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RESUMO 

 

Com o objetivo de verificar as causas da evasão dos universitários no curso de 

Licenciatura em Educação Física do Campus Avançado de Jataí/UFG é que 

inicialmente fizemos um levantamento, junto à secretaria administrativa do CAJ, 

dos acadêmicos que não deram continuidade ao curso de Educação Física. 

Com o material coletado em mãos realizamos uma triagem do mesmo, pois 

somente constituiriam sujeitos da pesquisa aqueles que desistiram do curso. 

Em seguida nós utilizamos o questionário como forma de coletar os dados na 

nossa pesquisa de campo. Participaram da nossa pesquisa sessenta e dois 

sujeitos, sendo que trinta deles são constituídos dos alunos desistentes, vinte 

são os alunos da graduação e o restante são os professores do curso. A partir 

dos dados coletados, através do questionário, fizemos uma leitura minuciosa 

para identificar as respostas mais relevantes. Provenientes deste estudo 

surgiram duas categorias de análise: os motivos que induziram a escolha do 

curso e os motivos que levaram a desistência. Os dados obtidos demonstraram 

que o processo de escolha ocorre por inúmeros motivos. Mas também são 

diversos os que levam a evasão. Dentre os motivos, apontamos os mais 

indicados pelos três grupos de sujeitos, foram: afinidade com o curso, conhecer 

mais profundamente este campo profissional e falta de opção. Já os motivos 

levantados para desistência que mais se destacaram foram: decepção com o 

curso, dificuldade em conciliar estudo e trabalho, falta de informação e 

identificação com o curso. Enfim, pode-se dizer que são diversos fatores que 

determinam as escolhas de nossa vida. Cada uma delas sofre algum tipo de 

influência, quer seja positiva ou negativa, o que eventualmente pode desviar o 

caminho o qual nos propomos seguir, no entanto, devemos nos conscientizar 

que nunca é tarde para poder estudar e transformar os nossos sonhos em 

realidade. 


