisa mesmo. Passei esse tempo todo 

sendo retribuído financeiramente, mas não é uma coisa estável… foi a partir daí 

que eu saí e me voltei pra concurso público.  

 

Interpreta-se essa experiência de exaustão seguida do rompimento dos vínculos 

como vivência dramática, uma vez que o estudante, apesar de ter mencionado não gostar 

de ficar parado, sentiu o seu organismo e a sua mente desgastados ao ponto de se perceber 

coagido a abdicar, temporariamente, de todos os seus compromissos. A partir de então, 

Inácio passou, aproximadamente, um ano parado, distante de suas vinculações de estudo 

e trabalho. Decorrido esse período, considerou a própria vivência, avaliou suas 

possibilidades, seus interesses para o futuro e, refletindo acerca do próprio poder de agir, 

decidiu se preparar para concursos públicos a fim de adquirir a estabilidade financeira 

almejada. 

Essa vivência dramática tornou-se um estímulo para que o participante tomasse 

consciência das próprias ações e das consequências dessas em sua vida presente e futura. 

Além de impulsioná-lo a desenvolver-se, mudar de atitude e recriar o próprio futuro. 

Nessa linha, ainda que tenha decidido preparar-se para concursos públicos, o participante 

mencionou ter sido aprovado, novamente, no curso de Redes de Computadores, porém, 

no período de início das aulas estava se dedicando à preparação para um concurso 

específico que estava próximo. Então, diferentemente de momentos anteriores, o 

estudante não tentou conciliar as duas coisas, mas priorizou a preparação que fazia. 

Deixando, assim, a reflexão de uma possível mudança em sua postura diante das escolhas 

que constroem o seu caminho profissional. 

Outrossim, o participante acrescentou que, após a conquista da referida 

estabilidade, se sentiria mais tranquilo para cursar uma formação que realmente goste e 

com mais prazer. 

 

Inácio [Recorte 07]: Eu estou aqui fazendo um monte de coisas, um monte de 

formação, mas, se analisar por esse sentido, você já garantido, já num concurso 

público, num órgão público, você fica mais… você fica mais tranquilo pra fazer 
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realmente aquilo que você gosta e com muito mais prazer[...]buscar isso [a 

estabilidade] e depois, aí sim, eu... eu... os sonhos, né, acadêmicos, as formações.  

 

O adiamento do sonho de formação acadêmica propõe a reflexão acerca do que 

Vigotski chamou de “caminho desenvolvimental” (Vygotsky, 1993). Ou seja, nem todo 

“caminho desenvolvimental” vislumbrado pode ser percorrido. Assim, discentes podem 

entrar em contato com formas ideais semelhantes – apresentadas pelos cursos acadêmicos 

– mas ter uma situação social de desenvolvimento diferente, como a necessidade ou não 

de trabalho, e, por conseguinte, uma vivência  (perezhivanie) diferente. 

Diante do seu atual projeto profissional, ao analisar as possibilidades de concursos 

existentes para si, Inácio fez uma reavaliação de sua desistência do curso de Turismo e 

demonstrou-se um pouco arrependido, pois, apesar de não ter a pretensão de exercer a 

profissão de turismólogo, percebeu no diploma de nível superior um fator que poderia 

ampliar suas opções de concursos públicos. 

   

Inácio [Recorte 08]: … hoje é até necessário pra você fazer um concurso, alguma 

coisa, ter pelo menos um diploma de nível superior...mas assim, na época eu não 

pensei nesse sentido”.   

 

Considerando o histórico de escolhas e desistências vivido por Inácio, nota-se que 

esse, assim como os participantes anteriores, demonstrou não possuir um projeto 

profissional claro ao realizar suas escolhas de cursos de nível superior. Além disso, ele 

orientou o seu caminho de formação/profissionalização, especialmente, a partir das 

oportunidades surgidas. Contexto que reforça a compreensão da imprescindibilidade de 

construir um ou mais planos profissionais antes de se fazer uma escolha de curso superior. 

Caso contrário, provavelmente, esse trajeto será guiado primordialmente pelas 

oportunidades surgidas. 

 

4.5.  ENTREVISTA 4 [Pseudônimo: Fernando]  

Fernando é um jovem de 25 anos, advindo de família de classe média formada por 

cinco integrantes, os pais, ele próprio e dois irmãos mais novos. Sua formação de nível 

fundamental e médio foi toda cursada em estabelecimentos particulares. Durante a 

entrevista, o participante expressou reflexões críticas acerca de algumas questões sociais, 

as quais serão aprofundadas mais adiante. 
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No tocante a sua escolha de curso acadêmico-profissional, Fernando iniciou a 

narrativa fazendo alusão ao desestímulo sentido pelo estudo desde a época da escola. 

Segundo ele, o formato de funcionamento do ensino básico motiva os alunos a estudarem 

apenas para serem aprovados nos anos letivos, mas não os motiva a verdadeiramente 

aprenderem.  

 

Recorte 01 [Fernando]: Primeiro eu acho que tudo começa na escola [...] quando 

a pessoa começa a estudar. É... eu crescendo eu fui percebendo, no ensino 

fundamental, no ensino médio, um desestímulo de estudar. E não é só da minha 

parte, mas dos colegas ao meu redor. A gente só se preocupava em estudar para 

passar, pra tirar nota boa, mas não com o intuito de aprender. Talvez a 

metodologia dos professores não seja ideal porque não motiva os alunos a 

aprenderem[...] o aluno vai estar interessado de tirar essa nota pra passar sem 

aprender. A motivação está sendo passar de ano sem estudar. Só passar de ano. Eu 

era assim, eu sei como é que é. 

 

Conforme a narrativa de Fernando, sua escolha por curso acadêmico-profissional 

foi sendo construída desde a sua formação educacional básica. Ele fez uma crítica à 

metodologia de ensino utilizada, a qual, segundo o mesmo, não motivava os estudantes a 

interessarem-se, genuinamente, em estudar para aprender. Tal crítica foi reiterada pelo 

participante em outros momentos da entrevista numa perspectiva de generalizar essa 

metodologia aos demais estabelecimentos de ensino.  

Feita essa contextualização, o participante relatou como se deu efetivamente o seu 

processo de escolha de curso acadêmico-profissional. Inicialmente, ele se comparou aos 

demais estudantes que vivenciam essa escolha ao afirmar que, como boa parte desses, ele 

também não sabia o que fazer. Portanto, tendo em vista o desejo expresso de seus pais 

por terem um filho formado pela universidade federal, Fernando afirmou ter se planejado 

para ingressar na UFRN a fim de alegrá-los.  

Dessa motivação depreende-se que o estudante decidiu, prioritariamente, ingressar 

na universidade federal e a escolha do curso foi secundária. Tendo decidido pelo ingresso 

na UFRN, os critérios que o levaram à escolha do curso foram: a baixa concorrência, a 

fim de facilitar o ingresso almejado, e que fosse da área tecnológica, em razão do seu 

interesse por cálculos. 

 

Recorte 02 [Fernando]: Enfim, eu entrei na universidade, eu não sabia o que eu 

queria, como boa parte das pessoas fizeram assim. Eu fiz, nossos pais, 
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principalmente meus pais é... são do interior. Então eles têm o sonho de ter um 

filho formado na universidade, na UFRN, na universidade federal. Tem essas 

coisas né? Então eu entrei pra poder alegrar os meus pais, na UFRN. E vamos 

fazer o quê? Eu pensei, refleti, vou fazer um curso que é mais fácil de passar na 

UFRN e seria um curso de cálculo porque, na época, eu gostava de cálculo. 

 

Então, Fernando optou pela formação em Ciências Atuariais, ainda que dispusesse 

de poucas informações acerca da atividade de trabalho deste profissional. Ele sabia apenas 

que contemplava cálculos e estatística.  

No tocante à sua experiência durante a referida formação, o universitário narrou 

que o curso tem duração de quatro anos e que ele já deveria ter se formado. Mas, em razão 

de algumas reprovações, já estava cursando o sexto ano no curso. Nesse sentido, apesar 

das frustrações decorrentes da dificuldade sentida no processo de ensino-aprendizagem, 

o universitário trouxe boas experiências desta vivência. Especialmente em razão da 

importância atribuída por ele ao conhecimento construído.  

 

Recorte 03 [Fernando]: Eu era pra estar me formando. São quatro anos de curso, 

eu estou no sexto ano. Então... mas eu vou desistir no final. Mas, porque eu pensei, 

vixe, passei esse tempo todo e não vou ter o diploma na mão? Mas eu vejo assim, 

sim e daí? É só um diploma [...] Também tem muita coisa que eu aprendi que ficou 

para mim, como eu disse, o conhecimento é o mais importante. 

 

Ainda a respeito da vivência, notoriamente dramática, especialmente no que 

concerne às dificuldades existentes no processo de ensino-aprendizagem, o estudante 

mencionou o papel dos professores. 

 

Recorte 04 [Fernando]: No decorrer do curso eu percebi que não era o que eu 

queria porque eu via os professores [...] os professores que têm aqui é... são 

professores que não tem capacidade de dar aula [...] não têm metodologia. Às 

vezes, eu não sei dizer, eu acho que dar aula tem que ter uma boa metodologia, tem 

que saber dar aula. Porque tem muitas pessoas que sabem muito. Ei, tem gente que 

sabe demais, mas não sabe passar. Aí o cara fica viajando, assim, fica tentando 

entender. 

 

Esse trecho reflete um pouco do ressentimento e drama de Fernando no tocante ao 

não aprendizado de alguns conteúdos, o que interferiu na continuidade e conclusão da 

referida formação. Nessa linha, Vigotski (1934/2003; 1997) compreende o aprendizado 

como mudança e desenvolvimento de FPS. Então, a interação social possui um papel 
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central como ação promotora de processos de aprendizagem e desenvolvimento (Pereira, 

2015). Todavia, na experiência vivenciada por Fernando, a interação social estabelecida 

entre ele, seus professores e colegas de turma não foi suficiente para o desenvolvimento 

dos conhecimentos esperados.  

Considerando essa deficiência na formação acadêmico-profissional do estudante, 

ele, assim como outros universitários, vivenciou a permanência na universidade pública 

como causadora de sofrimento e frustrações. Além disso, quando questionado acerca da 

existência de identificação com a área escolhida e com a atividade profissional em 

questão, ele afirmou não sentir identificação em razão da decepção vivenciada. 

 

Recorte 05 [Fernando]: Eu não posso dizer que me identifiquei porque me 

decepcionei né? Eu não vejo como atuar na minha área, eu não vejo. Justamente 

porque eu não me sinto preparado para ser um atuário porque, pela... pela base 

que eu tive. Foi superficial. 

 

Retomando a crítica relativa à metodologia utilizada no ensino básico, Fernando 

sugeriu uma relação entre a formação universitária e seus reflexos nessa metodologia.  

 

Recorte 06 [Fernando]: Tudo começa na universidade né? A escola, o fundamental 

e médio é só reflexo da universidade né? Então tudo começa nas faculdades, que 

geram os professores para as escolas. Então eu acho que são as faculdades que 

precisam de despertamento de alguma forma de mudar isso. 

 

Fernando refletiu, portanto, acerca da qualidade das formações profissionais 

universitárias. As quais, segundo ele, se refletem diretamente na natureza dos ensinos 

oferecidos pelos estabelecimentos de educação básica, bem como pelos de educação 

superior. Logo, a qualidade do ensino foi pontuada pelo participante como fator 

contribuinte aos altos índices de evasão universitária.  

Entretanto, apesar da formação universitária compor o desempenho profissional dos 

graduados, observa-se que essa não é a única responsável pela metodologia adotada por 

eles. Ainda que desempenhe papel crucial nesse processo, há outras variáveis 

intervenientes na metodologia utilizada, como o caráter da formação, se bacharelado ou 

licenciatura, tendo em vista que nem todas as áreas de graduação são ofertadas nas duas 

modalidades, os recursos disponíveis aos professores para realizarem seu trabalho, a 

sobrecarga de atividades, entre outras. 
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Quanto à desistência do curso de Ciências Atuariais, o estudante abdicou desse em 

razão da vivência dramática de não ter conseguido apreender adequadamente os 

conteúdos da formação e, portanto, não mais conseguir perceber progresso em sua 

formação. 

 

Recorte 07 [Fernando]: Foi um processo. Sempre quando eu decido uma coisa não 

é algo, assim, pá (sic). Mas foi um processo que eu fui… foi um processo. E eu via 

que as coisas não iam mudar não, eu fiquei só levando pela barriga. Reprovei em 

muitas disciplinas e eu não, eu fiquei só levando pela barriga. Reprovei em muitas 

disciplinas e eu não estava nem aí né? Primeira reprovação eu, ah eu reprovei. 

Mas quando foi na segunda reprovação eu, ah beleza, reprovei mais uma. 

 

Ademais, Fernando acrescentou que a dificuldade de aprendizagem não era algo 

pontual à sua vivência, mas compartilhava desses obstáculos com os demais colegas de 

curso. Inclusive, com aqueles a quem se referiu como sendo esforçados. Então, ele, 

novamente, implicou os professores no processo.  

 

Recorte 08 [Fernando]: … é bom, às vezes, um professor que sabe até pouco, bem 

menos, mas sabe passar o conteúdo essencial… eu via muitas pessoas, meus 

colegas mesmos frustrados… tem duas pessoas que eu conheço que só faltava a 

monografia pra acabar, mas emperrou (sic) ... isso ocorre tanto com pessoas que 

são desinteressadas, mas também com pessoas que são interessadas. 

 

Apesar de sentir por não ter conseguido concluir o curso, Fernando valorizou o 

conhecimento desenvolvido durante a graduação interrompida. Ele mencionou que 

adquirir conhecimento é algo fantástico. E, nessa perspectiva – avaliando o atual contexto 

de crise no mercado de trabalho e o cenário de intenso desemprego – ainda que sinta a 

necessidade financeira de conseguir um trabalho remunerado, Fernando narrou que seus 

planos profissionais são os de realizar, mais uma vez, o ENEM a fim de obter aprovação 

em um curso na área de humanas, mas sem a pretensão de obter uma atividade de trabalho 

remunerada na área de formação escolhida. Segundo ele, sua motivação é o desejo de 

aprender, assim como o de não ficar ocioso. 

No tocante a processos de mudanças subjetivas, percebidas pelo participante como 

relacionadas à experiência vivenciada, ele pontuou mudanças pessoais no sentido do 

rompimento de alguns preconceitos com pessoas que pensam diferente dele. Essa quebra 

se deu, inicialmente, estimulada pela dinâmica da formação. A realização de trabalhos 
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em grupos propiciou a Fernando conhecer pessoas diferentes dele, com as quais, apesar 

das distinções, se identificou e afirmou ter crescido. Tal vivência o levou ao 

desenvolvimento de FPS especialmente no tocante à construção de novos conceitos. A 

seguinte fala retrata uma vivência dramática compartilhada entre Fernando e seus colegas 

de turma. 

 

Recorte 09 [Fernando]: Experiências de pessoas que me ajudaram em relação a 

perceber que eu não estou só. Eu não estou sofrendo só. As pessoas também estão 

buscando erguer profissionalmente (sic), ter alguma coisa melhor futuramente [...] 

Somente por saber que não sou eu sozinho que estou enfrentando já dá um… uma 

segurança realmente. Eu não estou lutando sozinho [...] Me fez ver que por mais 

diferentes que sejam de mim tem como contribuir para o meu crescimento… então 

foi isso, a experiência de vida foi fantástica.  

 

Nessa narrativa, tornam-se nítidos os sentimentos de identificação e pertencimento 

grupal como fatores potenciais ao enfrentamento das dificuldades vividas por Fernando 

no decorrer do processo formativo. Por fim, a respeito da participação na entrevista, o 

estudante agradeceu e afirmou ter sido positiva para ele. 

 

4.6.  ENTREVISTA 5 [Pseudônimo: Jéssica] 

Jéssica é uma jovem de 19 anos, filha única, e advém de família de classe social 

média. A estudante cursou o seu ensino fundamental e médio todo em escolas privadas. 

Desde a infância, Jéssica foi estimulada pelo pai a ter contato com a fotografia. Assim, 

com o passar dos anos, foi desenvolvendo uma paixão pela arte de fotografar.  

A participante mencionou que, ao final do seu ensino médio, no período de 

preparação para o ENEM, não sabia o curso que faria na universidade, uma vez que não 

havia nenhum voltado, especificamente, para a área da fotografia. Ela ratificou que, nessa 

época, já tinha consciência do seu desejo em levar a fotografia para a sua vida, mas não 

tinha convicção se seria por meio de uma atividade laboral. 

 

Recorte 01 [Jéssica]: Então, é... foi assim, eu até o último ano do pré não fazia ideia 

do que eu queria fazer na faculdade. Eu desde o primeiro ano do ensino médio sou 

apaixonada por fotografia [...] E eu sabia que era isso que eu queria para a minha 

vida. Talvez, não sabia se profissionalmente, mas eu queria levar aquilo pra vida 

e queria, talvez, evoluir aquilo pra uma profissão. 
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Sendo assim, depois de algumas análises e reflexões, Jéssica vislumbrou fazer o 

curso de audiovisual oferecido por uma faculdade particular do Rio Grande do Norte, 

uma vez que a Universidade Federal não dispunha, naquele período, dessa formação, 

compreendida pela estudante como uma das mais semelhante à área da fotografia. Ao 

abrirem as inscrições para o vestibular, a referida faculdade particular ofereceu pela 

primeira vez o curso de nível superior em fotografia e Jéssica ligeiramente optou por ele. 

Ademais, ainda que a universidade federal não dispusesse de cursos que interessassem a 

Jéssica, a estudante decidiu fazer o ENEM almejando o ingresso na universidade federal, 

aspiração comum entre muitos da sociedade contemporânea em razão da valorização 

social atribuída à formação em universidades públicas. 

 

Recorte 02 [Jéssica]: E aí que eu ia fazer audiovisual. Chegou no... na semana da 

inscrição do vestibular da UNP é... abriu o curso de fotografia. Aí pronto eu estava 

feita, já me matriculei, ganhei 30% de desconto e ia fazer fotografia na UNP. Fiz 

o ENEM, tirei uma nota boa, eu acho que eu tirei 640, dava pra passar em alguns 

cursos e aí eu olhei a grade, assim, sem muito interesse e coloquei jornalismo. 

Coloquei jornalismo e na segunda opção era design. 

 

Depreende-se dessa narrativa de Jéssica, bem como de outras complementares, que 

a estudante não se interessava em cursar nenhuma formação acadêmica ofertada pela 

universidade federal do RN, todavia o desejo de estudar nessa instituição a estimulou a 

ingressar nela, ainda que em uma área pela qual não sentisse afinidade. Nesse sentido, 

Jéssica pontuou que, em nenhum momento, seus pais a solicitaram ou demonstraram o 

desejo de que ela se formasse na universidade pública e afirmou sentir-se livre quanto a 

isso para fazer a própria escolha. Ainda assim, ela expressou tal desejo. 

Na tentativa de comunicar como se deu o processo de escolha pelo curso de 

jornalismo, a universitária afirmou que foi com base no mesmo critério que a fez pensar 

na formação em audiovisual, ou seja, as semelhanças percebidas entre essas formações e 

sua área de desejo principal, a fotografia. 

 

Recorte 03 [Jéssica]: Então, é, eu sempre fui uma pessoa... eu sempre soube que eu 

era de humanas, né? Tem aquele negócio, humanas e exatas, e eu sabia que eu não 

queria nada com cálculo, então eu já tirei todas as disciplinas que envolviam o 

máximo disso [...] E aí eu sempre gostei muito de arte. Fotografia é uma arte, né? 

É uma área da comunicação também. Então eu pensei, bom, se eu gosto tanto de 

fotografia eu tenho que buscar algo que lembre um pouco isso. E a ideia primeira 
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seria publicidade, mas publicidade aqui só tem à noite e à noite eu já estaria 

fazendo fotografia na UNP [...] E aí, assim, foi mais por não ter outra opção e por 

jornalismo ter fotojornalismo, que aí abre disciplinas de fotografia como optativas. 

 

Além disso, Jéssica afirmou ter havido a influência de pessoas com as quais 

convivia. Essas afirmavam que ela tinha perfil para jornalista, uma vez que era 

comunicativa e gostava de se expressar. Ademais, ela mencionou que seus personagens 

prediletos, dos livros que lia, eram jornalistas, então, também se baseou nas experiências 

deles para supor que gostaria da graduação nessa área. Nota-se aqui, a existência de 

relação destoante entre suposições acerca da formação escolhida e a realidade efetiva 

dela, fator que costuma ocasionar insatisfação e não identificação com a área selecionada. 

Nessa linha, Jéssica foi aprovada tanto em fotografia, na faculdade privada, quanto 

em jornalismo, na UFRN, e cursou as duas formações, simultaneamente, durante o 

período de pouco mais de um ano. No tocante à experiência vivenciada durante a 

formação do curso interrompido, jornalismo, a estudante expressou que, apesar de ter 

escolhido essa área sabendo que não era a desejada, optou por ela imaginando que se 

moldaria à formação e conseguiria concluí-la. Todavia, ainda nos primeiros semestres, 

percebeu que talvez não quisesse trabalhar com aquilo, mas continuou almejando concluir 

a graduação. Entretanto, no terceiro período, não conseguiu dar continuidade por questões 

de sobrecarga de estudo, bem como pela não identificação com a área escolhida. 

 

Recorte 04 [Jéssica]: … passei o primeiro período tranquilo, o segundo também, 

que era muito mais disciplinas de comunicação, uma coisa mais ampla e parecia 

muito com o que eu via em fotografia. Elas se completavam muito. Só que aí chegou 

o terceiro período agora e foi só disciplina de jornalismo. Era tudo voltado pra 

escrita de matéria, reportagem, como entrevistar, e eu não estava me identificando 

de jeito nenhum. Eu nunca gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de ler, 

mas... eu sempre li muito, mas nunca gostei de escrever[...] Eu pensei que eu ia 

conseguir, assim, ir me moldando ao curso, fazendo as optativas que eu gostava e 

fazer as obrigatórias só, assim, por fazer. Assim, fazer bem, mas só pra passar 

mesmo e ia conseguir, né, sobreviver ao curso. Mas quando você não se identifica 

com uma coisa é muito difícil você querer fazer, sabe? 

  

 Quanto a desistência do curso universitário, essa pode ser considerada uma vivência 

dramática se pensarmos que existiu a colisão entre a expectativa criada, pela estudante, 

para a conclusão da formação em jornalismo e a descoberta de que não era isso o que 

queria, levando-a ao trancamento do curso. Contexto que a levou a, gradativamente, 
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elaborar, emocionalmente, o rompimento da formação, do vínculo com a UFRN e com a 

turma. Nesse sentido, a participante mencionou ter continuado assistindo aulas em uma 

disciplina específica, o que a permitiu manter o vínculo com a universidade e com a 

turma, mostrando, portanto, o momento de transição no qual ela se encontrava. Apesar de 

tudo, Jéssica atribuiu significados positivos à referida vivência.  

 

Recorte 05 [Jéssica]: Ah, foi incrível, incrível. Eu não me arrependo nenhum 

segundo de ter entrado. Eu acredito muito que, que as coisas na vida acontecem 

como tem que acontecer e que cada coisa tem o seu tempo. Então, se foi dessa 

forma eu acredito que foi porque Deus quis assim para a minha vida. E eu conheci 

pessoas incríveis, incríveis lá que eu tenho certeza que eu vou levar pra vida. E não 

só isso, eu conheci a profissão do jornalista que era, que, pra mim, todo mundo ia 

pra TV e eu comecei a valorizar muito mais essa profissão e eu acho que é um curso 

que ensina a ser mais humano, sabe? 

 

Além da sobrecarga de estudos e da pouca afinidade com a formação cursada, a 

universitária trouxe outro fator contribuinte para a desistência do curso de jornalismo: a 

oferta inédita do curso de audiovisual na UFRN, uma vez que esse era do seu interesse 

desde antes de ingressar na faculdade. Logo, como a estudante não estava se sentindo 

feliz na formação de jornalismo, resolveu trancá-la e pensava na possibilidade de 

ingressar na graduação em audiovisual. 

 

Recorte 06 [Jéssica]: … tenho interesse, talvez, de fazer uma prova de reingresso 

ou o ENEM de novo pra passar pra audiovisual, porque eu gosto muito de estudar 

aqui na UFRN, e terminar fotografia. E aí agora eu tranquei jornalismo, continuo 

indo assistir uma disciplina como ouvinte mesmo, que é fotojornalismo, só porque 

eu gosto muito do professor e... mas nem quero trabalhar com fotojornalismo nem 

nada assim, é porque eu gosto muito da minha turma também. 

 

Foi possível estabelecer uma leitura da atitude de Jéssica pelas lentes teóricas do 

conceito de poder de agir, posto que ela, ao se perceber infeliz, sem identificação com a 

formação em jornalismo e sobrecarregada de estudos, avaliou o contexto no qual 

encontrava-se inserida, as possibilidades e limitações existentes e decidiu abdicar da 

conclusão da graduação em jornalismo. 

Ao ponderar os aspectos positivos e negativos da vivência no curso de jornalismo, 

a estudante afirmou ter sido positiva a experiência das amizades construídas e, de 

negativo, pontuou não ter gostado dos momentos nos quais precisava fazer entrevistas, 
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escrever matérias – fatores que refletem a não identificação com a atividade profissional, 

já que esses momentos eram vivenciados, principalmente, como fonte de estresse. 

 No tocante às mudanças subjetivas compreendidas, pela participante, como reflexo 

da vivência, ela pontuou ter percebido uma transformação no próprio olhar sobre a vida. 

Segundo ela, em razão da graduação em jornalismo, bem como devido o ambiente da 

universidade federal.  

Recorte 07 [Jéssica]: Eu acredito que eu passei a ver as coisas de uma forma mais 

crítica, sabe? Antes eu não me importava tanto. Eu não lia jornal e não me 

importava. Agora eu, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa super informada, 

mas eu, eu vejo as coisas de outra forma, sabe? O jornalista tem um olhar muito 

de pesquisador, de curiosidade. Eu acho que isso também veio pra mim um pouco. 

Então eu acho que tanto o contato de estar numa faculdade federal quanto do curso 

de jornalismo fez abrir mais minha cabeça, sabe? Desconstruiu algumas coisas 

mesmo que eu tinha, que eu achava que era minha verdade absoluta e tal e eu 

descobri que não, que tem gente vivendo de outras formas, que tem diferentes tipos 

de pessoas e isso foi muito legal, foi muito legal porque era algo que, a faculdade 

é um mundo mais amplo, né, assim, então eu acho que eu, com certeza, vejo a vida 

de uma forma completamente diferente da que eu entrei, sabe? 

 

A vivência de Jéssica retrata o quanto as relações sociais, mantidas pela estudante 

no referido ambiente universitário, contribuíram ao seu aprendizado e desenvolvimento 

de FPS, como o pensamento crítico e a consciência de si, que a levaram a transformar o 

seu modo de perceber e lidar com as diversas situações (Pereira, 2015).  

Por fim, a respeito da participação na entrevista, ela mencionou ter sido uma 

experiência positiva para si, pois a permitiu falar e refletir sobre a própria narrativa no 

que tange às decisões importantes tomadas em sua vida.   

 

Recorte 08 [Jéssica]: É legal refletir sobre isso sabe? Falar sobre isso. Assim, 

porque, às vezes, a gente toma decisões na nossa vida como, por exemplo, a minha 

de trancar, por mais que eu tenha conversado com meus pais, que eu tenha 

conversado com os meus amigos, ninguém quer ouvir você falando o tempo inteiro 

sobre as suas decisões e é muito legal ter alguém pra ouvir o que você pensa e 

ouvir, e você refletir sobre a decisão que você tomou enquanto fala, sabe? E 

perceber que você está ok com isso. Então eu achei muito legal a experiência da 

entrevista e eu também nunca imaginei que eu trancaria o curso quando eu entrei. 

Eu nunca imaginei. 

 

 

 



75 
 

4.7.  ENTREVISTA 6 [Pseudônimo: Evelyn]  

Evelyn é uma jovem de 21 anos, nascida e crescida em família de classe média 

baixa, composta por quatro integrantes: ela, uma irmã mais velha e os pais. Sua 

escolarização básica foi realizada parte em estabelecimentos públicos e outra parte em 

privados. Ainda no ensino médio, Evelyn teve a oportunidade de participar de uma feira 

de profissões na cidade em que residia, Recife/PE, e lá conheceu a profissão de 

publicitário. A partir de então, Evelyn passou a manter contato com estudantes e 

profissionais dessa área a fim de aprofundar seus conhecimentos acerca dela. Dessa 

forma, a estudante pôde conhecer a atividade desenvolvida por esses profissionais, 

características do mercado de trabalho, da remuneração, entre outros aspectos e se 

identificou com a profissão, tendo decidido, portanto, formar-se na área de Publicidade e 

Propaganda.  

 

Recorte 01 [Evelyn]: eu acho isso muito importante, essa troca de ideias [...] 

quando eu escolhi publicidade foi um dos fatores mais, assim, mais fortes que me 

fizeram ter certeza do que eu queria. Quando eu troquei ideia com alguém, quando 

eu conversei, quando eu perguntei como é que era a área de trabalho, no que podia 

trabalhar, como era a remuneração entendeu? Eu não fui, assim, tipo, ah, numa 

incerteza, eu acho que é isso. Não, eu não fui assim. Então, pra mim, foi muito 

enriquecedor. 

 

Ainda que a estudante tenha buscado informações concretas a respeito da área 

pretendida, a fim de melhor subsidiar sua escolha de curso acadêmico-profissional, ela, 

com o resultado obtido no ENEM, escolheu concorrer para a graduação de Publicidade e 

Propaganda em uma universidade e em outras que não dispunham dessa formação a 

estudante colocou outras formações. 

 

Recorte 02 [Evelyn]: … no meu ensino médio tinha, existia uma pressão muito 

grande, eu acredito que como em todos os ensinos médios, de todas as escolas, de 

aprovação pra que você passe logo no vestibular e tal. Então eu, o meu curso só 

tem na UFPE, o que eu quero, o que eu queria, no caso. Aí eu tentei pra UFPE, 

mas eu coloquei outros cursos em outras universidades pra ver, assim, se eu 

passava em alguma coisa. Aí eu coloquei educação física na UPE, que é como se 

fosse a UERN aqui. 

 

Ocorreu que, nessa oportunidade, Evelyn não foi aprovada em Publicidade e 

Propaganda, mas foi aprovada para a graduação em Educação Física. A qual foi escolhida 



76 
 

pela estudante, entre outras razões, pelo fato de sua mãe ser da área da saúde e por essa 

formação ser oferecida em um campus próximo a sua residência. A estudante percebeu e 

demonstrou ter sido influenciada pela mãe a escolher alguma formação na área da saúde 

em razão dessas serem ofertadas no campus próximo ao local onde moravam. Nessa 

perspectiva, a universitária relatou, inclusive, interesse maior por outras formações da 

área de humanas, como Letras e História, do que pela Educação Física. Mas, como essas 

eram ofertadas em campus distantes, sua mãe ratificou a dificuldade das viagens diárias 

à universidade. Assim sendo, Evelyn concordou e abdicou de escolhê-las, optando, 

portanto, pela formação em Educação Física.  

Ao ser aprovada nessa área, a estudante relutou antes de matricular-se, mas acabou 

permitindo-se ingressar e conhecer tal área, especialmente, em razão da pressão sentida 

por parte da mãe ao vê-la aprovada em uma universidade pública, em um curso da área 

da saúde. Ademais, a estudante mencionou que, assim, livrar-se-ia da pressão de ter de 

fazer cursinho preparatório para o vestibular, novamente, e passar por toda a tensão 

característica dessas preparações. 

 

Recorte 03 [Evelyn]: E terminei passando. Minha nota deu pra entrar. Só que, 

assim, eu fui meio que com medo porque eu sabia que não era aquilo que eu queria, 

mas minha mãe era profissional da área de saúde, então eu fiquei meio mexida. E, 

ao mesmo tempo, eu era bem novinha, eu tinha 17 anos quando eu passei, e eu 

fiquei naquela, vai que dá certo, né? Vou me permitir conhecer[...] Mas eu queria 

mesmo publicidade, eu sempre quis. Sempre teve aquela coisa de meu Deus eu 

estou no lugar errado, o quê que eu estou fazendo aqui? Eu me sentia muito por 

fora no curso. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a necessidade de experimentar aquilo, 

sabe? Eu tinha que experimentar pra saber que não era aquilo que eu queria. Foi 

basicamente isso. Aí quando eu passei minha mãe ficou super feliz e ela dizia, ah, 

eu sabia que você tinha a ver comigo, eu sabia que você ia escolher alguma coisa 

na área de saúde. Só que eu botei, realmente, porque não tinha muito o que colocar, 

entendeu? Nessa universidade. 

 

Em relação à vivência na graduação de Educação Física, a estudante pontuou não 

ter havido identificação com a área e ter se sentido deslocada. Sendo assim, ela recorreu 

a uma amizade construída na turma a qual, de maneira semelhante, pretendia formar-se 

em outra área. No caso da colega, o curso desejado era Fisioterapia, mas ela havia entrado 

em Educação Física em razão da nota obtida no ENEM. Portanto, Evelyn e essa amiga se 

apoiavam para lidar melhor com a referida formação durante o tempo que a cursaram. 
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Recorte 04 [Evelyn]: Não foi uma experiência muito boa, assim, porque eu me 

sentia totalmente por fora. Totalmente! Da turma, das atividades, de tudo. Até o 

jeito como a galera se vestia. Eu via que não tinha nada a ver comigo. Eu acho que 

só foi mais suportável porque eu conheci uma amiga que até hoje é minha amiga, 

inclusive, e ela queria fisioterapia, mas ela também passou em educação física 

quase na mesma situação que eu. E aí a gente meio que se ajudava sabe? [...] era 

muito ruim porque eu via todos os meus amigos envolvidos com o curso, assim, 

procurando projetos de extensão, de iniciação científica… porque tinham uns 

projetos lá que os próprios alunos ajudavam alunos de… crianças de comunidades 

carentes e tal. Era legal, era, mas eu não conseguia me ver naquilo.  

 

Em consonância com os participantes anteriores, Evelyn passou pela vivência de 

escolha acadêmico-profissional permeada pela valorização social atribuída ao ingresso 

no ensino superior público. Levando-a a ingressar, a princípio, em uma área pela qual 

supunha não haver identificação, mas na qual obteve aprovação com a nota obtida no 

ENEM. A respeito disso, Evelyn trouxe uma fala que pode ser compartilhada por alguns 

dos demais participantes no sentido de contribuição para essas escolhas. 

 

Recorte 05 [Evelyn]: ...da minha família eu fui a primeira, tipo, de filho, de neto, a 

ingressar numa universidade pública. 

 

Tal narrativa remete ao sentimento de realização pessoal e familiar decorrente da 

aprovação tão esperada por toda a família. A expectativa geradora de ansiedade 

transforma-se em alegria para essa. Sentimento que, normalmente, é compartilhado pelo 

participante, mas, no caso de Evelyn, não foi exatamente assim, uma vez que, apesar da 

felicidade, por ter sido aprovada numa universidade pública, a formação em questão não 

a motivava a viver tal experiência. Em decorrência disso, Evelyn mencionou ter ficado 

em dúvida, no dia da matrícula, se a faria. Mas sentiu-se pressionada pela mãe e, portanto, 

a fez. 

 

Recorte 06 [Evelyn]: Eu fiquei muito na dúvida. Aí ela chegou lá e disse assim, 

você não vai fazer isso comigo não, né? Você vai deixar de se matricular? Você 

passou no vestibular. Aí eu fiquei sentida, assim, aí eu disse, eu vou. Mas depois eu 

disse, não, não é o que eu quero [...] mas tudo bem é um curso de nível superior. 

Eu estou nova, qualquer coisa eu me formo e depois eu tento de novo fazer 

publicidade. Mas o fato de ela chegar pra mim e falar, isso mexeu muito comigo, 

sabe? 
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Depreende-se dessa narrativa a influência que a opinião de alguém de referência 

exerce nas escolhas de caminhos profissionais de jovens adolescentes. Nesse caso, a 

aspiração da mãe de Evelyn a influenciou a iniciar seu caminho acadêmico-profissional 

por meio da formação em uma área pela qual a jovem não sentia interesse ou 

identificação. Gerando, posteriormente, sentimentos de desalojamento no sentido de não 

pertencer àquele lugar, além de pensamentos relativos aos esforços despendidos na 

formação que poderiam estar sendo utilizados para estudar, novamente, para o ENEM a 

fim de alcançar a aprovação na área verdadeiramente almejada. 

 

Recorte 07 [Evelyn]: Aí tinha essa questão, tinha a questão de, muitas vezes, eu 

ficar me sentindo mal porque eu poderia estar estudando pro vestibular ao invés 

de estar fazendo uma coisa que eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, 

poxa, é uma graduação, eu estou aqui, eu poderia estar sofrendo tudo de novo, 

aquilo do cursinho. Que também foi um motivo que me levou a fazer educação 

física. Tipo, eu não teria que ficar no cursinho mais tempo, entendeu?  

 

Deduz-se dessa narrativa sentimentos ambíguos da participante durante a vivência 

na formação em Educação Física. Apesar de, desde o princípio, sentir que não haveria 

identificação com a área, ela optou por iniciar tal formação e, portanto, pareceu buscar 

argumentos que fortalecessem essa escolha: como responder à alegria da mãe por ter uma 

filha aprovada na universidade pública, para conhecer melhor a área e certificar-se de seu 

desinteresse por ela, fortalecendo a decisão de formar-se em publicidade e propaganda, e 

o aspecto de livrar-se do cursinho preparatório para o vestibular. Nessa linha, Evelyn 

trouxe a experiência do cursinho como muito desgastante e não gostava da ideia de viver 

tudo, novamente, por mais um ano. 

 Além de desgastante, a participante comentou outro aspecto negativo sentido na 

experiência do cursinho. Segundo ela, os professores costumavam tratar com diferença 

os alunos conforme suas escolhas de formação de nível superior. Ela relatou que os 

docentes, normalmente, atribuíam mais prestígio aos que optavam por tentar a aprovação 

em áreas mais valorizadas socialmente como direito, engenharias ou medicina. Logo, a 

universitária enfatizou o quanto esse tipo de diferenciação pode trazer danos, 

especialmente psicológicos, aos jovens adolescentes que se encontram em uma fase da 

vida equivalente a diversas transformações que demandam apoio.  

Nesse sentido, o fato de serem tratados com indiferença ou valorização por pessoas 

de referência, como os professores, pode interferir diretamente em suas escolhas por 
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cursos de formação acadêmico-profissional. Sob essa ótica, ao ser questionada acerca da 

existência de tal influência nas escolhas dos jovens estudantes, a participante respondeu 

afirmativamente. 

 

Recorte 08 [Evelyn]: Sim. Eu acredito que sim. Pelo menos o que eu presenciei na 

época que eu fazia cursinho, sabe? Principalmente quando cursos que é… 

engenharia, direito, medicina, cursos assim, os realmente mais concorridos. Está 

naquela coisa [menção aos jovens adolescentes], meu Deus, o quê que eu faço da 

minha vida? Qual o curso? Ainda vem um professor pra ficar, tipo, enaltecendo um 

curso que, tipo, ai meu Deus. Não que o curso seja ruim, mas a atitude, sabe? A 

pessoa se sente menos importante e é uma época que você precisa de tanta, ei, 

calma, vai dar certo. Qual o curso que você quer? Se você quer isso mesmo siga 

em frente. E isso não ajuda. Psicologicamente principalmente. Porque você se 

sente mal. Eu, pelo menos, eu me sentia assim. Sente tipo inferiorizado entendeu? 

Tipo, não, mas se ele passar ele tem um destaque maior. É mais ou menos isso. É 

mais ou menos não, é isso. 

 

Nesse ponto de vista, os adolescentes se encontram em pleno desenvolvimento e 

necessitam de ter acesso a referenciais críticos para reger suas escolhas (Ribeiro & Rocha, 

2017). Sendo assim, corrobora-se o posicionamento de Evelyn ao pontuar que o 

comportamento de professores que reforçam algumas escolhas e menosprezam outras 

pode sim caracterizar mais um aspecto de conflito para esses adolescentes que, muitas 

vezes, se percebem perdidos, sem saber o que fazer. O desejo de pertencimento, de 

aceitação e de sentir-se valorizado pode levar à escolha de formações que lhes trarão esses 

sentimentos, independente de identificação. 

Após um ano na formação em Educação Física, Evelyn decidiu desistir dessa e 

estudar para fazer, novamente, o ENEM. Nesse período, conversou com a mãe, a respeito 

da desistência da graduação em andamento, e percebeu-se com postura diferenciada, no 

sentido de uma autonomia maior no que concerne a tomar para si a responsabilidade da 

decisão. Diferentemente do momento da escolha por matricular-se ou não na referida 

formação. Observa-se aqui o fortalecimento do poder de agir da universitária.  

 

Recorte 09 [Evelyn]: E aí a UFPE resolveu adotar o ENEM como o único método 

de ingresso. Eu me desesperei porque eu não era boa em exatas e até hoje eu não 

sou [risos] e eu sabia que eu precisava de um tempo pra estudar e poder me 

destacar, né? Porque no meu curso comunicação é obrigação, você ser boa em 

história, saber escrever direitinho. Então eu tinha que me destacar em alguma 

outra coisa, né, pra poder ter minha nota um pouco mais alta. E aí eu conversei 
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com a minha mãe. Eu disse a ela, mãe eu vou trancar o curso no meio do ano pra 

poder me dedicar ao ENEM. E ela ficou muito triste, mas ela sabia que era o que 

eu realmente queria, que era comunicação, que era fazer publicidade [...] Aí ela 

ficou muito sentida quando eu disse, olhe, eu não quero mais isso. [risos] Aí ela 

fez, tanta gente que queria estar no seu lugar e não consegue, não sei o quê. Mas, 

não sei, aquilo já não mexia mais comigo como na época que eu passei. 

 

Firme da própria decisão, Evelyn abdicou da formação em Educação Física e, desta 

vez, priorizou a área de formação desejada, Publicidade e Propaganda, em detrimento da 

aprovação em outras graduações. Ela relatou ter pesquisando as universidades do Brasil 

que ofereciam esse curso e foi escolhendo-as. 

A vivência da graduação, em Educação Física, gerou em Evelyn a tomada de 

consciência acerca de questões que fortaleceram a sua autonomia, contribuindo para o 

desenvolvimento de suas Funções Psicológicas Superiores.  

 

Recorte 10 [Evelyn]: Isso ajudou a amadurecer a minha vontade de não desistir do 

curso [publicidade e propaganda], de ir atrás do que eu realmente queria, de não 

ter que estar dando ouvidos ao que minhas tias ou terceiros da família falavam. 

Então eu acho que eu amadureci nesse aspecto, entendeu? É como eu te disse, se 

eu terminar publicidade e, sei lá, botar na cabeça que eu vou fazer outro curso eu 

faria. E eu não pensaria, assim, o quê que minha vó vai pensar? O quê que minha 

mãe vai pensar? Hoje não mais. 

 

Evelyn foi, então, aprovada para o curso de Publicidade e Propaganda, na 

universidade pública da Bahia e na de Natal, e optou por estudar nesta. Tal escolha se 

refletiu numa série de mudanças em sua vida: mudou-se de cidade e de rotina o que lhe 

exigiu mais dispêndio pessoal. 

Além dessas, as reflexões trazidas, pela estudante, acerca do próprio processo de 

escolha, do ingresso e desistência do curso de Educação Física, bem como das 

consequências dessas vivências em sua vida, proporcionaram-na aprendizados que a 

levaram ao desenvolvimento de FPS, como a consciência das próprias ações e o 

aperfeiçoamento do pensamento crítico. Portanto, a estudante se mostrou com mais 

autonomia e confiança nas próprias ações e novas escolhas. 

 

Recorte 11 [Evelyn]: ... na época que eu passei eu era, eu era muito imatura. Eu 

nem sabia como era essa coisa de vestibular direito, como era estar numa 

universidade. E, depois que eu entrei, eu vi que é uma coisa que, que depende muito 
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de você entendeu? [...] isso foi abrindo, assim, meus horizontes, sabe? [...] depois 

que eu comecei a trabalhar como publicitária também, eu comecei a aprender 

muito. Eu acho que a amadurecer mesmo. E eu fui vendo que, realmente, tem coisas 

que não vale a pena eu levar em consideração, sabe? Certos comentários, certos 

tipos de coisa não acrescentam em nada. Mas isso não foi de um dia para o outro, 

eu confesso [risos] [...]o fato de eu ter saído da minha cidade, de ter deixado meus 

pais, porque eu moro aqui sozinha. Então, tudo isso fez com que eu mudasse muito 

[...] e tudo aconteceu muito rápido. [...] depois de um ano que eu estava aqui [...] 

eu fui contratada, aí eu me vi com uma rotina dupla de ter que sair direto do 

trabalho, ter que vim pra cá [UFRN]. Já aconteceu de eu ficar doente sem ter meu 

pai e minha mãe. Então, assim, [risos] foi tudo... é uma mistura de coisas. Eu não 

sei explicar direito a você como é, mas eu sei que quando eu olho pra trás eu vejo 

uma Evelyn diferente, entendeu? 

 

No tocante à vivência durante o curso de Publicidade e Propaganda, Evelyn 

demonstrou ter sentido identificação com a área de formação, bem como mostrou-se 

motivada. 

 

Recorte 12 [Evelyn]: Achei o meu lugar. Que era o que eu não conseguia achar em 

educação física. E era muito ruim, isso me deixava muito triste. Eu não tinha 

vontade de ir pro curso, de ir pra aula, sabe? É muito ruim você fazer uma coisa 

que você não gosta. 

 

Ao ser questionada se teria alguma mensagem a passar para os jovens que se 

encontram em processo de escolha de curso de nível superior, a estudante pontuou que 

teria muitas. 

 

Recorte 13 [Evelyn]: Teria. Eu acho que eu teria muitas. Assim, a primeira coisa 

que eu diria era, por mais que você tenha certeza do curso que você quer, porque 

era uma coisa que eu via muito no ensino médio, muita gente convicta tipo, eu 

quero medicina, eu quero engenharia. Aí não procurava saber, não procurava se 

entrosar com quem já estava na área, com quem já estava na academia. Eu acho 

isso muito importante porque, muitas vezes, a gente monta tipo um castelinho da 

área de trabalho, do curso em si e não é assim. Você chega lá e você quebra a cara, 

entendeu? 

 

Essa fala retrata a vivência de muitos estudantes universitários que se frustram com 

os cursos escolhidos. Inclusive, alguns dos participantes desta pesquisa. Por isso, é de 

extrema relevância que, em meio ao processo de escolha profissional, se busque, 

verdadeiramente, conhecer-se, além de conhecer as formações e profissões. Assim, 
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obtêm-se informações mais próximas à realidade para subsidiar a escolha. Diminuindo, 

portanto, as chances de surpresas desagradáveis, frustrações e arrependimentos. 

Em meio à entrevista de Evelyn, surgiu uma questão que, apesar de não ter relação 

direta com a escolha do curso acadêmico-profissional, se refletiu no interesse dela pela 

área de Publicidade e Propaganda. A participante foi questionada se, anteriormente à 

participação na feira de profissões, onde conheceu a referida formação, havia alguma 

ambição pela área. Nesse momento, a estudante afirmou que havia um desejo de 

adolescência. Qual seja, o anseio nutrido por ela, nesse período de sua vida, de tornar-se 

modelo. Ela supôs que a área de Publicidade e Propaganda pudesse facilitar a sua inserção 

nesse ramo profissional. Todavia, a universitária pontuou que, ao passo em que conhecia 

melhor a formação, na referida área acadêmico-profissional, mais se identificava com 

suas características e irrisório passava a ser o interesse em tornar-se modelo. 

A respeito de tal desejo, ela pontuou sofrimentos decorrentes dele, pois ele a fazia 

almejar uma autoimagem diferente. Sonhava em ser conforme o padrão de beleza imposto 

socialmente para as mulheres que ocupam essa profissão. O que gerava, em Evelyn, 

sentimento de frustração por ser diferente. Nesse sentido, cabe uma reflexão crítica no 

tocante aos padrões de beleza estabelecidos socialmente para as mulheres modelos, os 

quais precisam ser questionados e rompidos, especialmente, em razão de que esses, por 

vezes, não são reais, e sim fabricados, gerando, portanto, insatisfação e frustração em 

diversas pessoas da sociedade que buscam atingir tal padrão (Carmo & Motta, 2017).  

 

Recorte 14 [Evelyn]: Eu gostava, eu adorava tirar fotos. Quando eu via as fotos 

daquelas modelos maravilhosas eu achava incrível. E eu ficava, eu quero ser assim 

também. Eu quero ser uma diva desse jeito. E, só que durante muito tempo isso 

foi... a vontade me perseguia, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia mal por isso. 

Porque eu não me via como aquelas modelos. Eu não me reconheci, mas eu queria 

ser aquilo, entendeu? Como é que eu vou explicar? Era tipo, assim, eu queria 

projetar uma Evelyn que não era eu, entendeu? Eu queria ser o que eu estava 

vendo. Aquela coisa alta, magra, bonita, cabelo liso, muitas vezes branca e aquilo 

me fazia mal, entendeu? 

 

Por fim, ao ser demandada a falar a respeito de como foi ter participado desta 

entrevista, a participante se colocou num movimento de refletir acerca da própria vida, de 

relembrar as dificuldades vivenciadas, superadas e as conquistas. Momentos esses 

rememorados com bastante emoção. 

 



83 
 

Recorte 15 [Evelyn]: Ah, foi legal. Fazia tempo que eu não falava isso com 

ninguém...eu ralei pra estar aqui viu? Tipo, no trabalho, na faculdade, tive que 

abrir mão de muita coisa e… ai não vou chorar não [risos]. Mas foi [emocionou-

se]. Ai eu não quero chorar. Eu tive que abrir mão de muita coisa, literalmente. E, 

para mim, é muito gratificante ver onde eu cheguei, de verdade. E se eu pudesse 

voltar atrás eu não faria nada diferente. Eu faria do mesmo jeito tudo, tudo, tudo. 

E eu fico feliz hoje, de verdade. Não só pela questão do curso, mas, assim, eu sei 

que, pra mim, enquanto mulher negra, estar trabalhando dentro de uma agência, 

estar, eu trabalho como... na parte de criação da agência e eu sei que é muito 

difícil, a nível nacional, você viver uma coisa dessa sabe? E pra mim é muito 

gratificante, de verdade. 

 

Essa narrativa de Evelyn alude às vivências que ela teve, às prováveis dificuldades 

sentidas pelo fato de ser mulher e negra numa sociedade como a nossa, na qual o racismo 

e a discriminação de gênero ainda existem e precisam ser rompidos (Marques & Gomes, 

2017). Sua fala nos leva a refletir, ainda, acerca dos significados, por ela atribuídos, ao 

rememorar a construção da sua carreira até o momento atual. Foi gratificante ouvir que, 

apesar dessas questões, ela se encontra numa carreira de ascensão e atuando com o que 

lhe traz prazer. 

 

4.8. Discussão geral 

Diante dos resultados e análises supracitados, percebe-se alguns aspectos comuns e 

outros específicos a cada situação. Conforme mencionado, sob o olhar desta pesquisa, 

algumas das especificidades merecem destaque. 

Outrossim, antes mesmo da realização das entrevistas, havia a hipótese de que o 

Sistema de Seleção Unificada (SISU) estaria exercendo influência relevante sobre a 

escolha acadêmico-profissional de estudantes que buscam o ingresso no ensino superior 

gratuito. Tal pressuposto obteve respaldo a partir das narrativas dos participantes desta 

pesquisa, uma vez que, grande parte deles, mencionou o SISU como caminho 

institucional facilitador do ingresso no ensino superior ao escolherem áreas a partir da 

nota obtida no ENEM.  

A exemplo disso, pode-se mencionar os casos de Alice, F e Inácio os quais 

desejavam formar-se em áreas específicas, todavia, em razão do insucesso em tentativas 

anteriores, ou diante do indício de insucesso, ou, ainda, em virtude de seus projetos 

profissionais destoarem do caminho acadêmico-profissional, terminaram priorizando 
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áreas de formação menos concorridas em virtude de aspirarem atingir a aprovação e 

vivenciarem o ensino superior.  

Nessa perspectiva, salienta-se a experiência de Evelyn, quem se utilizou do Sistema 

de Seleção Unificada de duas formas distintas: a primeira ocorreu de maneira semelhante 

à dos participantes mencionados acima e a segunda se deu após a desistência do curso de 

Educação Física. Sabendo do seu real interesse formativo, a área de Publicidade e 

Propaganda, a estudante utilizou o SISU para concorrer, em diversas universidades, a 

nível nacional, para a formação desejada a fim de ter suas chances de aprovação 

ampliadas. 

Além do SISU, outro aspecto influente nas escolhas em tela, apesar de não ter 

surgido como fator determinante dessas, foi a valorização social por áreas de formação 

específicas. Nessa linha, ainda que alguns dos participantes não tenham optado por áreas 

dotadas de um nítido prestígio social, essas permearam seus pensamentos e reflexões 

durante o período no qual escolhiam suas respectivas formações. Alguns, inclusive, 

chegaram a escolher uma dessas áreas, como foi o caso de Inácio quando ele tentou o 

vestibular para o curso de Direito 

 Sob essa ótica, a supervalorização social tanto de algumas áreas profissionais 

quanto da educação superior acabou afetando negativamente estudantes que possuíam 

interesses distintos desses. Conforme ocorreu com Alice que se interessava por 

profissionalizar-se na área de Moda e Entretenimento, todavia, por não vislumbrar essa 

formação pelas vias da educação formal de nível superior, deixou de escolhê-la. Nessa 

continuidade, por parte de Evelyn também surgiu inquietação quando ela mencionou o 

sofrimento sentido quando os professores destacavam estudantes que optavam por uma 

das áreas socialmente engrandecidas e não agiam da mesma forma com aqueles que 

elegiam áreas de pouco destaque social.  

No tocante às desistências dos cursos escolhidos, foi possível compreendê-las como 

vivências dramáticas ao considerarmos que cada formação não concluída gerou nos 

estudantes quebra de expectativas. Todavia, o modo como cada um lidou com as 

desistências esteve relacionado a fatores histórico-culturais e subjetivos de cada um.  

Ao destacarmos o avançar da formação como critério de observação, sem a 

pretensão de generalizar, foi possível notar, por meio das narrativas afetadas dos 

participantes, um grau acentuado de drama nas desistências ocorridas mais próximo ao 

fim das formações, o que se tornou mais evidente nos casos de Alice e F que vivenciaram, 

cada um, o dilema da desistência tanto no início quanto ao final de uma formação.  
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No que concerne à influência familiar, essa esteve presente em grande parte das 

narrativas de formas diferentes. Apesar das particularidades, infere-se que as relações 

mantidas não apenas com familiares, mas com demais pessoas de referência, criam um 

contexto de influência no processo de escolha acadêmico-profissional dos estudantes, seja 

por meio de opiniões convergentes ou divergentes da do próprio estudante, ou, ainda, 

quando essas o tendenciam para algum rumo específico quando ele se encontra confuso 

diante da necessidade da escolha, o que não é raro.  

Acerca da qualidade das escolhas, evidencia-se a extrema necessidade de 

conhecimento das profissões almejadas antes de escolhê-las, conforme pontuado por 

Aguiar (2006), pelas reflexões dos próprios participantes e por profissionais que atuam 

com processos de Orientação Profissional. No entanto, o que, infelizmente, ainda ocorre 

são escolhas pouco fundamentadas, que se respaldam em poucos motivos e/ou em 

argumentos destoantes da realidade. Nesses casos, tais decisões podem resultar em 

frustração e arrependimento. Portanto, faz-se imprescindível que os jovens, nesse 

processo decisório, disponham de espaços para o exercício da reflexão adequada e/ou 

orientada por profissional competente. 

Por fim, no tocante às mudanças subjetivas e ao desenvolvimento das Funções 

Psicológicas Superiores (FPS), verificou-se que a experiência da graduação, da 

desistência dessa e as reflexões relativas a tal trajetória – permeadas pelo contexto 

histórico-cultural dos estudantes – contribuíram para o desenvolvimento de FPS, como a 

evolução do pensamento crítico, a formação de novos conceitos e a capacidade de 

planejamento. Aspectos estimulados, notadamente, pelas relações interpessoais e 

intrapessoais vivenciadas pelos estudantes, gerando neles aprendizado e transformação 

ao proporcionar-lhes o desenvolvimento da consciência, assim como a modificação e 

desenvolvimento da situação social na qual se encontram (Vygotsky, 1997; Rego, 2011; 

Veresov & Fleer, 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em razão do exposto e tendo em vista os objetivos deste estudo, pode-se concluir 

que as escolhas de formação acadêmico-profissional dos participantes foram motivadas, 

especialmente, pelo desejo de ingressar no ensino superior. Dessa forma, na maior parte 

dos casos explicitados, a escolha pela área profissional surgiu com relevância secundária. 

Fator que merece atenção tendo em vista as repercussões negativas geradas em muitos 

estudantes que seguem esse caminho, além dos índices crescentes de evasão universitária. 

Os resultados desta pesquisa sugerem a necessidade de os estudantes disporem de 

um ou mais projetos profissionais antes de realizarem suas escolhas de caminho 

profissional. Caso contrário, seus trajetos serão guiados, prioritariamente, pelas 

oportunidades surgidas ou influências diversas. Situações essas propícias ao surgimento 

de insatisfações futuras.  

Ademais, cabe ressaltar a primordialidade de se pesquisar, criteriosamente, 

informações acerca das profissões desejadas a fim de melhor subsidiar as escolhas, 

diferentemente do que costuma ocorrer entre muitos estudantes, os quais não realizaram 

pesquisas e buscas adequadas, mas se basearam em estereótipos, suposições acerca das 

profissões e vagas informações.  

Nessa perspectiva, ainda que muitos dos participantes não tenham disposto de 

espaços para reflexões adequadas à tomada de uma decisão consciente, não se considera 

pertinente estabelecer relação direta entre o modo como tais escolhas foram construídas 

e a revisão e abandono dessas. Pois, ainda que, em alguns casos, o modo como essa 

decisão foi tomada tenha repercutido na reavaliação e desistência dela, em outros, a 

desistência se deu em virtude da impossibilidade de conciliação entre os estudos 

acadêmicos e atividade de trabalho ou, ainda, em decorrência de entraves encontrados no 

processo de ensino-aprendizagem. 

No tocante às mudanças subjetivas, resultantes das vivências em questão, muitas 

dessas foram estimuladas pela relação co-genética entre o ambiente social vivenciado nas 

graduações, a personalidade de cada sujeito e sua biografia. Se percebeu, portanto, o 

quanto as relações interpessoais contribuíram para o desenvolvimento das Funções 

Psicológicas Superiores, nos participantes, por meio do aprendizado, da construção de 

novos conceitos, do desenvolvimento do pensamento crítico, das percepções, da tomada 

de consciência acerca das próprias ações e da emoção que permeou tais experiências. 

Logo, as dificuldades sentidas pelos participantes os levaram a transformações que, por 
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vezes, resultaram no desenvolvimento de novas habilidades ou na constatação de 

obstáculos ao poder de agir.  

Diante desse cenário e da discussão proposta, faz-se de extrema urgência e 

necessidade a integração dos níveis de ensino básico e superior, uma vez que é notória a 

defasagem existente entre as formações fornecidas por esses, a qual se reflete, por 

exemplo, na limitação do poder de agir de estudantes advindos de classes sociais menos 

favorecidas ou na qualidade da construção de caminho profissional elaborada por 

estudantes em geral. 

Por fim, considera-se necessário, ainda, a oferta – aos estudantes do ensino básico 

– de espaços adequados à reflexão acerca das escolhas de caminho profissional a ser 

seguido, e – aos estudantes do ensino superior – espaços, nas universidades, com o 

objetivo de escutá-los a fim de compreendê-los e dispor de subsídios para a elaboração 

de ações que visem minimizar os índices de evasão. Além disso, vale salientar a 

pertinência e necessidade da presença de profissionais psicólogos, nas instituições de 

ensino, a fim de auxiliar, entre outras demandas, na construção qualitativa de projetos 

profissionais para o futuro dos alunos, aspecto contributivo ao desenvolvimento 

educacional desses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Adams, M., & March, S. (2015). Perezhivanie and classroom discourse: a cultural–

historical perspective on “Discourse of design based science classroom 

activities”. Cultural Studies of Science Education, 10(2), 317-327. 

 

Aguiar, W. M. J. (2006). A escolha na orientação profissional: contribuições da 

psicologia sócio-histórica. Psicologia da Educação. (23)2, 11-25. Disponível em (acesso 

em 04/2017): http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n23/v23a02.pdf 

Aguiar, W. M. J., Bock, A. M., & Ozella, S. (2009). A orientação profissional com 

adolescentes: um exemplo de prática na abordagem sócio-histórica. In A. M. B. Bock, M. 

G. Gonçalves & O. Furtado (Orgs), Psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica 

em psicologia. São Paulo: Cortez. 

Aina, C. (2013). Parental background and university dropout in Italy. Higher Education. 

(65)4, 437. Disponível em (acesso em 11/2017) 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-012-9554-z   

Almeida, M. E. G. G. & Pinho, L. V. (2008). Adolescência, família e escolhas: 

implicações na orientação profissional. Psicologia Clínica. 20(2), 173-184. Disponível 

em (acesso em 07/2017): http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

56652008000200013&script=sci_abstract&tlng=pt 

Andrade, A. M. J. (2014). Desempenho acadêmico, permanência e desenvolvimento 

psicossocial de universitários: relação com indicadores de assistência estudantil. 

Dissetação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 

Brasil. 

Angelin, P. E. (2010). Profissionalismo e profissão: teorias sociológicas e o processo de 

profissionalização no Brasil. REDD–Revista Espaço de Diálogo e Desconexão, 3(1). 

Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://seer.fclar.unesp.br/redd/article/view/4390/3895 

 

Baggi, C. A. S. & Lopes, D. A. (2010). Evasão e avaliação institucional no ensino 

superior: uma discussão bibliográfica. Avaliação, (16)2, 355-374. Disponível em (Acesso 

em 04/2017): http://www.scielo.br/pdf/aval/v16n2/a07v16n2 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n23/v23a02.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-56652008000200013&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-56652008000200013&script=sci_abstract&tlng=pt
http://seer.fclar.unesp.br/redd/article/view/4390/3895
http://www.scielo.br/pdf/aval/v16n2/a07v16n2


89 
 

Bauer, M. W. & Gaskell, G. (2004). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 

manual prático. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 

Bendassolli, P. F. (2011). Mal estar no trabalho: do sofrimento ao poder de agir. Revista 

Mal Estar e Subjetividade, 11(1), 65-99. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-

61482011000100004 

Bendassolli, P. F.; Da Rocha Falcão, J. T. (2013). Psicologia social do trabalho sujo: 

revendo conceitos e pensando em possibilidades teóricas para a agenda da psicologia nos 

contextos de trabalho. Universitas Psychologica, v. 12, p. 1155-1168. 

 

Bendassolli, P. F. & Borges-Andrade, J. E. (2015). Dicionário de psicologia do trabalho 

e das organizações. Casa do Psicólogo. São Paulo. 

 

Bock, S. D. (2002). Orientação profissional: a abordagem sócio-histórica. Cortez Editora. 
 

Bock, S. D. (2008). A escolha profissional de sujeitos de baixa renda recém egressos do 

ensino médio. Tese de dotourado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 

Brasil. 

Bonnefond, J.Y., Bonnemain, A., Fontes, F.F. & Clot, Y. (no prelo). Culture, work and 

psychology: Invitations to dialogue. In P. F. Bendassoli (Orgs.). Vygotski ans work: na 

activity clinic to chance the organization. 

Campos, C. J. G., Alves, V. L. P. & Turato, E. R. (2015). Conceitos e fundamentos do 

método clínico-qualitativo. Investigação Qualitativa em Saúde. (1), 395-397. Disponível 

em (acesso em 04/2017): 

http://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2015/article/view/93/89 

Carmo L. G. & Motta, R. C. (2017). Questionando estereótipos sobre a beleza feminina: 

uma análise das campanhas publicitárias “mulheres reais” de dove. Revista Formadores 

Vivências e Estudos. 10(1): 87-101. Disponível em (acesso em 04/2018): 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/estudosdecomunicacao/article/view/22317 

Claude, D. U. B. A. R. (2005). A socialização: construção das identidades sociais e 

profissionais. Porto Editora. 

 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482011000100004
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482011000100004
http://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2015/article/view/93/89


90 
 

Cole, M. & Gajdamschko, N. (2016, Julho 26). The Growing Pervasiveness of 

Perezhivanie. Mind, Culture and Activity, (23) n.4, 271. Disponível em (acesso em 

04/2018): 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10749039.2016.1186197?scroll=top&nee

dAccess=true 

Cordasso, J. A., Silva, R. T. P., Pelegrini, P. & Baggenstoss, S. (2016, novembro). Fatores 

determinantes na evasão da acadêmicos no ensino superior: estudo em um município do 

norte mato-grossense. XVI Colóquio Internacional de Gestión Universitaria. Arequipa, 

Perú, 23. 

 

Clot, Y. (2010). Trabalho e poder de agir (1ª ed.). (G. J. F. Teixeira & M. M. Z. Vianna, 

Trad.) Belo Horizonte: Fabrefactum. (Obra original publicada em 2008). 

Clot, Y. (2004, abril 02). Action et connaissance en clinique de l’activité. Activités – 

Révue Éléctronique, (1), pp. 22-33. Disponível em (acesso realizado em 04/2017): 

http://www.activites.org/v1n1/vol1num1.book.pdf 

 

Creswell, J. W. (2010). Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e misto. 

3 ed. Porto Alegre: Artmed. 

 

Damásio, A. (1996) O erro de Descartes: emoção, razão e cérebro humano. São Paulo: 

Companhia das Letras. 

 

Damásio, A.R. (2000) O mistério da consciência. São Paulo, Companhia das Letras. 

 

Damásio, A. (2003) Ao encontro de Espinosa: as emoções sociais e a neurologia do 

sentir. Sintra, Publicações Europa-América. 

 

Dejour, C., Barros, J. O. & Lancman, S. (2016). A centralidade do trabalho para a 

construção da saúde. Revista de terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo. 

(27)2, 228-235. Disponível em (acesso em 04/2017):  

http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/119227/116632 

 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10749039.2016.1186197?scroll=top&needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10749039.2016.1186197?scroll=top&needAccess=true
http://www.activites.org/v1n1/vol1num1.book.pdf
http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/119227/116632


91 
 

Delari Junior. (2011). A. Sentidos do “drama” na perspectiva de Vigotski: um diálogo no 

limiar entre arte e psicologia. Psicologia em Estudo, 16(2), 181-197. Disponível em 

(acesso em 04/2017): http://www.scielo.br/pdf/pe/v16n2/a02v16n2.pdf 

 

Dias, M. S. D. L., & Soares, D. H. P. (2012). A escolha profissional no direcionamento 

da carreira dos universitários. Psicologia: Ciência e Profissão, (32)2, 272-283. 

Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932012000200002 

 

Engels, F., & Marx, K. (2010). A ideologia alemã. 3 ed. Martin Claret. 

 

Fakhrutdinova, L. R. (2010, abril). On the phenomenon of “Perezhivanie”. Journal of 

Russian and East European Psychology. (48)2, 31-47. Disponível em (acesso em 

04/2017):http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/RPO1061-

0405480203?journalCode=mrpo20 

 

Furlani, D. D. & Bonfim, Z. A. C. (2013). Jovens de ambiente rural e urbano e sua relação 

com projetos de vida. In Leite, J. F. & Dimenstein, M. (Org.). Psicologia e contextos 

rurais. (1 ed., pp.117-142). Natal, Brasil: EDUFRN. 

 

Gairín, J., Triado, X. M., Feixas, M., Figueira, P., Aparicio-Chueca, P. & Torrado, M. 

(2014). Student dropout rates in Catalan universities: profile and motives for 

disengagement. Journal Quality in Higher Education. (20), 165-182. Disponível em 

(acesso em 11/2017) 

http://srhe.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13538322.2014.925230?scroll=top&needA

ccess=true#.WhGbfkqnFnI 

 

Iarochevski, M. F., & Gurguenidze, G. S. (1999). Epílogo. LS Vigotski. Teoria e método 

em psicologia, 471-515. 

 

Lassance, M. C. P., Bardagi, M. P. & Teixeira, M. A. P. (2009). Avaliação de uma 

intervenção cognitivo-evolutiva em orientação profissional com um grupo de 

adolescentes brasileiros. Revista Brasileira de Orientação Profissional. (10)1, 23-32. 

http://www.scielo.br/pdf/pe/v16n2/a02v16n2.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932012000200002
http://srhe.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13538322.2014.925230?scroll=top&needAccess=true
http://srhe.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13538322.2014.925230?scroll=top&needAccess=true


92 
 

Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v10n1/v10n1a05.pdf 

 

Lassance, M. C. & Sparta, M. (2003). A Orientação Profissional e as transformações no 

mundo do trabalho. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 4(1-2), 13-19. 

Disponível em (acesso em 04/2017): http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v4n1-2/v4n1-

2a03.pdf 

 

Leontiev, A.N. (1994) Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. 

IN: Vygotsky, L.S., Luria, A.R. & Leontiev, A.N. (1994) Linguagem, desenvolvimento e 

aprendizagem. São Paulo, Ícone / EDUSP. 

 

Levenfus, R. S. & bandeira, D. R. (2009). Avaliação dos Interesses Profissionais – AIP. 

1. ed. São Paulo, SP: Vetor. 

 

Linhares, M. I. S. B. (2015). Os favoritos precários: aspirações e perspectivas de trabalho 

de jovens estudantes do ensino superior. In I. R. Brandão & J. E. C. de Araújo (Orgs.), 

Educação contextualizada (pp. 44–60). Fortaleza: Caminhar. 

 

Machado, A. R. (2005) Entrevista com Yves Clot. Psicologia da Educação, 20, pp. 155-

160. Recuperado em 22 abril, 2017, de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n20/v20a09.pdf 

 

Markovà, I. (2006). Dialogicidade e representações sociais: as dinâmicas da mente. 

Petrópolis: Vozes. 

Marques, S. A. M. & Gomes, N. C. B. (2017). Bernardina Rich (1872-1942): uma mulher 

negra no enfrentamento do racismo em Mato Grosso. Revista Territórios & Fronteiras 

10(2). Disponível em (acesso em 04/2010): 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/173861  

Melo-silva, L. L., Lassance, M. C. P. & Soares, D. H. (2004). A orientação profissional 

no contexto da educação e trabalho. Revista Brasileira de Orientação Profissional 5(2), 

31-52. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v5n2/v5n2a05.pdf 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v10n1/v10n1a05.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v4n1-2/v4n1-2a03.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v4n1-2/v4n1-2a03.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v5n2/v5n2a05.pdf


93 
 

Melo-silva, L. L., Oliveira, J. C. & Coelho, R. S. (2002). Avaliação da orientação 

profissional no desenvolvimento da maturidade na escolha da profissão. Revista de 

Psicologia da Vetor Editora 3(2), 44-53. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psic/v3n2/v3n2a06.pdf 

Melo-silva, L. L., Noce, M. A. & Andrade, P. P. (2003). Interesses em adolescentes que 

procuram orientação profissional. Revista de Psicologia da Vetor Editora. (4)2, 6-17. 

Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psic/v4n2/v4n2a02.pdf 

Meneghetti, G. (2009). Profissões e identidades profissionais: um estudo sobre teorias e 

conceitos nas ciências sociais e no serviço social. Dissertação de mestrado, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil. 

 

Minayo, M. C. S. (2010). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes. 

Morosini, M. C., Casartelli, A. O., Silva, A. C. B., Santos, B. S., Schmitt, R. E. & 

Gessinger, R. M. (2011, novembro). A evasão na Educação Superior no Brasil: uma 

análise da produção de conhecimentos nos periódicos Qualis entre 2000-2011. 

Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior. Managua, 

Nicaragua. 

Neffa, J. C. (2015). O trabalho humano e a sua centralidade. Revista Ciências do 

Trabalho, (4), 07-26. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://rct.dieese.org.br/rct/index.php/rct/article/view/85/pdf 

 

Paura, L. & Arhipova, I. (2014). Cause Analysis of students’ dropout rate in higher 

education study program. Procedia – Social and Behavioral Sciences, (109), 1282-1286. 

Disponível em (acesso em 11/2017) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813052646 

 

Pereira, D. M. (2015). Drama e a teoria histórico-cultural: interlocuções possíveis. Revista 

de Estudos em Artes Cênicas, (1)24, 174-185. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101242015174/

4490 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psic/v3n2/v3n2a06.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psic/v4n2/v4n2a02.pdf
http://rct.dieese.org.br/rct/index.php/rct/article/view/85/pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813052646
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101242015174/4490
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101242015174/4490


94 
 

Pinto, T. M. G. & Castanho, M. I. S. (2012). Sentidos da escolha e da orientação 

profissional: um estudo com universitários. Estudos de Psicologia. (29)3, 395-413. 

Disponível em (acesso em 04/2017): http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v29n3/10.pdf 

Oliveira, A. L. A. & Gonçalves, M. A. (2013). Breves considerações sobre a centralidade 

do trabalho e sua importância no contexto atual de mundialização da crise estrutural do 

capital. Revista Pegada. (14)2, 25-48. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/2589/2337 

Reis, R. (2013). Juventude no ensino médio: sentidos atribuídos à escola e as planos de 

futuro. Latitude, 6(1), 131-155. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://www.seer.ufal.br/index.php/latitude/article/view/858/559 

Rego, T. C. (2011). Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 22. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes. 

Rey, F. L. G. (2009). Historical relevance of Vygotsky’s work: Its significance for a new 

approach to the problem of subjectivity in psychology. Outlines Critical Practice Studies. 

(1), 59-73. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/outlines/article/view/2589/2248 

Ribeiro, C. A. & Rocha, F. N. (2017). Escolhas na adolescência: Implicações 

contemporâneas dos grupos sociais e da família. Revista Mosaico, 8(2):39-47. Disponível 

em (acesso em 04/2018): http://editorauss.uss.br/index.php/RM/article/view/1111 

Rolindo, J. M. R. (2015). Contribuições da teoria histórico-cultural e da teoria da 

atividade na educação atual. Revista de Educação, 10(10), 48-57. Disponível em (acesso 

em 04/2017): 

http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/educ/article/viewFile/2136/2033 

 

Santos, P. J. (2000). Indecisão generalizada: um desafio para a orientação escolar e 

profissional. Psicologia: teoria, investigaçäo e prática. (2)2000, 183-196. 

https://www.researchgate.net/publication/40004223_Indecisao_generalizada_um_desafi

o_para_a_orientacao_escolar_e_profissional 

 

Santos, L. M. M. (2005). O papel da família e dos pares na escolha profissional. 

Psicologia em Estudo, (10)1, 57-66. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://www.scielo.br/pdf/pe/v10n1/v10n1a07.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v29n3/10.pdf
http://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/2589/2337
http://www.seer.ufal.br/index.php/latitude/article/view/858/559
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/outlines/article/view/2589/2248
http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/educ/article/viewFile/2136/2033
http://www.scielo.br/pdf/pe/v10n1/v10n1a07.pdf


95 
 

Santos, F. M. (2012). Análise de conteúdo: a visão de Larence Bardin. Revista Eletrônica 

de Educação.(6)1, 1982-7199. Disponível em (Acesso em 04/2017): 

http://www.reveduc.ufscar.br/reveduc/index.php/reveduc/article/viewFile/291/156 

Savater, F. (2003). El valor de elegir. Barcelona: Ariel. 

Silva, J. D. S. (2004). A influência dos meios de comunicação social na problemática da 

escolha profissional: o que isso suscita à Psicologia no campo da orientação 

vocacional/profissional? Psicologia: ciência e profissão. (24)4, 60-67. Disponível em 

(acesso em 04/2017): http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

98932004000400008 

 

Silva, E. R., & Abud, M. J. M. (2014). Tia ou professora? O resgate do sentido e 

significado da palavra “tia” nas representações infantis. Caminhos em Linguística 

Aplicada, 10(1), 190-213. Disponível em (acesso realizado em 04/2017): 

http://periodicos.unitau.br/ojs-

2.2/index.php/caminhoslinguistica/article/view/1912/1377 

 

Silva, C. S. C., Ourique, L. R., Oliveira, M. Z., Reis, M. G. P. & Lassance, M. C. (2008). 

Ressignificação da experiência de Orientação Profissional. Revista Brasileira de 

orientação Profissional. (9)1, 75-86. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v9n1/v9n1a07.pdf 

 

Silva, A. L. P. & Soares, D. H. P. (2001). A orientação profissional como rito preliminar 

de passagem: sua importância clínica. Psicologia em Estudo. (6)2, 115-121. Disponível 

em (acesso em 04/2017): http://www.scielo.br/pdf/pe/v6n2/v6n2a16 

 

Silva, J. C. (2013). A apropriação da psicologia histórico-cultural na educação infantil 

brasileira: análise de teses e documentos oficiais no período de 2000 a 2009. Disponível 

em (acesso em 04/2017): 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/2308/5266.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

 

Souza, V. L. T. D., & Andrada, P. C. D. (2013). Contribuições de Vigotski para a 

compreensão do psiquismo. Estudos de psicologia (Campinas). (30)3, 355-365. 

Disponível em (acesso em 04/2017): http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

166X2013000300005&script=sci_abstract&tlng=pt 

http://www.reveduc.ufscar.br/reveduc/index.php/reveduc/article/viewFile/291/156
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932004000400008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932004000400008
http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/index.php/caminhoslinguistica/article/view/1912/1377
http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/index.php/caminhoslinguistica/article/view/1912/1377
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v9n1/v9n1a07.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pe/v6n2/v6n2a16
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/2308/5266.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/2308/5266.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2013000300005&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2013000300005&script=sci_abstract&tlng=pt


96 
 

 

Sparta, M., Bardagi, M. P., & Teixeira, M. A. P. (2006). Modelos e instrumentos de 

avaliação em Orientação Profissional: Perspectiva histórica e situação no Brasil. Revista 

Brasileira de Orientação Profissional, 7(2), 19-32. Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v7n2/v7n2a04.pdf 

 

Toassa, G. (2011). Emoções e vivências em Vigotski. 1. ed. Campinas, SP: Papirus. 

 

Turato, E. R. (2013). Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: 

construção teórico-epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde 

e humanas. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

Universia Brasil (2015, outubro 6). Índice de evasão do Ensino Superior do Brasil é de 

cerca de 21% [Notícias em destaque]. Recuperado em abril de 2017, de 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2015/10/06/1132040/indice-evasao-

ensino-superior-brasil-cerca-21-inscreva-seminario.html 

 

Verdum, P. & Guidotti, V. (2014, outubro). A produção científica sobre os fatores de 

abandono do ensino superior no Brasil: um estado de conhecimento dos estudos 

publicados na CLABES 2011-2013. Cuarta Conferencia Latinoamericana sobre el 

Abandono em la Educación Superior. Medellín, Antioquia, Colombia. 

 

Veresov, N. (1999). Undiscovered Vygotsky. Etudes on the pre-history of cultural-

historical psychology. Frankfurt am Main: Peter Lang. 

 

Veresov, N. (2005). Marxist and non-Marxist aspects of the cultural-historical 

psychology of L. S. Vygotsky. Outlines, 7(1), 31–49. 

 

Veresov, N. (2014). Émotions, perezhivanie et développement culturel : le projet 

inachevé de Lev Vygotski. In C. Moro & N. M. Mirza (Orgs.), Sémiotique, culture et 

développement psychologique (pp. 209–235). Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires 

du Septentrion. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v7n2/v7n2a04.pdf


97 
 

Veresov, N., & Fleer, M. (2016). Perezhivanie as a theoretical concept for researching 

young children’s development. Mind, Culture, and Activity, 23(4), 325-335.   

 

Vygotski, L. S. (1927). El significado histórico de la crisis de la psicología: una 

investigación metodológica. VYGOSTKI, LS Obras escogidas. (1), 257-413. Disponível 

em (acesso em 04/2017): http://psicopsi.com/Obras-Vygotsky-significado-historico-

crisis-psicologia-investigacion-metodologica 

 

Vigotski, L. S. (1984). A formação social da mente. 2. Ed. São Paulo: Martins Editora. 

Vigotski, L. S. (1995). Obras Ecogidas III: problemas del desarrollo de la psique. 

Madrid: Visor. (Originalmente publicado em 1927). 

 

Vygotsky, L. S. (1998). The problem of age. In R. W. Rieber (Ed.), The Collected Works 

of L. S. Vygotsky. Vol. 5: Child Psychology (pp. 187–205). New York: Plenum. 

 

Voelkle, M. C. & Sander, N. (2008). University dropout: A structural equation approach 

to discrete-time survival analysis. Journal of Individual Differences. (29), 134-147. 

Disponível em (acesso em 11/2017) http://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1027/1614-

0001.29.3.134 

 

Vygotsky, L. S. (2003). Pensamento e linguagem. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes. 

(Originalmente publicado em 1934). 

 

Vygotsky, L.S., Luria, A.R. (1996) A história do comportamento: o macaco, o primitivo 

e a criança. Porto Alegre, Artes Médicas. 

 

Vigotski, L.S. (1999c). On the problem of the psychology of the actor’s creative work. 

The collected works of L.S. Vigotski. Nova Yourk: Kluwer Academic/Plenum, vol. 6, 

pp. 237-244. (Originalmente publicado em 1932). 

 

Vigotski, L. S. (2000b). La crisis de los siete años. In L. S. Vigotski. (Ed.) Obras ecogidas 

IV: psicologia infantil (ed. 2, pp.377-386). Madrid: Visor y A. Machado Libros. 

(Originalmente publicado em 1933-1934) 

 

http://psicopsi.com/Obras-Vygotsky-significado-historico-crisis-psicologia-investigacion-metodologica
http://psicopsi.com/Obras-Vygotsky-significado-historico-crisis-psicologia-investigacion-metodologica
http://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1027/1614-0001.29.3.134
http://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1027/1614-0001.29.3.134


98 
 

Vinha, M. P., & Welcman, M. (2010). Quarta aula: a questão do meio na pedologia, Lev 

Semionovich Vigotski. Psicologia USP. 21(4), 681-701. Disponível em (acesso em 

04/2017): http://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/42022 

 

Vitelli, R. F. (2012, novembro). Evasão de graduação: fatores intervenientes no 

fenômeno. Segunda conferência latino-americana sobre el abandono em la education 

superior. Rio Grande do Sul, Brasil. 

Vygotsky, L. S. (1993). The Collected Works of L. S. Vygotsky, Vol. 2: The 

Fundamentals of Defectology. (R. W. Reiber & A. S. Carton, Eds.). New York: Plenum. 

Vygotsky, L.S. (1997). The History of the Development of the Higher Mental Functions. 

The collected works of L. S. Vygotsky. Nova York, Brasil. 

Zago, N. (2006). Do acesso à permanência no ensino superior: percursos de estudantes 

universitários de camadas populares. Revista Brasileira de Educação. (11)22, 226-370. 

Disponível em (acesso em 04/2017): 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n32/a03v11n32.pdf 

Zanelli, J. C., Borges-Andrade, J. E. & Bastos, A. V. B. (2014). Psicologia, organizações 

e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

http://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/42022
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n32/a03v11n32.pdf

