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RESUMO 

Inúmeras pesquisas mostram a má qualidade na educação secundária 

brasileira. Entretanto, na última década, o número de discentes ingressantes ao 

ensino superior aumentou vertiginosamente. Tal crescimento de demanda por vagas 

em faculdades e universidades se deu principalmente por conta de incentivos 

governamentais em forma de bolsas e financiamentos para o aluno. Contudo, apesar 

da grande procura e matrículas no ensino superior, a taxa de evasão desses novos 

alunos é alarmante, principalmente nos primeiros semestres da graduação. Assim, 

essa pesquisa tentará averiguar se as razões, ditas como, mais comuns 

correspondem de fato aos motivos de abandono no ensino superior e tentará 

averiguar se a capacidade de leitura influencia em tal desistência. 

 

INTRODUÇÃO 

A oferta de vaga para o ensino superior cresceu vertiginosamente na última 

década. Porém, grande parte desses novos alunos abandona a universidade nos 

primeiros anos de sua formação. Assim, surge o questionamento, por quais razões 

esses novos discentes, apesar de todos os incentivos, não permanecem no ensino 

superior? As possíveis causas desse abandono são mostradas nas pesquisas de Reid 

(2009) e Palma (2007) nas quais foi concluído do que as causas são: falta de vocação 

para o curso escolhido, aprovação em novos vestibulares, …, descontentamento com 

professores e com disciplinas básicas.” Lacerda (2010). 

Uma outra possível resposta se apresenta na entrevista à revista Carta Capital 

(2011), pelo professor da USP e pesquisador Oscar Hipólito na qual ele afirma que a 

maioria dos alunos quando decidem abandonar o ensino superior respondem que o 

fazem por dificuldades financeiras. “Muitas vezes não é, mas eles respondem porque 

sabem que a faculdade nem sequer vai argumentar, pois não quer alunos 

inadimplentes.” 

Assim, dificuldades financeiras para se manter no curso, com custos de 

locomoção e material de estudo, seria uma outra forte razão para a evasão, na 

resposta que o aluno dá à instituição sobre sua desistência, mas, talvez, pode não 

ser propriamente a motivação original para a saída. 

 

 



OBJETIVO 

i. Investigar as dificuldades do aluno iniciante com relação à interpretação de 

texto. 

ii. Avaliar se essa dificuldade influencia na decisão do discente em abandonar 

o curso. 

iii. Criar uma reflexão e estratégia para a ação oposta: a retenção do aluno 

iniciante. 

 

MÉTODOS 

Pesquisa bibliográfica mapeando os mais relevantes estudos sobre o tema e o 

problema definido. Pesquisa estatística no UGB para identificar o percentual de 

evasão dos cursos nos últimos três anos. Pesquisa quantitativa com o corpo discente 

com enfoque na influência da leitura nessa transição do ensino médio para o superior. 

Pesquisa qualitativa com discentes e docentes sobre a metodologia aplicada - sua 

eficácia e possível deficiência, estratégias para pensar a retenção do aluno. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento, já foi realizada a pesquisa quantitativa, composta por 

um questionário com treze questões de múltipla escolha, e parte da qualitativa na qual 

os docentes dos cursos de licenciatura responderam/responderão a um questionário 

aberto. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a primeira etapa da coleta de dados concluída, a pesquisa quantitativa, 

foi possível perceber, até agora, a influência da compreensão da leitura na vida 

acadêmica do discente, como pode ser visto a partir dos dados obtidos na pesquisa 

quantitativa. Ao responderem à pergunta “Qual o nível de dificuldade que você sentiu 

em relação a textos do Ensino Superior comparados ao Ensino Médio?” 27% dos 

entrevistados responderam que possuíam um alto grau e dificuldade e 56% um grau 

médio, evidenciando, assim, uma influência considerável em sua vida acadêmica. 

 Além disso, até o momento, a pesquisa qualitativa com os docentes evidenciou 

a lacuna existente entre a realidade sobre a leitura nos dois graus de ensino 

analisados, como pode ser percebido no trecho da entrevista: “Grande parte desses 

alunos quando vão fazer prova, fazem prova como um resumo dessas aulas e isso no 



ensino médio, na grande maioria das escolas, tem sido suficiente para que eles 

tenham êxito…Na faculdade, não importa qual seja o curso que vocês façam, vocês 

vão ter acesso aos textos técnicos e os professores explicam também a matéria, 

também fazem esquemas, mas eles contam muito com o processamento pessoal a 

partir do contato com textos de uma qualidade, de uma erudição e elaboração 

extremamente mais elevado do que um tipo de texto que a gente apresenta na sala 

de aula.” 
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