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RESUMO 
 

A democratização no ensino, em qualquer nível que ocorra, vai para além da 

massificação, sendo a única possibilidade de garantir uma sociedade melhor, mais consciente 

e mais igualitária. Um povo que tem acesso à educação é um povo capaz de traçar seu próprio 

caminho, tomando decisões mais assertivas socialmente, financeiramente e politicamente. 

Este trabalho tem como objetivo investigar a democratização no curso de Licenciatura em 

Química, a partir da análise de indicadores como: escolarização, condições econômicas e 

permanência estudantil, além do aluno trabalhador, o curso noturno e a evasão universitária. 

 Para fomentar a pesquisa, será analisado como o ENEM e as políticas de ações afirmativas 

têm atuado neste processo de acessibilidade ao ensino superior, utilizando-se dados primários 

obtidos dos alunos do curso de Química Licenciatura da UFF do campus de Volta Redonda, e, 

trazendo para o momento atual. Também  será realizada uma  abordagem,  a partir da visão de 

docentes atuantes no ensino médio de Volta Redonda e Região, com relação às mudanças 

enfrentadas no ensino frente a pandemia de COVID-19 e seus impactos no acesso ao Ensino 

Superior. 

 

Palavras-chave: Acesso à Universidade. Permanência Estudantil. Ensino Médio. Políticas de 

Ações Afirmativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Democratization in education, at any level that occurs, goes beyond massification, 

being the only possibility of guaranteeing a better, more conscious and more egalitarian 

society. A people that has access to education is a people able of tracing its own path, making 

more assertive decisions socially, financially and politically. This work aims to investigate 

democratization in the Chemistry Degree course, from the analysis of indicators such as: 

schooling, economic conditions and student permanence, in addition to the h student working, 

the night course and evasion university. To foster research, it will be analyzed how ENEM 

and affirmative action policies have acted in this process of accessibility to Higher Education, 

using primary data obtained from students of the Chemistry Degree course at UFF on the 

campus of Volta Redonda, and, bringing for the current moment. An approach will also be 

carried out, from the perspective of teachers working in secondary education in Volta 

Redonda and Region, in relation to the changes faced in teaching in the face of the pandemic 

of COVID-19 and its impacts on access to Higher Education. 

 
Keywords: University Access. Student Permanence. Secondary education Affirmative Action 

Policies.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Por décadas a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil tornou-se pauta 

de debates, devido à elitização das universidades perceptível desde seu surgimento, que foi 

efetivado no século XX, mas contava desde 1808 com escolas superiores isoladas 

(BORTOLANZA, 2017). 

Já o primeiro curso de licenciatura em química foi criado em 1934, junto à fundação 

da Universidade de São Paulo (USP), com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, que ofertava o Curso de Química (SENISE, 2006). 

De acordo com a Lei Nº 9.394, de 1996, na qual estão estabelecidas as Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) dos Princípios e Fins da Educação Nacional, 

tem seu Art. 3º, no  primeiro princípio, que “O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. É preciso ter 

clareza de que esse artigo aborda sobre a educação básica, que segundo a LDB 9.394/96, 

engloba a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio (BRASIL, 1996).  

É de fundamental importância realizar uma análise do Artigo 3 da LDB em dois 

níveis, o primeiro para entender se a educação básica ofertada é qualificada, a ponto de dar 

suporte para o aluno ingressar e concluir o curso superior, e, em um segundo nível, para 

mostrar a necessidade de avanços no processo de democratização do educação superior no 

que se refere ao seu acesso e permanência na universidade. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014,  estabelece em sua META 12:  

 

“Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população entre 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta 

e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento público” 

(Brasil, 2014). 

 

Com isso, neste trabalho será enfatizado se esta meta está sendo cumprida e em que 

estágio encontra-se, para o entendimento de assegurar a inclusão no nível superior, para isso, 

é necessário compreender como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) atuaram nesse processo.  

 A marcante desigualdade educacional no Brasil é naturalmente pautada em diferenças 

raciais e sociais, com isso, a adoção de políticas de caráter afirmativo, visando à redução desta 

desigualdade, tornou-se uma bandeira recorrente na luta pela diversidade no ensino superior, 
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colocando como foco central a promoção da igualdade de oportunidades no sistema de 

educação superior (SOUZA; BRANDALISE, 2017).  

Segundo Neto et al. (2014), esse processo de inclusão, tem sido tratado como uma 

forma de iniciar o reconhecimento de que existe desigualdade social, estabelecendo, mesmo 

que de forma precária, à possibilidade de acesso, buscando a igualdade de oportunidades 

políticas, sociais e econômicas.  

As prioridades para as políticas de ação afirmativa tiveram como objetivo facilitar o 

acesso de jovens concluintes do ensino médio em instituições públicas ou bolsistas de 

instituições privadas, voltadas aos jovens de baixa renda, pardos, pretos, indígenas e de 

pessoas com deficiência (NETO et al., 2014). Ao longo do trabalho iremos investigar se 

realmente essas políticas de ação afirmativa tem sido suficiente para a democratização do 

ensino superior.  

O sistema de Políticas de Ações Afirmativas é definido por Rosemberg (2010) como 

sendo medidas especiais e temporárias, adotadas pelo Estado ou por iniciativa privada, para 

eliminação de desigualdades historicamente acumuladas e garantir a igualdade de 

oportunidade e tratamento; analisando no cenário brasileiro, as Ações Afirmativas são 

voltadas para o acesso ao ensino superior pelos alunos egressos do ensino médio público, por 

cotas sociais e cotas raciais.  

De acordo com Souza e Brandalise (2017), as Políticas de Ações Afirmativas 

pretendia garantir o acesso à educação superior, mas pouco se  refere a garantir a permanência 

do estudante, diante disso, vamos analisar 3 fatores: escolarização, assistência estudantil e a 

relação trabalho-estudo;  tentando entender  como os mesmos colaboram para a evasão 

estudantil.  

O primeiro fator, o da escolarização, é compreender que tipo de aluno que ingressa na 

faculdade. O aluno que entra com uma base muito fraca, garante o seu acesso ao curso 

superior, mas não a sua permanência. Se a consciência desta defasagem for observada pelo 

aluno e pela instituição, será que a responsabilidade de buscar um nivelamento está restrita ao 

aluno? A realidade que se vive na faculdade é de que os alunos não estão no mesmo nível, e 

um fator emergencial é apresentar soluções para que este aluno consiga prosseguir no curso, 

impedindo a sua  evasão, para que a democratização do ensino superior não ocorra apenas no 

acesso, mas também na permanência deste aluno até a integralização do curso (PRESTES; 

JEZINE; SCOCUGLIA, 2012). 
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O número de alunos na idade propícia, de acordo com Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2019, para frequentar o ensino superior, 

considerada entre 18 a 24 anos, continua baixo (BRASIL, 2019c). A desigualdade de tempo 

de estudo entre ricos e pobres, demonstra as condições sociais e econômicas desses alunos 

que frequenta o ensino superior, não bastando somente prescrever legislativamente a garantia 

dos direitos sociais; há também uma premência de se estabelecer um compromisso público 

(Estado e sociedade), para que as políticas sociais sejam desenvolvidas, de modo a obter 

resultados os mais próximos possíveis de seus objetivos (PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 

2012). 

As assistências estudantis são políticas sociais implementadas nas universidades e, 

para efeitos de estudos,  será considerada em 2 níveis: a assistência estrutural e a assistência  

financeira, que se ligam intimamente.  

A assistência estudantil estrutural refere-se, como diz o nome, à estrutura física da 

universidade, considerando a presença ou não de restaurante universitário, alojamentos, salas 

de aula com recursos, quadro docente suficiente  para atender à crescente demanda estudantil, 

transporte próprio da universidade, laboratórios equipados, biblioteca, e demais estruturas que 

possam garantir um ensino superior de qualidade. A assistência financeira refere-se 

diretamente às bolsas de estudo ou qualquer  ajuda monetária direcionada ao aluno 

(GARRIDO, 2012). 

Em relação ao trabalho-estudo, é preciso compreender que tipo de aluno está entrando 

nas universidades, verificar o quantitativo de alunos que possuem a necessidade de já estar 

inserido no mercado de trabalho por diversos motivos.  

Este trabalho justifica-se pela importância de investigar o perfil do aluno que ingressa 

na graduação de Licenciatura em Química, considerando todos os aspectos apresentados 

anteriormente, para assim compreender se há democratização do curso, e com isso, buscar 

soluções para que o torne mais democratizado, reconhecendo que discutir política de acesso é 

algo delicado e burocrático. 

 Para dar conta de nossos objetivos, dividimos o trabalho em 3 partes:  a primeira 

consistirá em compreender o processo de democratização no ensino superior, a segunda parte 

será referente à relevância do REUNI no curso e a terceira parte consistirá em analisar estudos 

dos pontos relacionados a democratização: escolaridade; Enem e as políticas de ações 

afirmativas; e a permanência estudantil.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a democratização do acesso à educação superior nos níveis de escolaridade, 

Enem, políticas de ações afirmativas e da permanência estudantil, compreendendo a relação 

com a situação econômica dos alunos que têm adentrado ao ensino superior, o aluno-

trabalhador, o curso noturno e a evasão universitária. E descrever a visão dos docentes do 

ensino médio, da cidade de Volta Redonda e Região, sobre a situação atual dos alunos diante 

das mudanças no ensino e do Enem  frente à pandemia de COVID-19 e seus impactos no 

acesso ao ensino superior. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
 Verificar como está o acesso dos alunos das camadas sociais mais periféricas 

na universidade; 

 Analisar as políticas de Ação Afirmativa na questão da democratização do 

acesso ao ensino superior; 

 Analisar a permanência estudantil; 

 Problematizar a relação entre a democratização e a evasão no ensino superior; 

 Pesquisar a opinião dos  professores, que lecionam Química no ensino médio, 

sobre a eficiência, acessibilidade e a influência da prática docente adotada 

durante a pandemia, nos exames para acesso ao ensino superior. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção o enfoque será em compreender a democratização do ensino superior no 

curso de Licenciatura em Química, para isso, primeiramente será abordado sobre a 

democratização do ensino superior, posteriormente será explanado sobre o surgimento do 

campus de Volta Redonda e o curso de Licenciatura em Química e, por fim, será adentrado 

nos pontos da escolarização dos alunos que ingressam no curso, Enem e o sistema de políticas 

afirmativas e a permanência estudantil, que serão utilizados para compreender a 

democratização do curso. 

  

3.1 A democratização do ensino superior 

  

Abordar sobre a democratização do ensino superior é muito vasto, de acordo com 

Dubet (2015), a democratização é vista de várias formas, que vão para além da massificação, 

como a relação das desigualdades internas do ensino superior.  

O acesso ao ensino superior ainda perpassa por desafios acarretados por sua história, 

por isso, para compreender a democratização nesse nível de ensino é preciso compreender  

sua trajetória.  

Segundo Mendonça (2000), os primeiros indícios que se pode chamar de ensino 

superior no Brasil ocorreram em 1808, na Bahia, por meio de escolas isoladas de Direito, 

Medicina e Engenharia; nesta mesma época, no Rio de Janeiro, foi criada a Academia de 

Marinha (1808). 

O surgimento da primeira universidade pública no Brasil foi marcado, por ideias 

culturais, políticos e sociais que refletiram nas décadas seguintes, como no ano de 1922 em 

que ocorreu a origem, no Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e no ano 

de 1924 foi criada a Associação Brasileira de Educação (ABE). Através dessas entidades 

iniciou-se o movimento pela modernização do sistema educacional brasileiro em todos os 

níveis, incluindo o universitário (MOROSINI, 2011). 

Em 1920 foi criada a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), entretanto, seu 

surgimento formal ocorreu somente em 1931, com o Estatuto das Universidades Brasileiras, 

em 1934 foram criadas as Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Porto Alegre 

(UPA), em 1935 foi a criação da  Universidade do Distrito Federal (UDF) (MOROSINI, 

2011). 
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Durante a “Era de Vargas”, de 1930 até 1945, o setor privado foi privilegiado, 

sofrendo expansão, além de ser estabelecida isenção fiscal para as instituições de educação 

privados, em todos os níveis. Durante este período, também foi reconhecida a primeira 

universidade privada, a Católica do Rio de Janeiro (CUNHA, 2004). 

A República Populista (de 1946 a 1964) agiu de forma ambígua em relação às 

políticas públicas, por priorizar a ampliação de instituição de caráter privado, 

concomitantemente nessa época, ocorreu o processo de federalização das faculdades estaduais 

e privadas, sendo reunidas em universidades (CUNHA, 2004). 

Segundo Alvarenga et al. (2012), a década de 60 foi marcada pelo aumento de vagas 

no ensino superior brasileiro via privatização, como consequência, esse processo levou a 

elitização do perfil dos alunos, principalmente nos cursos mais prestigiados e nas instituições 

privadas, na qual era pouca a presença de grupos menos favorecidos economicamente.  

Durante a ditadura militar, de 1964 a 1985, os governos militares radicalizaram a 

ambiguidade provocada pela República Populista, foram criadas novas universidades tanto de 

caráter federal quanto de estadual, ocorrendo à expansão das atividades das universidades já 

existentes, mas por outro lado, as instituições de caráter privado tiveram incentivos diretos e 

indiretos inéditos, sendo proposto por privatista uma nova expansão (CUNHA, 2004). 

No ano de 1968 ocorreu a Reforma Universitária, consubstanciada na Lei no 5.540/68 

e legislação complementar, que procurou favorecer o aumento da demanda pelo acesso ao 

ensino superior, passando a ser realizado por instituições privadas (MARTINS, 2009). 

Durante a República Populista os estudantes das instituições públicas eram 

majoritários, mas durante a ditadura essa situação se inverteu, tornando-se minorias, 

correspondendo a 40% dos estudantes na graduação de nível superior, sendo descartado o 

aumento das vagas em universidades federais devido à crise do petróleo (CUNHA, 2004). 

 Nos anos 70, ocorreu um momento de alavancagem do ensino superior, porém 

novamente sendo na rede privada, acentuando mais ainda a desigualdade em relação ao 

acesso ao nível superior, pois só tinha acesso às pessoas que tinham melhores condições 

financeiras. Nesta época, a rede pública no Brasil estava estagnada (ALVARENGA et al., 

2012).  

Após a ditadura, momento em que os movimentos pela democratização dos bancos 

universitários se destacaram, a problemática da expansão do setor universitário permaneceu 

crucial devido às medidas governamentais que não contemplavam setores organizados da 

sociedade, como associações de professores e organizações estudantis (SANTOS, 2009). 
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Na década de 80, no governo Sarney (1985 -1990), não foram desenvolvidos  projetos 

ou políticas públicas voltadas para o ensino superior, ainda que fosse o esperado devido a 

volta do regime democrático, juntamente com a nova Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

que define a orientação fundamental da educação, mas na prática, não se define os rumos da 

educação superior no país (ÉSTHER; TORGAL, 2012).  

Nos anos 1990, governo Collor (1990-1992), nenhum projeto foi apresentado no que 

se refere à melhoria da educação superior, mas sim o desmonte do aparato vigente, realizado 

por meio da Medida Provisória nº 150 de 1990 na qual foi extinta a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (ÉSTHER; TORGAL, 2012).  

De acordo com Ésther e Torgal (2012) após o impeachment de Collor, no governo de 

Itamar (1992-1995), pouco foi realizado em relação a educação, no entanto é válido destacar a 

Lei 8.958 que se refere a regulamentação das fundações de apoio às universidades.  

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2003), conhecido como 

octênio FHC, as instituições de ensino superior federais passaram por dificuldades, devido às  

restrições de recursos para custear e investir nos institutos. Nesta mesma época, as instituições 

de caráter privado estavam blindadas devido aos seus novos privilégios, tais como: autonomia 

de criação, organização e extinção de cursos e programas de educação superior, em sua sede, 

dentre outras  atribuições definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) (CUNHA, 

2003). 

Segundo Cunha (2003), em 1995 o ensino superior, somando o público com privado, 

era de 1,2 milhão de estudantes de graduação, ao final do governo, passou para 3,5 milhões, 

um crescimento de 209% em oito anos. O número de matrículas na rede pública pouco 

aumentou, ao passo que na rede privada ocorreu um aumento abrupto (FERREIRA, 2012).  

Em 1996 foram aprovadas a nova LDB – Leis Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, que possibilitou o surgimento de outros modelos universitários que resultaram 

numa expansão acelerada da educação superior (MOROSINI, 2011). 

Não houve aumento de universidades públicas, porém as universidades privadas 

aumentaram de 63 para 84 e os centros universitários aumentaram de 0 para 77, vale destacar 

que  destes 77 novos centros universitários, 74 eram privados, e de que não existiam centros 

universitários antes da LDB de 96.  Somente no último ano do octênio FHC foram 

autorizados 186 cursos de graduação e 53 novas instituições de ensino superior (CUNHA, 

2004). 
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No contexto do governo de Lula (2003 - 2011), foi iniciada  uma política de 

reestruturação da educação superior brasileira, que ficou conhecida como Reforma 

Universitária, que visava á ampliação de acesso ao ensino superior, como o Programa 

Universidade para Todos (ProUni), e o Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) (FERREIRA, 2012). 

Segundo Carvalho (2006), devido ao cenário do crescimento privado de ensino 

superior, a prioridade não era mais de expandir o número de vagas, cursos e institutos, mas 

sim de criar formas de permitir a sustentação financeira dos estabelecimentos já existentes.  

Nesse contexto surge o ProUni, em 2003, defendido por um discurso de justiça social, 

porém esse Programa promove uma política pública de acesso, mas sem garantir a 

permanência e conclusão do curso, fornecendo apenas assistência por meio de benefícios e 

não direitos, devido a essa situação, em 2006, o Ministério da Educação (MEC) oferecia bolsa 

de permanência de R$ 300,00 para as despesas de transporte, alimentação e material 

(FERREIRA, 2012). 

Através do REUNI ocorreu a expansão intensiva e extensiva do sistema federal, com 

uma meta alta de 40% das vagas em instituições públicas por meio de parcerias com Estados e 

Municípios (CARVALHO, 2006). 

De acordo com Ferreira (2012), no governo de Dilma Rousseff (2011-2016), foi dado 

a continuidade dos programas voltados ao ensino superior do governo Lula, nesse contexto 

foram criadas 4 universidades federais, 47 campi universitários e 208 institutos federais.  

Segundo de Melo (2017), no governo Dilma ocorreu o  fortalecimento de políticas 

educacionais voltadas ao interesse do setor privado, com a implantação de programas como 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) e Financiamento Estudantil (FIES), além de outras 

providências legais que aprofundaram os programas de parceria público-privada em diversos 

setores das políticas sociais. 

De acordo com Ferreira (2012), a política seguida visava o retorno de rendimento e 

trabalho, a partir das oportunidades geradas com a oferta do ensino superior sendo o mesmo 

usado como mecanismo para reduzir a desigualdade social, principalmente pelo investimento 

nas construções de campi de instituições federais de educação superior no interior do país. 

 Nesse contexto ocorreu uma intensa democratização e popularização das conquistas 

na educação superior pública, por outro lado teve o fortalecimento também do setor privado, 
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por meio da  implantação, ampliação e reformulação de programas de bolsas e crédito 

(MELO; SOUSA, 2017). 

Para Melo e Sousa (2017), o Governo de Michel Temer (2016 - 2018), que decorreu 

após o processo de impeachment da presidente Dilma, em agosto de 2016, colocou em risco 

os princípios democráticos em relação à educação prevista pela Constituição Federal de 

1988.  

O plano traçado para a educação pública brasileira foi de desmonte de equipes e 

secretarias do Ministério da Educação (MEC), readmissão ou exterminação de recursos de 

ações pontuais, censura de audiências dos setores em defesa da educação pública,  deposição 

do Conselho Nacional da Educação e do Fórum Nacional da Educação, assim como em outros 

espaços colegiados democráticos no país (MELO; SOUSA, 2017).  

Segundo Amaral (2016), o início do desmonte ocorreu com a proposta da  PEC 241/55 

dando origem a Emenda Constitucional 95/16, que propôs  o congelamento dos investimentos 

públicos em educação dentre outros setores sociais durante vinte anos. 

De acordo com Melo e Sousa (2017), o contingenciamento de gastos ao ajuste 

financeiro, ocasionaria a desestabilização do direito à educação no ensino superior, 

principalmente no que se diz a respeito da redução de vagas, marcando assim o desmonte 

previsto. 

O Governo Bolsonaro (2019 - atualidade), segundo Pereira (2019), tem em seu 

programa de governo, no que se refere à educação, uma prioridade para educação infantil, 

Básica e Técnica, centralizando no debate em um ensino sem doutrinação e de 

redirecionamento de  investimentos, que o mesmo considera que estavam mal geridos. 

Também  apresenta-se como defensor do Ensino à Distância, da Base Nacional Curricular 

(BNCC), defendendo que para o ensino superior o foco deveria ser no empreendedorismo.  

No seu primeiro ano de governo, em 2019, no mês de abril o Ministério da Educação 

(MEC) publicou a Portaria 1.432, que proporcionou a flexibilização dos currículos de acordo 

com cada área do conhecimento, que seriam os itinerários formativos, servindo  para ajustar 

os conteúdos a fim de favorecer a inserção do aluno no mercado de trabalho, a partir da 

limitação dos conteúdos a um conteúdo técnico restrito (PEREIRA, 2019). 

Em relação ao ensino superior, foram cortadas em até 70% as novas bolsas para cursos 

de pós-graduação, principalmente na área de humanas, com a justificativa de que essa área 

tem baixo potencial de retorno financeiro e na construção de conhecimento em pesquisas 

(CISLAGHI et al., 2019).  
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Para, além disso, foi anunciado pelo Governo o contingenciamento no Orçamento 

Federal de 35 bilhões de reais da União, através do decreto 9.741/19, desse total, e  5,8 

Bilhões foram bloqueados na área da educação. A justificativa dada foi de que seria uma 

tentativa de cumprir a meta de déficit primário, que ocorre quando as despesas são maiores 

que as receitas, sem contar com os juros da dívida pública, somando em torno de 139 bilhões 

de reais para o ano de 2019 (CISLAGHI et al., 2019).  

O Ministro da Educação na época, Abraham Weintraub, anunciou que essa redução de 

verba atingiria três universidades Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) e Universidade de Brasília (UnB), com a justificativa que eram 

universidades com baixo desempenho e que ocorria “balbúrdia” nas mesmas, mas depois 

voltaram atrás e falaram que as medidas ocorreriam para todas as universidades federais do 

Brasil (BARREIROS et al., 2019). 

Os reitores colocaram que as universidades não conseguiriam funcionar com o 

bloqueio de 24% das verbas e o MEC respondeu assegurando que 85,34% seriam destinados 

para despesas de pessoal, 13,83% seriam para as despesas discricionárias e 0,83% 

relacionadas às emendas parlamentares impositivas (CISLAGHI et al., 2019).  

A situação gerou repercussão, e em seguida o MEC efetivou o corte em parte do 

orçamento dos gastos discricionários de 63  universidades  federais  e  de  38  institutos, ou 

seja, reduziu a verba para pagar água, energia elétrica, voltada a contratação de terceirizados, 

manutenções, equipamentos e voltado para as pesquisas (BARREIROS et al., 2019). 

Outro marco voltado à educação superior no governo Bolsonaro, é o programa 

chamado Future-se, que é um projeto de contrarreforma universitária que foi apresentado em 

16 de julho de 2019, restrito para reitores das universidades e institutos federais, sendo 

lançado oficialmente no dia 17 de julho de 2019. O programa foi transformado no Projeto  de  

Lei  N° 3076 de 2020 e foi intitulado de “Programa Institutos e Universidades 

Empreendedoras e Inovadoras”, representando um dos mais graves ataques à educação 

pública superior brasileira (GONÇALVES FILHO; FARAGE, 2019). 

 O Programa traz em seu art 1º, que o Future-se tem como “finalidade o fortalecimento 

da autonomia administrativa e financeira das Instituições Federais de ensino superior, por 

meio de parceria com organizações sociais e do fomento à captação de recursos próprios” que 

explicita a intenção do Governo em retirar de si a responsabilidade sobre a educação superior 

pública (BRASIL, 2020e).  
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No entendimento do Future-se, as organizações sociais e o mercado são mais 

capacitados de gerar desenvolvimento de conhecimento do que o próprio Estado. Tratando-se 

de uma privatização, por meio da venda e subordinação ao mercado, colocando em parte a 

capacidade de produzir das instituições públicas de ensino para produzir para a iniciativa 

privada, mas mantendo a aparência pública. Também fomenta em gerar um espaço mais 

competitivo, privilegiando algumas áreas de conhecimento, dando ênfase no que é 

interessante ao mercado (GONÇALVES FILHO; FARAGE, 2019).  

A educação ao longo dos anos vem sofrendo os impactos causados pelo 

neoliberalismo, que incorpora a educação no discurso voltado ao mercado, tornando a 

educação como uma prestação de serviço paga pelos estudantes/pais dos estudantes (tratados 

como consumidores) ou por meio de empréstimos do Estado ou bolsas, com isso, o projeto 

neoliberal para a educação passa a ser não apenas a privatização, mas a adequação da 

universidade pública e privada às ideias e funcionamento do mercado (MARRACH, et al 

1996). 

A proposta para as universidades públicas, diante do neoliberalismo, é de que parte 

dos estudantes financie seus estudos, provocando uma barreira para os estudantes 

socioeconomicamente menos favorecidos, consequentemente levando a elitização do ensino 

superior (MARRACH et al, 1996).  

O ensino superior no Brasil ao longo dos anos sofreu mudanças que não foram 

completamente compreendidas, como a elevada demanda por vagas e seu atendimento por 

uma expansão, com pouco controle, de instituições privadas, em descompasso com o processo 

de expansão das universidades públicas, para Prestes, Jezine e Scoguglia (2012), expandir a 

educação, ainda que seja um ato grandioso, não garante o atendimento dos alunos excluídos 

do ensino superior, a expansão em nível privado de nada serve aqueles que são menos 

favorecidos economicamente.  

 

3.2 REUNI e o curso de Licenciatura em Química UFF - campus Volta Redonda 

 

3.2.1 REUNI 

 

No ano de 2007, o antigo Ministro de Educação brasileira, Fernando Haddad, com o 

objetivo de ampliar e interiorizar as universidades públicas federais no Brasil e de atender aos 
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objetivos do Plano Nacional de Educação – PNE 2001 - 2010, implementou o REUNI, 

instituído pelo Decreto presidencial nº 6069/07 (BRASIL, 2007a).  

O REUNI foi criado em 2007, por meio das ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), orientado para provocar crescimento e expansão física e pedagógica do 

ensino superior público, previsto para sua implementação ocorrer no prazo de 5 anos. Com o 

Programa, pretendia-se aumentar o número de vagas nos cursos de graduação superior, 

ampliar oferta de cursos noturnos, promover inovações pedagógicas,  combater a evasão e 

estimular o crescimento do conhecimento. Este projeto foi relacionado com a redução da 

desigualdade no país (BRASIL, 2007b).  

Por meio do PDE é possível perceber que o REUNI faz parte de uma política de 

governo de caráter  mais amplo, com foco em reestruturar a política da educação superior do 

Brasil, por meio da articulação da democratização do acesso à educação conjugado com a 

justiça social (BRASIL, 2007c). 

De acordo com Prestes, Jezine e Scocuglia (2012), há críticas feitas por professores e 

alunos ao REUNI em relação a ser uma política neoliberal produzida e sem condições para ser 

sustentada em um contexto de crise e contingenciamento de recursos. Os que defendem o 

REUNI abordam que é uma política redentora que permitirá a expansão das universidades de 

forma mais igualitária.  

A expansão das universidades é labiríntica, pois ao passo em que concede acesso a 

educação superior ao povo que antes não tinha essa oportunidade, também pode estar 

vinculada aos interesses do mercado, no aumento da produção e economia e não na igualdade 

(PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 2012). 

 

3.2.2 Curso de Licenciatura em Química UFF - campus Volta Redonda 

 

 A UFF - campus do aterrado foi criada, nessa conjuntura, por meio do financiamento 

da política pública pelo programa de apoio a planos do REUNI. Localizada na cidade de 

Volta Redonda, maior cidade da região Sul Fluminense, mesorregião do Estado do Rio de 

Janeiro, apresenta 273.988 habitantes aproximadamente, abrigando o segundo contingente 

populacional (BRASIL, 2020g). 

As questões industriais da cidade, por abrigar Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

e apresentar nível elevado de industrialização, impulsionou o crescimento da região, com isso, 
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surgindo à necessidade de profissionais de Química e aumentando também a demanda por 

profissionais para atuar no ensino de Química. 

 A cidade apresenta de acordo com os dados da Diretoria Pedagógica do Médio 

Paraíba/SEEDUC RJ (2020), 30 escolas estaduais, que ofertam o ensino médio e, de acordo 

com os dados do site de Volta Redonda de 2020, 5 escolas municipais, de ensino médio e do 

tipo Educação para Jovens e Adultos (EJA), pela Fundação Educacional de Volta Redonda 

(FEVRE) e 13 escolas com anos finais do ensino fundamental.  

O curso de Licenciatura em Química no Campus Aterrado em Volta Redonda, de 

acordo com o projeto político curricular do curso de Licenciatura em Química de 2020, foi 

criado para atender a demanda de professores de Química para a educação básica da cidade e 

região, buscando atender ao público da região, pois é o único curso de licenciatura em 

química que atende tanto o Vale do Paraíba Fluminense quanto o Paulista.  

A expansão do REUNI trouxe para Volta Redonda a criação do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais (ICHS), do Instituto de Ciências Exatas (ICEX) e de um prédio entre os 

institutos citados, composto pela biblioteca, auditório, a gestão Administrativa e Financeira e 

o setor de Tecnologia da Informação, localizados no Campus Aterrado. 

As obras do primeiro prédio, Bloco A, no qual se localiza o ICHS, foi inaugurado em 

7 de maio de 2010, sendo o primeiro a começar operar, o prédio dos setores administrativos, 

dos laboratórios de informática e da biblioteca, chamado de Bloco B, foi inaugurado em 

seguida, e por fim, foi inaugurado o terceiro prédio, o Bloco C, no qual se localiza o ICEx, 

criado em 2008, sendo concluída a construção total no final de 2011 (TAVARES, 2017). 

A primeira turma do curso de Licenciatura em Química aconteceu no segundo 

semestre de 2010, seu funcionamento era no período noturno, inicialmente funcionava com 

entradas anuais de 40 estudantes por semestres, no turno noturno e com duração prevista de 

10 semestres com um total de 2940 horas. O curso surge com o objetivo de oferecer uma 

visão geral e abrangente da Química para que o licenciado vivencie os diferentes níveis de 

complexidade, e abordagem dos tópicos nos diferentes níveis. Mas, em 2012, o curso deixou 

de ser do turno noturno e passou a ser integral.  

Atualmente de acordo com dados do site de UFF, em sua atualização mais recente de 

abril de 2018, o curso de Licenciatura em Química possui duração de 4 anos, ou seja, 8 

períodos, oferecendo 62 vagas anuais, de modalidade presencial, turno integral, totalizando 

em 3225 horas. 
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Em sua totalidade, a UFF oferece 3 cursos de Licenciatura em Química, de acordo 

com o site da UFF, sendo duas dessas ofertadas no campus Valonguinho, uma no turno diurno 

e outra no noturno, e, o terceiro no campus de Volta Redonda,  onde funciona  somente um 

curso, no turno integral.  

A UFF campus de Volta Redonda consiste em salas de aula, laboratórios, biblioteca e 

as partes  administrativas/secretarias, mas diferentemente de alguns campi, como da UFF de 

Niterói, não apresenta em sua estrutura física moradia estudantil e restaurante universitário. 

Compreender a origem e a estrutura física do campus no qual está localizado o curso 

de Licenciatura em Química é de suma importância para se entender como os fatores a serem 

explorados (escolarização, Enem e políticas de ações afirmativas e permanência estudantil) 

estão relacionados com a democratização no curso. 

 

3.3 Fatores a serem explorados em relação à democratização do ensino  

  

De acordo com Souza (2010) ensino superior brasileiro foi traçado historicamente por 

uma tendência elitista, devido aos mecanismos de restrição das pessoas das classes menos 

favorecidas socioeconomicamente. Com isso, é preciso analisar alguns aspectos relacionados 

aos alunos e a universidade para compreender a democratização do ensino superior. 

 

3.3.1 Escolarização  

 

De acordo com os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)  de 2018 referente à 

educação superior, o número de instituições no Brasil contam atualmente  com  199 

universidades, 189 centros universitários,  2.020 faculdades e 40 Institutos Federais (IFs) e 

Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets)  (BRASIL, 2019a). 

É importante destacar que o aumento de instituições de ensino superior no Brasil não 

corresponde no maior acesso dos estudantes menos favorecidos economicamente, tendo em 

vista que a composição social dos estudantes do ensino superior praticamente não vem 

sofrendo tantas alterações (ALVARENGA et al., 2012). 

Desde os anos 2000 para que ocorresse um maior acesso com democratização ao 

ensino superior, foram criados programas voltados tanto para a rede privada, como PROUNI, 

quanto para a rede pública, como o REUNI, além do  Sistema de Seleção Unificada (Sisu).  
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De acordo com os dados do Censo da Educação Superior referente ao ano de 2019 os 

institutos privados têm uma participação de 75,8% no total de matrículas, enquanto na rede 

pública, participa com 24,2% (BRASIL, 2020f). 

Analisar a taxa de ingresso no ensino superior é uma forma de destacar a desigualdade 

nesse nível, pois representa o percentual da população que concluiu ao menos o ensino médio 

e que adentrou o ensino superior (BRASIL, 2019c). 

O acesso às universidades públicas têm baixo número de vagas e um elevado número 

de candidatos, quando comparadas a instituições privadas, com isso, a seleção de candidatos 

se torna mais cautelosa, exigindo um preparatório mais eficiente, durante o ensino médio 

(ALVARENGA et al., 2012). 

Segundo a publicação feita pelo INEP referente ao ano de 2017, dos estudos e dos 

resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) informa a desproporção 

entre a eficiência do ensino público e privado no Brasil, que chegou a ser de 1,7 nos anos 

finais do ensino fundamental e de 2,3 no ensino médio, o que demonstra ser uma grande falha 

na educação do Brasil (BRASIL, 2018). 

De acordo com as metas do MEC prevista para 2021 essa desigualdade deve 

continuar, sendo de 2,1 tanto para os anos finais do Ensino Fundamental como para o ensino 

médio, como resultado desta desigualdade, os alunos de ensino público brasileiro continuarão 

em menores condições de vantagem em relação  aos alunos de colégios privados ao disputar 

uma vaga no vestibular (BRASIL, 2018). 

Alguns aspectos influenciam na atual situação das escolas públicas de educação 

básica, como na análise da infraestrutura, material de apoio didático, motivação discente e 

docente, práticas pedagógicas, atualização de profissionais da área, dentre outros aspectos que 

acabam tornando-se obstáculo para o desenvolvimento dos alunos, resultando na desigualdade 

ao comparar com a escola privada (ALVARENGA et al., 2012). 

A melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar é uma das condições 

para elevar a qualidade do ensino, nas escolas de ensino médio. De acordo com o  Censo 

Escolar de 2019, 88,2% das escolas têm  biblioteca ou sala de leitura, 48,0% tem laboratório 

de ciências, 76,5 % tem laboratório de informática e 62,3% acesso à internet para o uso dos 

alunos (BRASIL, 2020c).  

A infraestrutura é essencial para o funcionamento do colégio, sendo para o professor 

de grande significância, pois é por meio desse ambiente que ele pode realizar um bom 

trabalho pedagógico (FONSECA; REIS; FACHÍN-TERÁN, 2012). 
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Segundo dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica o número de matrículas em 

2019 no ensino médio brasileiro  foi de 7.465.891, sendo 6.531.498 matrículas no setor 

público e 934.393 matrículas no setor privado. Comparando ao ano de 2018 o número total de 

matrículas representa um decréscimo de 3,2%, mostrando uma queda no número de 

matrículas no setor público de 3,6% e um aumento de matrículas no setor privado de 0,3%. 

Em relação ao setor público a predominância das matrículas é de grupos 

socioeconomicamente mais baixos, enquanto no setor privado a predominância das matrículas 

é de grupos socioeconomicamente mais altos (BRASIL, 2020b). 

De acordo dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica, o acesso na Educação 

Superior em 2019 não teve grandes avanços ao comparar com o ano de 2018, mas continua 

crescente em relação à população de 18 a 24 anos, em que ocorreu o aumento de 44,3% para 

44,4% (BRASIL, 2020b). 

Em relação à taxa líquida de matrículas, referente aos alunos com idade prevista para 

estar cursando a educação superior (18 a 24 anos), a proporção do número de alunos de 18 a 

24 anos na educação superior, em relação ao total da população na mesma faixa etária, 

diminuiu, visto que, em 2018 correspondia a 21,8% e em 2019 passou para 21,5% (BRASIL, 

2020b). 

Conforme dados do IBGE, referentes à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD) de 2019, a rede pública de ensino atendeu 87,4% dos estudantes do ensino 

médio regular (BRASIL, 2020a). 

O Plano Nacional de Ensino (PNE) traz em sua Meta 12: 

 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida 

para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 

da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 

cento) das novas matrículas, no segmento público 

(BRASIL, 2014). 

 

Ao analisar  os dados levantados pela PNAD de 2019 observa-se que a taxa de 

escolarização de brasileiros entre 18 a 24 anos estão distribuídos em: 4,1% completaram o 

ensino superior; 21,4% dos alunos estavam cursando o ensino superior, 11,0% estavam 
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cursando a educação básica e 63,6% não estavam frequentando nenhum nível de ensino; o que 

indica um resultado muito abaixo do esperado pela Meta 12 do PNE (BRASIL, 2020.a). 

Ao fazer essa mesma análise para pessoas entre 18 a 24 anos, comparando sexo e cor 

temos que em 2019 34,2% das mulheres estudavam, dessa porcentagem 5,1% já haviam 

concluído o ensino superior, 24,5% estavam no do ensino superior; e no caso dos homens, foi 

observado que 30,7% (dos que tinham idade entre 18-24 anos) frequentavam escola sendo 

18,4% estavam no ensino superior e 3,1% concluíram o ensino superior (BRASIL, 2020a). 

Em relação a pessoas com 25 anos ou mais, que terminaram a educação básica, foi 

observado um crescimento, apresentando em 2018 47,4% indo para 48,8% em 2019. Já o 

percentual de pessoas com o ensino superior completo passou de 16,5%, no ano de 2018, para 

17,4%, no ano de 2019 (BRASIL, 2020a). 

Examinar a origem dos alunos que estão entrando nas instituições de ensino superior 

público é uma forma de salientar uma participação pouco expressiva de estudantes advindos 

do ensino médio público em relação ao do setor privado (ALVARENGA et al., 2012). 

De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2019,  o acréscimo de 3,9 

pontos percentuais, de ingressos de alunos entre 18 e 24 anos no ensino superior, 

correspondeu, em sua maior parte, em estudantes de  classes econômicas mais privilegiadas 

(BRASIL, 2020b).  

Embora os dados estatísticos apresente um crescimento em relação ao acesso à 

educação, algumas questões permanecem inalteradas e desafiam a sociedade brasileira a 

encontrar formas eficientes para extingui-la. São necessárias políticas públicas que aumentem 

a entrada de alunos oriundos de escolas públicas  no curso superior. 

 

3.3.2 Enem e sistema de políticas afirmativas 

  

De acordo com Neto el al. (2014), com a Reforma do Ensino Médio de 1998, o 

currículo foi dividido por áreas de conhecimento constituindo em Ciências da Natureza e 

Matemática, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos. Nesse contexto de mudanças 

surgiram os exames padronizados para servir de forma avaliadora, dentre esses exames 

encontra-se o Enem (KLITZKE e VALLE, 2015). 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado pelo MEC em 1998, através da 

Portaria Ministerial 438 de 28 de Maio de 1998, sendo destinado aos alunos que concluíram 

ou egressaram do ensino médio, objetivando avaliar o desempenho ao término da educação 
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básica, e também era uma possibilidade na parte do processo seletivo do acesso ao ensino 

superior (BRASIL, 1998). 

Em 2009 surge o Novo Enem, pela Portaria nº 109, de 27 de maio de 2009 no qual foi 

alterada a forma das competências, passando a compor quatro áreas do conhecimento 

(Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos), sendo 

inseridas mais habilidades, aumento do número de questões passando de 63 para 180, além da 

redação, da aplicação da prova passando a ocorrer em dois dias, sendo incorporadas as 

questões de língua estrangeira (OLIVEIRA, 2016). 

Entre os objetivos previstos pelo MEC com essas alterações era de democratizar a 

concorrência das vagas nos setores federais de ensino superior, à mobilidade acadêmica  e a 

indução da reestruturação do currículo do ensino médio (BRASIL, 2009).  

         A partir do Novo Enem as  instituições federais de ensino superior puderam adotá-lo 

de diferentes maneiras na seleção. Segundo o INEP, a nota do Enem pode ser utilizada como 

pré-requisito para acessar seleções tais como o ProUni, para o Sistema de Seleção Unificada 

do Ensino Técnico e Profissional (Sisutec), em relação a vagas em cursos técnicos gratuitos, 

para concorrer a bolsas de intercâmbio no exterior pelo Programa Ciência sem Fronteiras e 

para o Sisu (OLIVEIRA, 2016). 

         O Sisu foi desenvolvido e gerenciado pelo MEC desde 2010, no qual se utiliza a nota 

do Enem para seleção de estudantes tanto para cursos de graduação em universidades federais 

quanto para institutos tecnológicos de ensino superior (OLIVEIRA, 2016). 

A sua vantagem é de promover a distribuição das vagas de forma mais justa, 

permitindo uma participação maior de uma parcela da população que não tinham condições de 

participar dos vestibulares, tanto pelo valor das inscrições, como pela dificuldade de 

deslocamento. Em contrapartida, ocorreu maior fluxo de estudantes entre os estados, onde 

mais uma vez está relacionado ao fator socioeconômico, à formação na escola básica e 

condições financeiras para custear a mobilidade (OLIVEIRA, 2016). 

         Ainda que todos os concluintes do ensino médio possam fazer o Enem, não significa 

que todos terão acesso ao ensino superior. O Enem não corrobora com a problemática das 

desiguais condições de partidas de quem o realiza. Klitzke e Valle (2015) interpretam como: 

  

O Enem nos remete à metáfora da corrida, a linha de largada é a mesma para 

todos, porém alguns estão em melhores condições do que outros para enfrentar a 

disputa, o que os leva a chegar antes no final do percurso. Esse exame oferece a 

oportunidade de participação para todos os que concluíram ou estão concluindo o 
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ensino médio, no entanto, somente os indivíduos “melhor equipados”, os que 

possuem um conjunto de disposições e de capacidades, têm os melhores 

desempenhos no exame e conseguem acessar a uma instituição de ensino superior 

(KLITZKE e VALLE, 2015, p.240-241). 

  

A elitização do ensino superior está mais relacionada com a preparação dos alunos no 

período escolar do que em relação ao processo seletivo. Nas escolas particulares a 

preocupação maior é preparar os alunos para que entrem em universidades públicas, em 

contrapartida as escolas públicas não dão tanta atenção para esse aspecto, por vezes nem 

passam informações importantes para que os alunos tentem o ingresso. Existem casos em que 

os alunos das escolas periféricas sequer sabem que a universidade pública é gratuita 

(ALVARENGA el al., 2012). 

Para Zago (2006), o comércio dos cursinhos voltados para o vestibular, aliado ao forte 

investimento familiar, contribui para a elitização do ensino superior. A formação suplementar 

dos estudantes ocorre de forma desigual, agravando ainda mais um dos principais fatores 

enfrentado pelos estudantes do ensino público, que é em relação à qualidade do ensino 

público, proporcionando maior desigualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior.  

Em 2012, o Supremo Tribunal Federal considerou a Lei Federal 12.711/2012, que 

garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas universidades federais e 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos do ensino médio público, tanto 

em cursos regulares quanto de educação de jovens e adultos, os outros 50% permanecem para 

ampla concorrência. Ao final do ano 2016 a Lei 13.409 de 28 de dezembro de 2016 incluiu os 

alunos com deficiência.  

As vagas reservadas às cotas são subdivididas em cotas raciais e cotas sociais. As 

cotas sociais são divididas em duas categorias. A primeira são os candidatos que, 

independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado, 

integralmente, o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) e a segunda são os 

candidatos com renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que 

tenham cursado, integralmente, o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  

Já as cotas raciais são divididas em duas categorias, sendo a primeira os candidatos 

autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capta igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado, integralmente, o ensino médio em escolas 

públicas (Lei nº 12.711/2012) e a segunda que são os candidatos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 
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18/2012), tenham cursado, integralmente, o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012). 

De acordo com a PNAD contínua de 2019, ao analisar por cor, temos o cenário de que 

37,9% das pessoas brancas estavam estudando, dessa porcentagem, 29,7% estava no ensino 

superior e 6,0% já haviam concluído o ensino superior. Já pessoas pretas ou pardas, apenas 

28,8% estavam estudando, e dessa porcentagem 16,1% estavam no ensino superior e 2,8% já 

tinham um diploma da graduação superior. A meta 12 do PNE foi alcançada em 2019 apenas 

por pessoas brancas, com 35,7% (BRASIL, 2020a). 

No Brasil, em 2019, tinham 23,8 milhões de pessoas com idade entre 15 a 29 anos, 

41,9% destes jovens não possuíam nenhuma instrução ou apenas o ensino médio incompleto 

(BRASIL, 2020a). 

Como podemos observar pelos dados da PNAD contínua de 2019, a desigualdade de 

oportunidades educacionais no Brasil é marcada pela divisão social e racial, sendo mais 

evidente nos maiores níveis do sistema educacional (BRASIL, 2020a). 

Uma vez que o aluno consegue vencer a primeira barreira da desigualdade e ingressa 

na Universidade, cabe a ele conseguir se fixar na cidade custear suas despesas de moradia, 

transporte, além da superação dos obstáculos enfrentados relativos aos conteúdos e 

aprendizagem, por quem vem de um ensino público deficitário. Com isso, tornam-se 

necessárias políticas para permanência estudantil no âmbito da Universidade até a 

integralização do seu curso. 

   

3.3.3 Permanência estudantil  

  

A presença das camadas populares no ensino superior não oculta as reais diferenças 

sociais entre os estudantes, pois os obstáculos econômicos estão associados à condição de sua 

permanência (ZAGO, 2006). 

A educação superior teve sua trajetória voltada à elite brasileira enquanto as ações da 

assistência social não foram instituídas como necessária nas universidades, porém a partir da 

expansão das vagas e o aumento das possibilidades de acesso à educação superior, o ingresso 

nas universidades federais está composto por estudantes de diferentes condições 

socioeconômicas, colocando em pauta formas para o atendimento dessa diversidade 

(GARRIDO, 2012).  
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O percurso do estudante na escola pública é atravessado por alguns empecilhos, 

contudo, uma parcela dos estudantes do ensino público consegue ter acesso ao ensino 

superior, recebendo a mesma aprendizagem daqueles de escola privada, porém com desafios 

financeiros de permanência na universidade (ALVARENGA et al., 2012). 

Algumas contestações estão relacionadas ao caráter social das universidades públicas, 

pois, não basta apenas garantir a gratuidade do ensino, é preciso garantir uma assistência 

estudantil para que o aluno possa permanecer no ensino superior até a conclusão do seu curso 

(CARVALHO, 2006). 

Segundo Garrido (2012), a assistência estudantil é um conjunto de ações e serviços 

admitidos por institutos, a nível superior, para garantir a permanência e a conclusão de curso 

dos estudantes socioeconomicamente vulneráveis, sendo os tipos de assistências estudantis 

variadas de acordo com cada instituição, e suas necessidades, tomando como as principais: os 

restaurantes universitários, bolsas-auxílio, transporte gratuito, atendimentos de saúde e 

moradia estudantil. 

 Durante a trajetória escolar no Brasil a permanência e o ingresso tardio no mercado de 

trabalho são privilégios para pequena parte população. Portanto, alguns tentam obter renda 

por alguma forma de trabalho em tempo integral ou parcial, precisando lidar com a relação 

trabalho-estudo no ensino superior (ZAGO, 2006).  

Oliveira, Bittar e Lemos (2010) define como sendo estudante trabalhador aqueles que 

são estudantes de cursos superiores e que estão inseridos no mundo do trabalho, localizando-

se nos cursos de turno noturno, especialmente em instituição privada, pois é onde tem maior 

oferta de cursos e vagas que permitem sua inserção.  

No ensino superior, independente da rede ensino é pública ou privada, prevalecem os 

alunos com maiores rendimentos, na rede pública são 30,5% e na rede privada são de 36,1%. 

De acordo com dados do IBGE referentes à PNAD da Educação de 2019, a população entre 

15 a 29 anos que abandonou ou não chegou a frequentar a escola teve como principal motivo 

o fato de terem que trabalhar (39,1%) e em segundo a falta de interesse (29,2%); em relação 

aos homens 50% colocaram a necessidade trabalhar e em segundo lugar a falta de interesse 

(33%); para as mulheres o principal motivo foi à falta de interesse e o segundo motivo foram 

à gravidez (23,8%) e trabalho (23,8%) (BRASIL, 2020d). 

A população com idade entre 15 a 17 anos de idade, considerada para estar cursando o 

ensino médio, 78,8% se dedicava apenas para os estudos, 11,5% estudavam e trabalhavam e 

7,2% não estudavam, nem trabalhavam ou se qualificaram. Em relação às pessoas com idade 
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entre 18 a 24 anos, considerada para estar cursando o ensino superior, 35,1% se dedicava 

apenas ao trabalho e 26,5% não trabalhavam, nem estudavam ou se qualificaram. Entre 

pessoas entre 25 e 29 anos, 57,3% estavam trabalhando, 12,3% trabalhando e estudando e 

24,9% não estavam trabalhando, estudando ou se qualificando (BRASIL, 2020d). 

         A maioria dos estudantes, vulneráveis economicamente e que trabalham em tempo 

integral, não tem tempo para se dedicar de forma exclusiva aos estudos, acabam por preferir 

cursos das instituições de ensino superior privada, por serem noturnas. O oposto ocorre nas 

instituições públicas, em que continuam pertencendo às elites e camadas mais privilegiadas. A 

diferença de classe continua sendo reproduzida nos processos de acesso e conhecimento das 

universidades públicas (PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 2012). 

Segundo Oliveira e Amaral (2017), mesmo com as tentativas de expandir o ensino 

superior, ele é ainda dividido e incoerente, devido aos cursos de turno diurno/integral, nos 

quais possuem por tradição ter, em sua composição de vagas,  a maior parte dos alunos vindos 

de camadas sociais privilegiadas, por outro lado, nos cursos no turno noturno têm 

majoritariamente em sua composição alunos provenientes das camadas de mais baixa renda. 

Prevista na Constituição Federal de 1988, é colocada a necessidade de ser ofertado 

ensino noturno regular e do acesso a maiores níveis de ensino,  também é colocada na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), a necessidade de se garantir o acesso e permanência de alunos 

trabalhadores (BRASIL, 1996).  

O sistema ensino superior no Brasil continua elitista e excludente, uma vez que as 

instituições privadas continuam sendo a forma mais fácil de ter o acesso aos cursos de 

graduação superior (OLIVEIRA; BITTAR; LEMOS, 2010). 

De acordo com o relato de Souza (2010), em sua pesquisa referente aos alunos que 

evadiram na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), as maiores causas apontadas em 

relação a fatores econômicos foram a necessidade de trabalhar (43%), falta de concentração 

da grade de horário num único turno (35%); dificuldades financeiras (32%); pouca 

valorização do diploma no mercado de trabalho (24%); dificuldade em realizar estágios 

remunerados durante o curso, visto que poucas escolas do ensino médio funcionam no 

período noturno (22%), período no qual o aluno do curso integral na UFSC teria disponível 

para se dedicar ao estágio.  

A proposta do REUNI de ampliação e reestruturação do ensino público superior, 

possibilitou a inserção dos estudantes trabalhadores na graduação, podendo fazer sua 
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formação acadêmica com a oferta de cursos noturnos, permitindo que ele consiga trabalhar no 

horário diurno (BRASIL, 2007a). 

Segundo Vargas e Paula (2013): 

 

Entretanto, acreditamos que outra ordem de carência deve 

ser observada: a dificuldade de ajuste entre as exigências da 

escolarização e a necessidade de trabalhar, vivida por contingente 

expressivo do alunado. Entre a intenção de um estudante que pretende 

ingressar na educação superior e seu efetivo ingresso, encontramos um 

importante obstáculo a transpor, relacionado à situação de trabalho. 

Por vezes o trabalho dificulta a escolarização, por vezes a ausência de 

trabalho impede a escolarização. Essa situação, em verdade, traduz a 

evidência das incompatibilidades entre estudo e trabalho, ou seja, a 

possibilidade ou não de uma escolaridade longa, segundo a relação do 

estudante com o trabalho (p. 465) 

 

Conciliar a condição em estudar e trabalhar é considerado uma complicação para a 

permanência e conclusão do estudante no curso. Alunos com tempo integral têm mais tempo 

disponíveis para realizar seus estudos (VARGAS; PAULA, 2013). 

De acordo com a pesquisa feita por Lamers, Santos e Toassi (2017) alguns pontos 

negativos levantados em relação ao curso noturno, no curso de Odontologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi em relação a duração de oito anos, sendo muito 

longo comparado ao curso diurno que tem a duração de 5 anos.  

A possibilidade de fazer outras atividades acadêmicas, de ensino de caráter obrigatório 

foi um ponto colocado com enriquecedor na formação e na permanência do curso, mas que 

para os estudantes do turno noturno falta tempo e também tem o número reduzido dessas 

atividades ofertadas neste período (LAMERS; SANTOS; TOASSI, 2017). 

Os relatos da pesquisa de Lamers, Santos e Toassi (2017) apresenta alguns fatores que 

atrapalhavam o desempenho acadêmico dos estudantes que trabalhavam formalmente durante 

o dia era de que ao final do dia estavam cansados, com sono e até com esgotamento, fora a 

falta de tempo para se dedicar ao estudo. Pelos professores foi apontado que os estudantes do 

curso noturno tinham maiores dificuldades em participar e integralizar com as atividades 

ofertadas pela universidade.  
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Existem poucas pesquisas referentes às diferenças dos turnos, mas em relação ao 

tempo livre para estudar, os alunos do turno diurno indicam ter mais tempo em comparação 

aos estudantes do turno noturno (MOURA; MIRANDA; PEREIRA, 2015). 

De acordo com a pesquisa de Moura, Miranda e Pereira (2015), ao analisar o 

rendimento dos alunos obteve que o desempenho dos estudantes do curso noturno foi maior 

do que do turno diurnos. Os docentes relataram que o perfil dos alunos do curso diurno e 

noturno é diferente, colocando também que o perfil dos estudantes que apresentam maior 

desempenho é de alunos que trabalham por necessidade, com isso, em seu tempo de sala de 

aula aproveitam mais para se empenhar nos estudos.  

Os aspectos aqui apresentados, tais como da escolaridade, Enem, políticas afirmativas, 

falta de recurso financeiro, aluno trabalhador, o curso noturno e a evasão, vão cumprir o papel 

no estudo da democratização do ensino superior, para análise do quanto tem  avançado.  
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4 METODOLOGIA 

 No capítulo anterior foi apresentado o embasamento teórico em relação à 

democratização do ensino superior e também foi realizada  a caracterização da localidade do 

curso, no ICEx da UFF campus aterrado, bem como a apresentação das particularidades desse 

campus e curso.  

Neste capítulo será apresentada a metodologia que a ser desenvolvida na pesquisa, 

descrevendo as escolhas feitas para a coleta e análise dos conteúdos, apresentando 

primeiramente as justificativas e em seguida as etapas que se darão  esse processo. 

 

4.1 Justificativa da Metodologia 

A pesquisa, quanto aos fins, é Básica, de acordo com Michael (2015), a pesquisa 

Básica não tem propósito de aplicar imediatamente, é de forma generalizada, direcionada à 

descoberta, com o propósito de gerar novo conhecimento, procurando princípios, 

fundamentos, funcionamentos e intenção para desvendar características.  

A classificação da pesquisa, de acordo com os objetivos, é explicativa, na qual se 

busca analisar dados observados e identificar a causa ou explicações, os fatores que 

estabelecem esses dados (WAZLAWICK, 2014). Pois, a pesquisa tem como objetivo 

determinar a democratização por meio do confronto de variáveis que possam vir a interferir 

nesse processo. 

A abordagem metodológica utilizada é a mista, que são as pesquisas que aplicam tanto 

procedimentos quantitativos quanto qualitativos (GIL, 2019). As pesquisas qualitativas são 

caracterizadas por usar dados qualitativos, englobando um conjunto de práticas interpretativas 

e materiais que possibilitam à análise dos fatos (DENZIN; LINCOLN, 2017).  

Nas pesquisas quantitativas, são utilizados os números e medidas estatísticas, para que 

possa descrever o objeto de estudo e verificar a existência da relação das variáveis envolvidas 

(GIL, 2019). 

 Os problemas, opiniões e informações serão entendidos mais claramente se traduzidos 

em números e, com isso, conseguem ser quantificados, assim, permitindo determinar as 

relações entre variáveis, em termos de associação ou causa e efeito, ou avaliar o resultado de 

algum sistema (MICHEL, 2015). 
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Essas abordagens são complementares, um dado estatístico pode promover maior 

análise qualitativa, da mesma forma que uma análise qualitativa e crítica podem contribuir na 

confiabilidade dos dados estatísticos levantados (MICHEL, 2015). 

A qualidade dos resultados da pesquisa depende de como os dados foram obtidos, 

analisados e interpretados. Existem diversos métodos e técnicas que são utilizadas para coletar 

e analisar esses dados (GIL, 2018). 

O método utilizado neste trabalho é o de Levantamento, em que o ocorre a 

interrogação direta, sendo útil para buscar identificações, atitudes e opiniões dos indivíduos. 

Depois de serem coletados os dados, é realizada uma análise quantitativa (GIL, 2018). 

A dimensão de tempo empregada na pesquisa é transversal, em que consiste em 

apenas uma coleta de informações da população (MALHOTRA, 2019). 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados será o Formulário Google. No 

formulário serão desenvolvidas perguntas de forma a caracterizar o perfil do estudante do 

curso de Licenciatura em Química da UFF e também para obter a  caracterização e opinião 

dos professores do Ensino Médio referente ao Enem 2020.  

O uso dos Formulários Google possibilita ao pesquisador realizar coletas de dados de 

forma ágil, eficiente e fácil, tirando como empecilho o tempo e espaço geográfico e reduzindo 

a taxa de erros das pesquisas Quantitativas de mão obra, pois permite acesso aos dados, 

gráficos e percentuais que são gerados de forma automática, agilizando assim o processo de 

pesquisa (SOUZA et al, 2013). 

A fonte de investigação serão os alunos da graduação em Licenciatura em Química, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) do campus de Volta Redonda, que estiveram no 

curso durante o  período de 2010.2 até os de 2019.2, sendo ativos, formados, com curso 

trancado ou que tenham trocado de curso. Os alunos serão contatados via email, sendo 

enviados os questionários. 

Também serão investigados os professores do ensino médio, que serão contatados de 

forma on-line, sendo enviados os  questionários. 

Com isso, o estudo partirá de conceitos teóricos da democratização, buscando por 

meio dos resultados dos formulários traçarem o perfil dos estudantes que estão e que 

estiveram no curso, a fim de estudar as questões levantadas nos objetivos. 
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4.2 Estruturação das Etapas da Pesquisa 

 

4.2.1 Em relação aos estudantes do curso de Licenciatura em Química (UFF-VR) 

 

1º etapa: Elaboração do questionário para os estudantes.  (Apêndice 1) 

 

2º etapa: Entrar em contato com a secretaria do ICEx para solicitar o envio dos questionários 

por e-mail aos alunos e ex alunos do curso de licenciatura em química. 

 

3º etapa: Envio dos questionários. 

 

4º etapa: Tabulação dos resultados obtidos. 

 

5º etapa: Análise dos resultados obtidos. 

 

4.2.2 Em relação aos professores de Química do ensino médio 

 

1º etapa: Elaboração do questionário para os professores. (Apêndice 2) 

 

2º etapa: Entrar em contato com professores e enviar os questionários. 

 

3º etapa: Envio dos questionários. 

 

4º etapa: Tabulação dos resultados obtidos. 

 

5º etapa: Análise dos resultados obtidos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste tópico serão a analisados e discutidos os resultados obtidos por meio da coleta 

de dados dos questionários, a fim de traçar o perfil do aluno que tem entrado no curso de 

licenciatura em química, e, por meio de dados nacionais, balizar como o curso está em relação 

a nível nacional e também por meio dos aspectos levantados podemos analisar a 

democratização do curso de Licenciatura em Química do campus de Volta Redonda.  

 

5.1 O ingressos no curso de Licenciatura em Química 

 

Antes de entrar propriamente nos indicadores de análise que usaremos para traçar o 

perfil do estudante e, com isso, a democratização do curso, é fundamental analisar o ingresso 

no curso para que se possa compreender em que estágio se está de acesso ao nível superior.  

De acordo com o Censo da Educação Superior referente ao ano de 2019, das 

matrículas efetuadas em cursos de graduação em química, 66% foram em curso bacharelado, 

19,7% em cursos licenciatura e 14,3% em cursos tecnólogo, indicando  nos dados a 

desvalorização no curso de licenciatura em nível nacional.  

Do total de matrículas em cursos de licenciatura no Brasil, 64,0% estão na rede 

privada, enquanto a rede pública corresponde a 36,0%, ou seja, o cenário que se tem é de que 

as maiorias dos estudantes da licenciatura não estão em universidades públicas (BRASIL, 

2020f). 

Segundo o Censo da Educação Superior referente ao ano de 2019, o número de 

matrículas em curso de graduação em licenciatura foi de 46,7% de modalidade presencial e 

53,3% de modalidade à distância, essa taxa mais elevada de cursos a distância tem sido maior 

desde 2018. Dos estudantes da licenciatura de instituições públicas 82% são de modalidade 

presencial e 18% de modalidade à distância. Já os estudantes de instituições privada, 73,5% 

são de modalidade a distância e 26,5% presencial (BRASIL, 2020f). 

Os cursos de Licenciatura em Química em 2019 estavam na 9º posição entre os 15 

cursos de graduação em licenciatura com maiores números de matrículas (BRASIL, 2020f). 

Para analisar o nível de democratização do curso de Licenciatura em Química do ICEx 

(UFF-VR), teremos como parâmetro a totalidade vagas oferecidas pelo curso ao longo desses 

anos de existência. De 2010.2 até 2012.1, foram ofertadas 40 vagas em cada semestre; de 

2012.2 até 2020.2, ocorreu redução para 31 vagas semestrais, totalizando em 
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aproximadamente 647 vagas abertas no curso de Licenciatura em Química, entre os períodos 

de 2010.2 até 2020.1.  Destas 647 vagas, 635 foram ocupadas e 12 foram classificadas como 

vagas ociosas.  

De acordo com Souza, Passos e Ferreira (2019), a democratização é um processo em 

que busca que todos os segmentos da sociedade acesse a universidade, para isso, 

primeiramente necessita da ampliação do número de vagas e depois garantir a permanência 

desses estudantes que adentram a universidade, para que possam concluir o curso.  

No curso de Licenciatura em Química do ICEx (UFF-VR) o número de vagas 

ofertadas não tem sido um problema, visto que semestralmente são realizadas inúmeras 

chamadas SISU, chegando a sobrar vagas classificadas como ociosas. Entretanto, com relação 

à permanência destes ingressantes no instituto, até que os mesmos sejam diplomados, são 

observados dados alarmantes, indicando que  ainda precisa ser encontrado um caminho que 

apresente soluções e reduza a elevada evasão estudantil, observada no curso.  

Uma forma de tentar entender a democratização do curso de Licenciatura em Química 

(UFF-VR) é identificar o perfil e as dificuldades encontradas pelos alunos, ingressantes, 

regulares, formados e evadidos. Com este objetivo, foi elaborado um questionário e enviado, 

por e-mail, para todos os alunos já matriculados, desde 2012.2 até 2019.2.  

Dos questionários encaminhados, via email, para os alunos do curso de licenciatura 

em química, foram devolvidas 111 respostas, sendo todos devidamente preenchidos por 

alunos e ex-alunos do curso, o que corresponde a aproximadamente 17,5% dos alunos que já 

possuíram ou ainda possuem matrículas ativas  no curso.  

Como a democratização do ensino superior começa ainda no ensino básico, quando o 

aluno está se preparando para fazer o exame do ENEM, que lhe garantirá ou não o ingresso na 

universidade, foi enviado também um questionário para professores da rede pública e 

particular de ensino, para saber como estão se desenvolvendo as aulas neste período de 

pandemia de COVID 19, no qual se acredita que a diferença socioeconômica contribuirá com 

um peso muito grande  no sentido contrário à democratização do ensino superior. 

 Dos questionários enviados para os professores que lecionam Química no ensino 

médio, foram devolvidos, devidamente preenchidos, obtendo respostas de 79 professores. 
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5.2 Perfil do aluno e a democratização do curso de Licenciatura em Química (UFF-VR) 

 

O questionário enviado para os alunos e ex-alunos do curso de Licenciatura em 

Química (UFF-VR) foi feito de modo que possibilite identificar o perfil do estudante e, 

acordo com os dados coletados, foi observado que a maioria das respostas foi do sexo 

feminino, correspondendo a 65%. 

Os dados do Censo da Educação Superior referente ao ano de 2019, também 

apresentaram dados indicando que nos cursos de licenciatura é predominante o sexo feminino, 

correspondendo a 72,2% (BRASIL, 2020f). 

Dessa maneira, temos que o perfil do estudante de licenciatura em química segue o 

padrão nacional, sendo a maioria mulheres. De acordo com Barreto (2019), a distribuição 

entre mulheres e homens em relação às carreiras ainda permanece dividida entre cursos 

considerados “femininos”, que são os associados ao cuidado e à educação e cursos 

considerados “masculinos”, que são os associados à área das engenharias e tecnologias.  

De acordo com Souza, Passos e Ferreira (2019), a prevalência de mulheres na 

licenciatura não surgiu agora, sendo uma imposição em relação aos papéis socialmente 

definidos para homens e mulheres, sendo tradicionalmente o papel de educar designados para 

as mulheres, reforçando a imagem da mulher ao instinto materno e de cuidar, associando, por 

vezes, a função docência como algo feminino.  

A massiva presença de mulheres nas licenciaturas se ampara em situação mais 

precária com menor rendimento, possuindo pouco prestígio e valorização do mercado de 

trabalho, ainda que seja uma profissão fundamental para todas as demais profissões (SOUZA, 

PASSO; FERREIRA, 2019). 

É importante destacar que, de acordo com os dados da PNAD em 2019 em relação as 

pessoas entre 18 a 24 anos, ao comparar sexo temos que 34,2% das mulheres estudavam, 

dessa porcentagem 5,1% já haviam concluído o ensino superior, 24,5% estavam no do ensino 

superior; e no caso dos homens, foi observado que 30,7% frequentavam escolas, 18,4% 

estavam no ensino superior e 3,1% concluíram o ensino superior (BRASIL, 2020a). Ou seja, o 

número baixo de homens no ensino superior também é percebido nos dados coletados.  

Da totalidade de respostas obtidas pelos alunos de Licenciatura em Química (UFF-

VR), a identidade de gênero mostra que a maioria são de mulheres Cis, como apresentado no 

gráfico 1. Ainda se tem uma baixa, praticamente inexistente de participação de identidades de 

gênero que são construídas fora do padrão heteronormativo no curso.  
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Gráfico 1 - Identidade de gênero dos alunos e ex-alunos do curso de Licenciatura em Química (UFF-VR) 

 

 

Falar sobre gênero não é somente falar de diferença sexual, é também de identidades 

de gênero que são construídas fora da lógica heteronormativa, como de transexuais, 

transgêneros, não binare, ainda que seus direitos, como à educação, venham sendo 

reconhecidos, ainda enfrentam grandes obstáculos, como do preconceito, discriminação e da 

baixa informação disponível referente à sua presença no ensino superior (BARRETO, 2019). 

 Os/as transexuais apresentam dificuldades não só para o acesso, mas também na 

permanência nas universidades, ainda existindo o sentimento de isolamento no contexto 

universitário frente à transexualidade. A educação de qualidade é um direito e deve ter como 

prioridade a construção de uma sociedade inclusiva, com isso, as políticas de democratização 

do ensino superior devem oferecer condições de acesso e assegurar a igualdade de 

oportunidades (SCOTE, 2019). 

O perfil desses estudantes do curso de Licenciatura em Química (UFF-VR) são 

predominantemente de jovens, de acordo com os dados obtidos através do questionário, os 

alunos e ex-alunos do curso apresentam idade entre 18 a 27 anos, sendo que a idade entre 18 a 

24 anos consideradas para estar cursando o ensino superior, os resultados indicam 

proximidade com o esperado, considerando que nessa porcentagem também tem ex-alunos do 

curso. 

Conforme os dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2019 ocorreram o 

acréscimo de 3,9 pontos percentuais de ingresso no ensino superior de estudantes entre 18 e 

24 anos, mas em que sua maior parte, foi de estudantes de  classes econômicas mais 

privilegiadas (BRASIL, 2020b).  
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De acordo com os dados socioeconômicos obtidos pelos questionários enviados aos 

estudantes e ex-estudantes do curso de Licenciatura em Química (UFF-VR), a maioria possui 

uma renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos, como indica o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Renda per capita dos alunos e ex-alunos do curso de Licenciatura em Química (UFF-VR)  

 
 

Os dados indicam que a maioria dos alunos possuem um perfil pertencente a classe 

baixa, ou seja, economicamente menos privilegiado. De acordo com Souza, Passos e Ferreira 

(2019), é evidente que o perfil do estudante de licenciatura é mais vulnerável 

economicamente, fato que reflete tanto das facilidades de inserção no mercado de trabalho, 

quanto do contexto familiar, que são caracterizadas como uns dos fatores relevantes do ciclo 

das gerações da pobreza. 

De acordo com Souza e Brandalise (2017), no Brasil a educação é marcada 

naturalmente por desigualdade sociais e também raciais, com isso, é importante evidenciar 

que, de acordo com os dados coletados dos alunos do curso de Licenciatura (UFF-VR), o 

perfil do aluno é majoritariamente branco, correspondendo a 58%, seguido de 23% de pretos, 

como mostra no gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Cor dos estudantes e ex-estudantes do curso de Licenciatura em Química (UFF-VR) 

 

 

Desse modo, não ocorreu uma democratização real, pois segundo os dados da PNAD 

de 2019 referentes à cor ou raça da população brasileira, com base na autodeclaração, 42,7% 

dos brasileiros se declararam como brancos, os outros 57,3 estão divididos entre pardos 

(46,8%), negros (9,4%) e 1,1% de amarelos ou indígenas.  Os brancos apesar de comporem a 

menor parte da população brasileira, ao comparar com os não brancos, possuem uma 

participação maior no ensino superior (BRASIL, 2020a). 

De acordo com os dados da PNAD contínua de 2019, ao analisar por cor, temos o 

cenário de que 37,9% das pessoas brancas estavam estudando, dessa porcentagem, 29,7% 

estava no ensino superior e 6,0% já haviam concluído o ensino superior. Já pessoas pretas ou 

pardas, apenas 28,8% estavam estudando, e dessa porcentagem 16,1% estavam no ensino 

superior e 2,8% já tinham um diploma da graduação superior (BRASIL, 2020a). 

As ações do governo nas políticas de cotas não foram suficientes para igualar as 

oportunidades, apenas expandiram o espaço universitário, uma legítima democratização não 

pode passar ao largo da igualdade de oportunidades para estes grupos populacionais (SOUZA; 

PASSOS; FERREIRA, 2019). 

No cenário brasileiro, as Ações Afirmativas são voltadas para o acesso ao ensino 

superior pelos alunos egressos do ensino médio público, por cotas sociais e cotas raciais.  

De acordo com as respostas do questionário aplicado aos alunos e ex-alunos, 46% 

responderam que utilizaram o sistema de cotas para acessar a universidade, sendo a 

porcentagem dos tipos de cotas apresentadas no gráfico 4:  
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Gráfico 4 - Distribuição dos tipos de cotas usadas para acessar o curso de Licenciatura em Química (UFF-VR). 

 

 

A maior porcentagem é de alunos que entraram com a cota referente a ser aluno de 

escola pública, correspondendo a 45,6%, seguida por aluno de escola pública com renda 

menor que 1,5 salário mínimo per capita, 24,6%. A importância da adoção de políticas de 

caráter afirmativo é devido à desigualdade educacional existente tanto a nível social quanto 

racial, visando à redução desta desigualdade, promovendo a igualdade de oportunidades no 

sistema de educação superior (SOUZA E BRANDALISE, 2017).  

As maioria dos alunos e ex-alunos, do curso de licenciatura em química (UFF-VR) 

que responderam o questionário, cursaram o ensino médio no setor público, correspondendo a 

57%, como indica o gráfico 5. Ainda que os dados indiquem maior número de acesso em 

relação a estudantes da rede pública, algumas questões permanecem inalteradas e desafiadoras 

para a educação brasileira a encontrar formas eficazes de eliminá-las.  
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Gráfico 5 - Porcentagem de egresso década setor cursado no ensino médio 

 

 

De acordo com Souza, Passos e Ferreira (2019), os cursos de licenciatura são visto 

como de menor reputação e também com baixo retorno econômico, sendo composto de forma 

geral por pessoas que cursaram o ensino médio na rede pública de ensino.  

Os dados da PNAD de 2019 mostram que a rede pública de ensino atendeu 87,4% dos 

estudantes do ensino médio regular e 12,5% dos estudantes cursaram ensino médio na rede 

privada (BRASIL, 2020a). Ainda que os dados indiquem maior número de estudantes 

advindos da rede pública, continua desproporcional o ingresso na universidade, quando se 

compara a taxa de matrículas entre os alunos que vieram da rede pública e aqueles que 

egressaram do ensino médio da rede privada.  

Analisar a origem dos estudantes que estão ingressando nas universidades é  

importante para indicar a baixa participação de estudantes procedentes do ensino médio 

público, em relação ao setor privado (ALVARENGA et al., 2012). 

De acordo com a resposta de 57% desses alunos e ex-alunos, o conteúdo visto durante 

o ensino médio foi insuficiente para a graduação em Química, desse número, 

majoritariamente encontram-se os alunos que estudaram na rede pública de ensino. O que 

influencia diretamente na periodização durante a graduação no curso, segundo os dados 

coletados mostraram que 82% dos estudantes não permaneceram periodizados durante a 

graduação. 

Os dados do Censo da educação superior referente ao ano de 2019 revelam que 39,6% 

dos docentes, que ministram aulas de química para os alunos do ensino médio, não são 

formados em cursos de Licenciatura em Química (BRASIL, 2020f), indicando a necessidade 
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de formação adequada desses profissionais, para que possam atender os estudantes do ensino 

básico de maneira mais efetiva. Esta deficiência de professores com formação em química 

pode estar relacionado com o elevado número de respostas indicando que os conteúdos vistos 

durante o ensino médio foram insuficientes para a graduação superior em Química. 

 A universidade pública, geralmente, têm baixo número de vagas e um elevado número 

de candidatos, em relação às universidades privadas, levando a uma seleção mais criteriosa de 

seus candidatos. Essa concorrência maior demanda uma melhor preparação do aluno, no 

ensino médio, exigindo uma dedicação mais eficiente  do mesmo, para que consiga ingressar 

no ensino superior público (ALVARENGA et al., 2012).  

No caso do curso de licenciatura em química do ICEx-UFF, esta concorrência não é 

muito grande, oportunizando a entrada de alunos um pouco menos preparados, sejam de 

escolas públicas ou particulares, sendo algo positivo, por dar uma chance ao aluno de 

ingressar na universidade, mas a falta de um projeto que forneça um nivelamento para o aluno 

que ingressou com um déficit de conteúdo do ensino médio, promove uma elevada evasão já 

no primeiro semestre do curso. 

Segundo Klitzke e Valle (2015) o Enem não atua a fim de solucionar o problema de 

desigualdade existente das condições de partidas de quem o realiza o exame, fazendo com que 

nem todos que façam a prova consigam acessar o ensino superior.  

De acordo com INEP, com base nos dados do Enem apresentados no Censo da 

Educação Superior de 2019, a evolução do número de participantes no Enem tem sofrido uma 

queda desde 2016, em que se tinha aproximadamente 6.136 milhões de inscrições, já em 2017 

esse valor foi de 4.721 milhões, 2018 foi de 4.142 milhões e em 2019 com 3.965 milhões 

(BRASIL, 2020f).  

A relação da elitização com o ensino superior se dá com a preparação dos alunos para 

o processo seletivo, o Enem, em que as escolas particulares são mais voltadas para a 

preparação dos alunos para entrarem nas universidades públicas (ALVARENGA et al., 

2012).  

Após realizar o Enem, o aluno pode utilizar a nota no Sisu que permitirá a sua entrada 

em instituições federais de ensino superior, segundo Oliveira (2016) o Sisu promove de forma 

mais justa a distribuição das vagas, resultando numa maior participação da população que 

antes não tinham condições de participar dos vestibulares, mas, também resultou no maior 

fluxo de estudantes entre os estados, que relaciona com o fator socioeconômico, a 

escolarização e condições financeiras para custear a mobilidade.  
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 De acordo com os dados obtidos, através do questionário aplicado, 47% dos alunos e 

ex-alunos precisaram mudar para a cidade de Volta Redonda para realizar o curso de 

Licenciatura em Química (UFF-VR). 

Após superar a primeira barreira da desigualdade e ingressar na universidade pública, 

cabe ao estudante se fixar na cidade da universidade e custear as despesas envolvidas, 

tornando-se, com isso, necessárias políticas para permanência estudantil no âmbito da 

universidade  até a integralização do seu curso. 

  Os dados coletados mostraram que 63% dos estudantes e ex-estudantes utilizaram 

algum tipo de assistência estudantil durante a graduação no curso de Licenciatura em Química 

(UFF-VR). 

As assistências estudantis ocorrem em dois níveis, a estrutural, relacionada à estrutura 

física da universidade, e a financeira, referente a qualquer ajuda monetária direcionada ao 

aluno, esses dois níveis estão intimamente relacionados (GARRIDO, 2012). 

Em relação ao amparo oferecido pela universidade, 48% dos alunos responderam que 

a universidade é incapaz de oferecer o amparo que os estudantes necessitam para permanecer 

na graduação. De acordo com as respostas obtidas, mostradas o gráfico 6, a assistência a nível 

de estrutura foi a mais votada, destacando a falta de restaurante universitário, com 74,8%, 

seguido da questão do transporte, com 49,5%, a falta de assistência financeira ficou em 

terceira posição, com 47,7%.  

 
Gráfico 6 - Necessidades em relação à permanência estudantil apontas pelos estudantes e ex-estudantes 

do curso de Licenciatura em Química (UFF-VR) 
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O gráfico 6 também indica que a moradia estudantil e apoio pedagógico também são 

necessidades recorrentes dos estudantes, resultados que se relacionam diretamente com os 

dados obtidos da mudança de cidade para realizar o curso e também do número elevado de 

respostas referentes aos conteúdos em Química visto durante o ensino médio serem 

insuficientes e o alto nível de desperiodização durante a graduação, ressaltando a importância 

de se desenvolver um programa de nivelamento para que o aluno possa acompanhar o curso 

com menor dificuldade. 

De acordo com Zago (2006), a entrada das camadas populares na educação superior 

não conseguiu superar as dificuldades existentes das diferenças sociais dos estudantes, pois as 

dificuldades econômicas tem relação direta com a permanência estudantil.  

Os indicadores de trajetória dos estudantes no curso de Licenciatura em Química no 

Brasil mostram que de 2010 até 2019 a taxa de desistência acumulada foi de 66%, a de 

conclusão foi de  32% e de permanência de 2% (BRASIL, 2020f) 

No ICEx os dados apresentados são ainda mais alarmantes, dos 635 alunos que 

ingressaram no curso de Licenciatura em Química, 185 ainda estão com suas matrículas ativas 

no curso e 40 estão formados.  

Diante desse cenário da falta de assistência estudantil, é esperado um baixo nível de 

alunos formando, como os dados obtidos comprovaram. Dos estudantes que responderam o 

questionário, a maioria não formou, mas ainda está no curso. 

Dados relacionados à baixa formação dos alunos também foi encontrada por Oliveira 

(2018) em sua pesquisa em relação aos estudantes do Curso de Licenciatura em Química do 

(UFF-VR), no qual apresenta um baixo número de alunos formados e na maior parte dos 

casos os alunos precisam de cinco anos ou mais para se formar, sendo que a taxa de evasão é 

de 61,6% . 

Retornando ao questionário aplicado aos alunos e ex-alunos do curso de Licenciatura 

em Química do (UFF-VR), outro dado obtido foi de que 66% desses estudantes, em algum 

momento, já consideraram abandonar o curso. As razões para a pretensão de  abandonar o 

curso são apresentadas no gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Razões pelas quais os alunos e ex-alunos apontaram para querer abandonar o curso de Licenciatura 

em Química (UFF-VR) 

 

 

O gráfico 7 mostra que as dificuldades financeiras, apontada por 40% dos alunos e ex-

alunos do curso de Licenciatura em Química da UFF-VR,  foi uma das razões para querer 

abandonar o curso, razão que interfere no desenvolvimento do universitário é a 

vulnerabilidade econômica, e este fator está associado à assistência estudantil que a instituição 

pode proporcionar ao aluno, possibilitando a permanência do mesmo no ambiente 

universitário e reforça que o campus da UFF de Volta Redonda apresenta um amparo 

insuficiente para garantir a permanência do estudante.  

O desinteresse pelo curso e a qualidade do ensino são razões voltadas às questões 

pedagógicas, de acordo com De Oliveira (2017), por longos anos acreditava-se que para ser 

bom professor universitário bastava o domínio pleno do conhecimento referente a sua área de 

atuação, e devido o ensino superior atender jovens e adultos, não precisaria de alguns esforços 

voltados a didática.   

É de fundamental importância que o professor universitário estabeleça métodos de 

ensino com um olhar diferenciado por se tratar de jovens e adultos, que apresentam uma 

bagagem de conteúdos, com isso, motivando esses estudantes aprender e desenvolver seu 

próprio conhecimento, tornando as aulas mais atrativas e desenvolvendo um aprendizado mais 

eficiente por parte dos acadêmicos (DE OLIVEIRA, 2017). 

É importante evidenciar que no gráfico 7 as questões psicológicas tiveram maior 

expressividade, quando comparada às demais questões, dado obtido que tem relação direta 

com outro parâmetro apresentados nos dados coletados através do questionário, que tratou-se 
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de um levantamento para avaliar se o aluno sofreu algum tipo de preconceito ou 

constrangimento no decorrer curso, como apresenta o gráfico 8.  

 

Gráfico 8  - Preconceito ou constrangimento sofridos por alunos e ex-alunos no curso de Licenciatura 

em Química (UFF-VR)

 

 

Considerando os resultados mais expressivos, 28,9% das respostas indicaram que 

aluno sofreu algum tipo de preconceito estereótipo e 23,7% responderam ter sofrido algum 

tipo de preconceito de gênero, entre outros tipos de preconceitos que, embora com menor 

representatividade, não deixam de ser importantes para avaliação da condição de 

vulnerabilidade dos alunos e a influência destes preconceitos/constrangimentos na saúde 

psicológica dos mesmos. Mais detalhes são apresentados no gráfico 8. 

É importante destacar que as questões psicológicas (sobre intenção de abandonar o 

curso apresentada no Gráfico 7) tiveram maior expressividade, quando comparada às demais 

questões.  

 A assistência estudantil na universidade, voltada para o apoio psicológico,  vai ajudar 

a garantir a permanência do estudante, promovendo a sua  saúde mental considerando as 

questões sociais, históricas e institucionais contribuindo assim para a formação dos estudantes 

(PINTO; FREIRE; FERNANDES, 2019).  

O relato de um estudante obtido no questionário voltado aos estudantes e ex-

estudantes da UFF-V (apêndice 1) na pergunta 18, referente ao período em que o aluno 

23,70% 

13,20%  13,20% 

7,90% 

15,80% 

28,90% 

13,20%  13,20% 

31,60% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 



 

 
 

 
 

53 

formou no curso, apesar da resposta não ser voltada a pergunta, evidencia um tipo de 

constrangimento passado durante a graduação:  

 

“Sofri retaliações sobre minha profissão, sou professora desde 2011 (hoje 

concursada) e muitos professores não aceitavam quando pedíamos que mudasse seu 

jeito de ensinar para tornar o ensino mais sólido, eu tentava sempre argumentar, mas 

ouvia comentários como “você nem é professora de verdade”, e muitas vezes minhas 

vivências e discursos não eram validados, e isso me desgastou muito”(Relato 

estudante). 

 

Segundo os resultados obtidos por Oliveira (2018) em seu trabalho sobre a evasão dos 

estudantes do curso de Licenciatura em Química (UFF-VR), 46,6% dos estudantes formados 

concordam total ou parcialmente que o curso de Licenciatura em Química gerou algum tipo 

de sofrimento psicológico, entre os evadidos esse resultado subiu para 76,2%. Evidenciando a 

relação entre a evasão e as questões psicológicas tais como observamos em nossos resultados. 

O campus Aterrado de Volta Redonda possui um setor de apoio psicológico, mas que 

não consegue garantir assistência a todos os estudantes, visto que é um setor que contempla 

não apenas os estudantes do campus de Volta Redonda, como também a própria comunidade 

local.  

Segundo Pinto, Freire e Fernandes (2019), a sobrecarga gerada no estudante durante a 

graduação pode gerar ou agravar quadros psicológicos, seja por problemas de origem 

acadêmica ou por dificuldades financeiras, como em caso de estudantes que vivem duplas 

jornadas, conciliando trabalho e estudo. 

É necessário entender o tipo de estudante que entra na universidade, verificando o 

quantitativo desses estudantes que estão inseridos no mercado de trabalho.  

Ao responder o questionário, a maioria dos estudantes do curso de Licenciatura em 

Química (UFF-VR) relataram que trabalharam durante a graduação (44,1%), ou apontaram 

que tiveram a necessidade de trabalhar durante a graduação (37,8%) e não conseguiram por 

causa do turno do curso ser em período integral. 

O perfil da maioria dos discentes de licenciatura do Brasil é de renda familiar mensal 

inferior a três salários mínimos, que frequentaram escolas públicas e que são inseridos no 

mercado de trabalho (SOUZA; PASSOS; FERREIRA, 2019).  

Em relação às pessoas com idade entre 18 a 24 anos, considerada para estar cursando 

o ensino superior, 35,1% se dedicava apenas ao trabalho e 26,5% não trabalhavam, nem 
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estudavam ou se qualificaram. Entre pessoas entre 25 e 29 anos, 57,3% estavam trabalhando, 

12,3% trabalhando e estudando e 24,9% não estavam trabalhando, estudando ou se 

qualificando (BRASIL, 2020d). 

De acordo com dados do IBGE referentes à PNAD da Educação de 2019, a população 

entre 15 a 29 anos que abandonou ou não chegou a frequentar a escola teve como principal 

motivo o fato de terem que  trabalhar (39,1%) e em segundo a falta de interesse (29,2%), em 

relação aos homens 50% colocaram a necessidade trabalhar e em segundo lugar a falta de 

interesse (33%), para as mulheres o principal motivo foi a falta de interesse e o segundo 

motivo foram a gravidez (23,8%) e trabalho (23,8%) (BRASIL, 2020d). 

Segundo Zago (2006), a entrada tardia no mercado de trabalho é privilégio de uma 

pequena parte da população brasileira, devido à necessidade de se obter renda, seja de forma 

de trabalho em tempo integral ou parcialmente, precisando lidar com a dupla jornada gerada 

pelo trabalho e estudo no ensino superior. Essa relação trabalho e estudo pode gerar uma 

complicação para a permanência do estudante na graduação devido ao tempo disponível para 

realizar seus estudos (VARGAS; PAULA, 2013). 

De acordo com os dados obtidos por Oliveira (2018) referentes aos estudantes de 

Licenciatura em Química da UFF de Volta Redonda, a maior parte dos alunos evadidos teve a 

evasão  relacionada com o trabalho, por outro lado,  os alunos formados, tiveram como 

principal fonte de renda bolsas e ajuda da família. 

Destacando também a importância da assistência estudantil, para garantir a 

permanência e a formação do estudante no curso de Licenciatura em Química de Volta 

Redonda, é importante frisar que 80% dos alunos formados, obtiveram algum tipo de bolsa 

(Estágio, PIBID, IC, Monitoria, Desenvolvimento Acadêmico etc), e destes, 46,7% utilizaram 

estas bolsas como principal fonte de renda, já entre os evadidos essa porcentagem caiu para 

9,5%, evidenciando que não foi por falta de tentativa, pois 40% dos evadidos que tentaram 

obter bolsa, e não tiveram sucesso (OLIVEIRA, 2018). 

Os estudantes trabalhadores são aqueles que, antes de ingressar no curso superior, já 

estão inseridos no mercado de trabalho. Estes alunos buscam por  cursos noturnos, 

especialmente na rede privada, no qual este turno é mais comumente ofertado (OLIVEIRA; 

BRITTAR; LEMOS 2010).  

De acordo com o Censo da Educação Superior referente ao ano de 2019 o número de 

matrículas, em cursos presenciais, por turno no Brasil, mostra que 57,6% são noturnos e 

42,4% são diurnos. Na rede pública federal 31% são cursos noturnos enquanto 69% são 
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diurnos. Nas instituições privadas 67% são de turno noturno e 33% são de turno diurno 

(BRASIL, 2020f).  

Analisando os resultados constata-se que um quantitativo expressivo de alunos, que 

responderam o questionário, teriam preferência que o curso fosse oferecido no período 

noturno, como apresenta o gráfico 9. 

 

 Gráfico 9 - Resultados em relação à preferência de curso pelos alunos e ex-alunos do curso de 

Licenciatura em Química (UFF-VR)  

 

 

É importante também colocar que esses dados apresentados no gráfico 9, que mostra 

que 60% dos alunos e ex-alunos não mostram acordo com o turno oferecido atualmente no 

curso de Licencia em Química da UFF-VR se relacionam diretamente com os dados 

apresentados no gráfico 7, em que 32,5% dos alunos e ex alunos colocou que o turno do curso 

foi uma das razões para querer abandonar o curso.  

Ressalta-se que o funcionamento do curso no período noturno não impede que o aluno 

que, atualmente, assiste aula durante o período integral, possa cursar a faculdade. Entretanto, 

se o curso for ofertado em período integral, o aluno trabalhador fica impedido de estudar.  

Dados parecidos foram obtidos por Oliveira (2018) em sua pesquisa sobre a evasão, 

em que, ao enviar o questionário para os alunos evadidos do curso, obteve como resposta que 

85,70% dos alunos consideraram o turno noturno o mais adequado para o perfil de estudantes 

que ingressam num curso de Licenciatura em Química. Também foi evidenciado que foi 

durante o turno noturno que os formados conseguiram cursar a maioria de suas disciplinas.
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De acordo com o relato 2 feito por um ex-estudante do curso de Licenciatura em 

Química da UFF-VR, que se aproveitou do espaço da pergunta 18 do questionário para os 

estudantes (apêndice 1),  em que se perguntava o período que o aluno formou, apesar da 

pergunta não ser voltada para tal relato, ficou expressivo como a mudança de turno, que ao 

início do curso era no turno noturno depois se tornando de turno integral, está diretamente 

relacionada com a permanência do estudante na universidade “Fui obrigada a abandonar o 

curso, devido a mudança de noturno para integral. Sempre trabalhei e me inscrevi no curso 

exatamente por ser noturno”.  

As evasões no curso de Licenciatura em Química de Volta redonda ocorrem, na 

maioria dos casos, por estudantes que obtêm do seu trabalho a principal (ou única) fonte de 

renda, com isso, indicando que um curso que não permite conciliar os horários de estudo e 

trabalho exclui a oportunidade do trabalhador de obter a formação no Ensino Superior 

(OLIVEIRA, 2018). 

Grande parte dos estudantes que são de camadas sociais mais vulneráveis e trabalham 

em tempo integral vão preferir cursos da rede privada justamente por ser essas instituições 

que ofertam cursos no período noturno contemplando as  necessidades do estudante-

trabalhador (PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 2012). 

 

5.2.1 A prática docente adotada durante a pandemia no ensino médio 

 

A precária democratização do ensino superior está diretamente relacionada com a falta 

de oportunidades igualitárias que começam desde o ensino básico, onde os alunos enfrentam 

situações muito adversas, quando consideramos as diferenças na formação e nas condições 

entre os alunos da rede pública e os da rede privada de ensino, que se tornam mais 

discrepantes neste período de pandemia de COVID-19, como relatado pelos professores das 

redes públicas e particulares de ensino. 

Segundo Alvarenga et al. (2012), na escola pública alguns aspectos como a 

infraestrutura, material de apoio didático, motivação discente e docente, práticas pedagógicas, 

atualização de profissionais da área, dentre outros que podem se tornar obstáculos para o 

desenvolvimento dos alunos, resultando na desigualdade ao comparar com a escola privada. 

Neste período de pandemia ficou notório que a falta de poder aquisitivo para comprar 

equipamentos eletrônicos e criar um ambiente de estudo adequado na residência, aumentou 

ainda mais o abismo já existente entre o aluno de escola pública e os das escolas particulares. 
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Podemos conciliar estas informações com os dados obtidos nos questionários enviados 

para os professores do ensino médio da cidade de Volta Redonda e Região, que evidenciou a 

discrepância na forma de preparo entre a escola pública e escola privada, para o exame de  

acesso ao ensino superior. 

As respostas desses professores de Química foram em relação às escolas em que eles 

atuam, totalizando em 92 escolas públicas e 33 escolas particulares. 

Os dados obtidos por meio do questionário relatam a participação desigual dos 

estudantes de escolas públicas em comparação com os das escolas privadas, neste período de 

pandemia de COVID 19, contribuindo para a elitização, ainda maior, do ensino superior. 

De acordo com as respostas obtidas pelos professores do ensino médio, 68,4% dos 

professores lecionam no ensino público e 24,1% leciona tanto no público quanto no particular. 

Das escolas em que esses professores atuam, a maior parcela está localizada em 

regiões periféricas, sendo na rede pública com maior número de alunos por turma, 

apresentando entre 31-40 alunos; Já na rede particular a maior média de alunos por turma foi 

de até 30 alunos. 

Durante este período de pandemia, a participação dos alunos das escolas públicas, nas 

atividades ministradas de forma on-line, não superou os 30%, em contrapartida, na maioria 

das escolas particulares, esse percentual de participação dos alunos nas atividades on-line, foi 

superior a 70%. 

Em relação aos alunos que não participam das atividades online, os professores que 

lecionam na rede pública atribui como principais razões a ausência de equipamentos 

eletrônicos, internet e infraestrutura dentro da residência. Já nas escolas particulares as 

principais razões apontadas foram de desinteresse ou indisciplina e dificuldade de 

compreender a matéria de forma mais autônoma. Deixando evidente que em relação aos 

alunos da rede pública o maior obstáculo é em relação a falta de recursos, dado que é pouco 

expressivo nas particulares. 

Quando perguntado sobre a expectativa com relação ao desempenho dos seus alunos 

no Enem de 2020, em comparação com turmas dos anos anteriores, os professores que 

participaram da pesquisa apresentou que nas escolas públicas as expectativas são 

majoritariamente muito baixa ou baixa. Já em relação aos alunos das particulares o resultado 

mais expressivo foi de expectativa baixa ou de que não sofrerá nenhuma alteração. 

No que se refere à opinião dos professores em relação ao processo democrático de 

ingresso em uma instituição de ensino superior, ao manter o Enem 2020 no cenário de 
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pandemia, a maioria dos professores, tanto dos que dão aula na rede pública quanto da rede 

privada, consideraram não ser democrática. 

Quando perguntado sobre quais seriam as maiores dificuldades encontradas ao 

modificar suas aulas para a forma remota e do uso de tecnologias para transmitir conteúdos 

didáticos para os alunos (na forma online), a maioria dos professores, tanto das escolas 

públicas quanto das escolas privadas, relataram que a falta de formação especializada no 

Ensino a Distância, a falta de equipamentos adequados e a também a limitação na interação 

entre professor-aluno-família do aluno, são obstáculos para a eficiência do ensino remoto. 

Uma vez que a formação dos estudantes ocorre de forma desigual,  aqueles que 

egressam do ensino público, têm suas  oportunidades  de acesso ao ensino superior de forma 

reduzida, ao realizar o Enem, como é colocado pelo relato dos professores. 

 

“[...]às limitações de acesso à internet, equipamentos necessários para que 

os estudantes em maior percentual participem dessa modalidade de ensino, que 

dessa forma se torna excludente” (Relato Professor 1). 

 

“Somente quem tem acesso a tecnologia de verdade é que pode se preparar 

sem a presença de um professor. Sem acesso às bibliotecas, nem livros, nem 

tecnologia , é cobrar demais de quem tem tão pouco. Melhor um ano perdido de 

aulas do que uma vida perdida em um ano” (Relato Professor 2). 

 

“Acredito que o EAD, como foi implantado, sem estruturar professor e 

alunos com as ferramentas necessárias como, internet, celulares adequados e 

notebooks, é uma grande farsa que exclui milhares de alunos do acesso ao saber. 

Que aumenta as desigualdades em concursos públicos como o Enem e que trará 

uma evasão escolar gigantesca sem precedentes na história, perpetuando a 

elitização do ensino no Brasil” (Relato Professor 3). 

 

As respostas  obtidas através do questionário, deixa notória a preocupação dos 

professores com o ensino que está sendo oferecido, e os impactos que podem ser causado no 

mesmo, como a democratização do ensino superior. 

Para ingressar no ensino superior público, os alunos dependem de uma boa 

preparação. Com o aumento o número de vagas, associados às ações afirmativas, as chances 

de ingressar na universidade aumentaram, significativamente, mas, muito precisa ainda ser 

feito para que o aluno consiga permanecer no curso até a conclusão do mesmo.  Nas 
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universidades, a expansão tem ocorrido de forma ineficiente, pois ainda que existam políticas 

públicas que venham a permitir o acesso ao ensino superior para parte da população, que 

antes não tinha essa oportunidade, a promoção da equidade nesse nível de ensino não se 

efetuou, e as desigualdades acabam interrompendo o sonho de quem conseguiu dar apenas o 

primeiro passo (PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 2012). 

Abordar sobre a democratização no ensino significa um acesso de forma não 

hierarquizada, de modo que a escolha do curso não dependa de fatores como gênero, cor/raça 

ou condições socioeconômicas, o perfil dos estudantes do curso permite traçar evidências de 

como ocorre o acesso nesse nível de ensino (SOUZA; PASSOS; FERREIRA, 2019). 

De acordo com as pesquisas bibliográficas levantadas e com os dados obtidos pelos 

questionários, o curso de licenciatura apresenta um perfil de estudante que precisa superar 

barreiras tais como de gênero, etnia, socioeconômica, preconceitos da própria instituição, 

carência de apoio tanto na estrutura quanto na assistência financeira. Além de superar a 

deficiência de conteúdos gerados em um ensino médio público, carregado de problemas e 

desigualdades sociais e econômicas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Os resultados obtidos através da pesquisa mostram que o perfil do aluno que tem 

adentrado o curso de Licenciatura em Química da UFF-VR, são em sua maioria mulheres, 

Cis, com idade entre 18 a 27 anos, de classe econômica mais vulnerável, de cor/raça branca e 

de que 46% ingressaram no curso por meio do sistema de cotas, sendo a maior parte dessas 

cotas devido ao aluno ter cursado o ensino médio no setor público.  

Apesar das políticas de ação afirmativa cumprir um papel importante na 

democratização, ainda não tem sido o suficiente para ter uma equidade, tanto a nível social, 

racial como dos estudantes de escola pública, com isso, temos que as políticas criadas para 

garantir a democratização no ensino superior falham quando não conseguem garantir a 

equidade referente ao perfil do estudante que tem adentrado o curso de Licenciatura em 

Química (UFF-VR). 

A UFF de Volta Redonda não consegue garantir amparo o suficiente para que os 

estudantes possam permanecer na graduação, como foi colocada por 48% dos estudantes, a 

falta de assistência a nível estrutural e financeiro, pedagógico, o turno integral para 

funcionamento do curso, faz com que esses estudantes não consigam permanecer no curso, 

dessa forma, temos que a democratização não depende apenas da ampliação do número de 

vagas nas universidades, mas também das oportunidades dadas, aos estudantes, de 

permanecerem nas instituições de ensino superior até a conclusão do curso. 

No curso da licenciatura em química da UFF de Volta Redonda dos 635 dos alunos 

que ingressaram no curso de Licenciatura em Química, 185 ainda estão com suas matrículas 

ativas no curso e 40 estão formados.  

Neste trabalho as respostas obtidas foram de 60% dos alunos ativos do curso, então, os 

resultados são referentes a problemas e demandas dos alunos que ainda estão na graduação, é 

preciso garantir que ocorra o amparo desses estudantes, principalmente diante de uma taxa de 

evasão de 65% e de um cenário em que 66% desses alunos e ex-alunos, em algum momento, 

já consideraram abandonar o curso.  

No Brasil ainda persistem as desigualdades históricas que desafiam a democratização 

no Ensino Superior, que vão se aprofundar ainda mais, de acordo com os professores do

ensino médio, em meio à pandemia de COVID-19, devido discrepância no ensino remoto 

existente entre os alunos do ensino médio público e do privado. 
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É importante evidenciar que para a construção deste trabalho ocorreram algumas 

limitações referentes às respostas dos questionários, principalmente em relação aos alunos já 

formados e evadidos do curso. Também enfrentando outra barreira, a da dificuldade em 

conseguir entrar em contato com os professores do ensino médio via internet. 

Contudo, os objetivos do trabalho foram alcançados e é esperado que as indagações 

feitas contribuam no estudo da democratização do ensino superior no curso de licenciatura em 

química, colaborando com reflexões sobre o sistema universitário e possíveis mudanças, 

entendendo que as transformações são aparatos vitais para as universidades. 
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Apêndice 
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Apêndice 2: QUESTIONÁRIO ENVIADOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO 
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