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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado no Instituto de Química da UFF localizado em 

Niterói e versa sobre a temática da mudança na forma de acesso às instituições 

públicas de ensino superior que passaram a ofertar suas vagas por meio do Sistema 

de Seleção Unificada (Sisu), programa desenvolvido pelo Ministério da Educação 

para selecionar os candidatos às vagas de graduação com base na nota do Enem e 

suas possíveis influências no perfil dos alunos dos cursos de Química da UFF, 

especialmente com relação à titulação licenciatura.  Ao analisar o cenário histórico 

das formas de acesso à educação superior no Brasil, constata-se que a seleção 

sempre priorizou o ingresso por meio de vestibulares, e em 2010, é implementado o 

Sisu, visando uma nova forma de ingresso ao ensino superior mais acessível. Com 

isso, buscou-se traçar o perfil socioeconômico e conhecer as expectativas dos 

alunos da Química, principalmente no curso de Literatura, utilizando como 

metodologia comparativos entre as diferentes formas de ingresso, buscando elucidar 

se estas novas formas de acesso alteraram os motivos pelos quais os alunos 

escolhem o curso de Química, com ênfase nos que planejam carreira docente. A 

técnica aplicada para a realização desta pesquisa a fim de conhecer o perfil dos 

alunos foi um questionário contendo 31 perguntas, em que foram identificados 

diversos aspectos, tais como sexo, idade, estado civil, renda familiar, meios de 

transporte utilizados pelo aluno, instituição onde realizou o ensino médio (publica ou 

privada), passagem por cursos preparatórios, número de vezes que os alunos 

passaram pelo processo seletivo, se a graduação em Química era a primeira opção 

de formação e se houve processo seletivo após o ingresso no curso. Os resultados 

da pesquisa foram obtidos a partir dos 70 questionários respondidos pelos alunos da 

Química, sendo 41 alunos ingressantes pelo Sisu e 29 ingressantes do vestibular. 

Os resultados indicam que a adoção do modelo Sisu não implicou em mudanças 

imediatas no perfil dos alunos, mas esse perfil vem sofrendo alterações com a 

adoção dessa nova forma de acesso ao ensino superior. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Sisu. Vestibular. Licenciatura. Perfil dos alunos. 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work was performed in the Chemistry Institute of UFF (Universidade 

Federal Fluminense), located in Niteroi, and deals with the changes on admission 

methods to third grade educational public institutions, which started offering access 

through the unified screening system (Sisu), a program created by the Brazilian 

Education Ministry, based on the grade obtained by students in the national High 

School Exam (Enem). This work also analyses possible influence on the background 

of the students entering the Chemistry courses in UFF, especially regarding those 

who wish to obtain the Licentiate degree, which enables the candidate to engage in 

teaching activity on primary levels. By examining the historic scenario of the methods 

to access third grade education in Brazil, it was verified that the system based on 

entrance exams has always been prioritized. In the year 2010 SISU was 

implemented, aiming a new enrollment form, that could be more accessible to poor 

students. The research performed an examination on the socioeconomic profile of 

the students in the Chemistry Institute as well as on the expectations they had, by 

making use of comparative methodology on the various form of enrolment. Another 

goal was to clarify if new screening methods altered the reasons why students seek 

the Chemistry Course, particularly those who wish to start a teaching career. The 

method used on this research was based on a questionnaire containing 31 items, 

including various aspects such as age, gender, marital status, house income, means 

of transportation used, High School of origin (public or private), the use of 

preparatory schools and number of attempts in the screening process. It was also 

inquired if the Chemistry course was the students’ first option, and if he or she took 

part in any process after entering the university. The results were obtained after 

performing 70 questionnaires, where 41 students were Sisu participants and 29 took 

the regular entrance exam. Results show that the adoption of the Sisu model did not 

cause extreme changes on the students’ profile, although this new form of screening 

process has been bringing some alteration on that profile. 

 

Keywords: Higher Education. Sisu. Vestibular. Licentiate degree. Student profile. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A reflexão acerca do perfil dos alunos que ingressam no ensino superior no 

Brasil tem sido objeto de estudo para diferentes pesquisadores (SILVA, 2014; 

SPELLER, 2010; GATTI, 2010). Este fato pode ser justificado porque as últimas 

décadas têm sido caracterizadas pela expansão e modernização da educação 

superior brasileira, que se efetivou a partir da adoção de programas governamentais 

e aportes financeiros destinados às instituições existentes (SANTOS, J. 2013). 

Essas políticas governamentais foram destinadas a democratizar e ampliar o 

acesso do indivíduo, bem como assegurar sua permanência na educação superior. 

Também tiveram a intenção de criar, ampliar e interiorizar as Instituições de 

Educação Superior (IES) (SANTOS, J., 2013). Uma das consequências dessa 

expansão acelerada é a mudança no perfil dos que buscam a Licenciatura como 

profissão (GATTI, 2010).  

Uma pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas1 menciona uma 

mudança no perfil dos que buscam a profissão docente e utiliza dados do Censo do 

Ensino Superior de 2007, organizado pelo MEC, para demonstrar essa tendência. 

Esses dados revelam uma redução de 9,3% de alunos formados em Licenciatura, 

sendo 7% nos cursos de Química, entre 2005 e 2006, (GATTI, 2010). 

Essa pesquisa ainda relata que o perfil socioeconômico de quem escolhe o 

Magistério mudou, dizendo que:  

a maioria pertence a famílias das classes C e D. Além disso, pelos 
resultados consolidados nas análises do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem - Inep/MEC, 2008) são alunos que têm dificuldades com a língua, 
com a leitura, escrita e compreensão de texto, a maioria proveniente dos 
sistemas públicos de ensino, que tem apresentado nas diferentes 
avaliações um baixo desempenho. Em resumo, trata-se de alunos que 
tiveram dificuldades de diferentes ordens para chegar ao ensino superior. 
São estudantes que, principalmente pelas restrições financeiras, tiveram 
poucos recursos para investir em ações que lhes permitissem maior riqueza 
cultural e acesso a leitura, cinema, teatro, eventos, exposições e viagens. E 
essa mudança de perfil trouxe implicações para os cursos de Licenciatura 

                                            
1
 Este estudo foi realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) sob encomenda da Fundação Victor 

Civita (FVC). Disponível:<gestaoescolar.org.br/pdf/relatorio-final-atratividade-carreira-docente.pdf>. 
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que estão tendo que lidar com um novo background cultural dos estudantes 
(GATTI, 2010, p.149). 

 

Essas constatações convergem com outros estudos, como é o caso do 

trabalho desenvolvido por Speller (2010), em que apresenta alguns elementos que 

favorecem o debate sobre as prioridades, metas, estratégias e ações para as 

instituições de educação superior para as próximas décadas e destaca 

a necessidade de repensar as metodologias educacionais à luz do fato que 
boa parte dos nossos estudantes da educação superior brasileira está 
alterando rapidamente seu perfil de faixa etária, origem socioeconômica e 
suas expectativas”, já que dados do INEP apontam que mais de 40% das 
matrículas no Ensino Superior são de estudantes com mais de 25 anos, em 
decorrência da expansão do ensino noturno (Speller, 2010, p. 6). 

 

O artigo Quem será professor, publicado na Revista Educação (Editora: 

Segmento, 2014), relata que nos últimos anos tem ocorrido uma mudança no perfil 

dos alunos ingressantes nos cursos de formação de professores. Cita ainda que 

grande parte desses estudantes são de classes sociais desfavorecidas econômica e 

culturalmente, estudaram em escolas públicas, apresentam baixo desempenho em 

avaliações, são trabalhadores e, muitas vezes, fazem parte da primeira geração da 

família a entrar no ensino superior (CHARÃO, 2014). 

Também ocorreram mudanças na forma de acesso às instituições de ensino 

superior, que passaram a ofertar suas vagas pelo Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu), o qual adota o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como meio de 

ingresso. Esse sistema permite que o candidato se inscreva no curso e na instituição 

após ter ciência de seu desempenho no Enem, não sendo obrigado a fazer essa 

opção antes de se submeter ao processo e, confere aos alunos uma mobilidade 

entre cursos e instituições, o que também pode gerar problemas sobre os quais 

discorreremos adiante (SANTOS, J. 2013). 

Na literatura são encontrados poucos trabalhos que abordam a influência do 

modelo de seleção Enem/Sisu no perfil do discente de um determinado curso. 

Santos, J.(2013), por exemplo, fez um estudo sobre a utilização do Enem/Sisu na 
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universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mostrando que,  o perfil dos 

ingressantes do ponto de vista das variáveis e do período analisado  não se alterou 

pela adoção do Enem/Sisu. As variáveis analisadas, a partir dos questionários 

socioeconômicos dos alunos ingressantes das duas formas de acesso, foram à 

origem geográfica, renda familiar e identificação da etnia. Outra abordagem 

relevante do trabalho diz respeito à democratização do acesso, que se fez notar a 

medida que permitiu que um maior número de pessoas tivesse a oportunidade de 

participar do processo, alterando alguns aspectos do perfil do ingressante como a 

origem geográfica desses estudantes.  

Backes (2015), por sua vez, analisou a influência do sistema Sisu na evasão 

do curso de administração da Universidade Federal de Mato Grosso, e concluiu que 

o número de ingressantes no curso praticamente dobrou, embora o número de 

egressos não corresponda à quantidade de ingressantes, no período analisado. 

Diante dessas questões, cada vez mais, nos interessa buscar compreender 

quem é o discente desse curso, procurando caracterizar o aluno do curso de 

Química, uma vez que é preciso estudar o problema em sua totalidade, 

vislumbrando a possibilidade de entender quais são as dificuldades dos alunos 

durante o curso e quais suas expectativas em relação à carreira escolhida, podendo 

levar a identificação das possíveis causas da evasão e retenção, que hoje são um 

dos maiores problemas enfrentados pelas instituições de Ensino Superior, 

principalmente nas que ofertam cursos de formação de professores. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Esse presente trabalho busca fornecer subsídios que contribuam para 

conhecer o perfil e o interesse dos alunos de Química que ingressaram através do 

Sisu e através do vestibular na UFF. Com isso, busca-se analisar possíveis relações 
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desse perfil ao fenômeno da evasão e retenção nos cursos e, em especial, no curso 

de Licenciatura em Química. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Buscar compreender o perfil do aluno ingressante nos cursos de 

Química da UFF no período do acesso por meio do vestibular e após a 

mudança de acesso para Enem/Sisu; 

 Compreender se a mudança na forma de ingresso mudou o perfil do 

ingressante no curso de Licenciatura em Química da UFF; 

 Traçar o perfil do aluno que estuda Química na UFF; 

 Compreender de que forma esse perfil influencia na causa da evasão e 

retenção; 

 Compreender as expectativas e dificuldades dos alunos. 

 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

NO BRASIL  

 

Mediante pesquisa bibliográfica, o presente capítulo relata o percurso histórico 

do ensino superior no Brasil desde o período colonial até o início da década de 90. O 

percurso histórico permite contextualizar as formas de acesso desde o modelo 

privilegiado da elite brasileira até o período de surgimento da inclusão das minorias 

nas políticas públicas. 

 

3.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 
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Embora o ensino superior no Brasil tenha seu início ainda no período colonial, 

com os jesuítas na Bahia em 1550, somente veio a ser organizado politicamente na 

década de 1930. Os cursos oferecidos no período pelos jesuítas eram de Artes, 

também chamado de Ciências Naturais ou Filosofia, e possuíam duração de três 

anos, e o de Teologia, cursado em quatro anos, que conferia grau de doutor. 

Durante o Brasil Colônia, certo número de filhos de colonos recebiam bolsas e iam à 

Europa para fazer graduação em Coimbra, já que não existiam universidades no 

país. As instituições atuais não se parecem em nada com as construções dos 

jesuítas. Na realidade, elas resultaram da multiplicação e diferenciação das 

instituições criadas no início do século XIX (Cunha, 2000). 

Segundo Cunha (2000), com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, a 

educação superior ganhou mais densidade. O príncipe regente D. João VI não criou 

Universidades, e sim escolas isoladas mantidas pelo Estado, as quais ofertavam 

cursos estritamente profissionais como o Direito, a Medicina e Engenharia. Com o 

passar do tempo, outras faculdades surgiram nesse quadro, tais como, Odontologia, 

Arquitetura, Jornalismo, entre outras. A admissão dos candidatos às escolas 

superiores estava condicionada à aprovação nos chamados exames, que eram 

prestados por alguns estabelecimentos de ensino e dependia da procura de cada 

candidato.  

Em Dezembro de 1837 foi fundado o Colégio Pedro II, que confere a seus 

formandos o diploma de Bacharel em Letras, o que os habilita a ingressar em 

qualquer escola de Ensino Superior sem a necessidade de prestar os exames 

preparatórios, diferentemente de todos os demais estabelecimentos de ensino 

secundário. O Colégio foi criado para ser referência de ensino no Brasil e como 

forma de ingresso era necessário realizar um rigoroso exame de admissão, que 

levava em consideração a idade, o mérito adquirido e habilidades inatas. Durante o 

período imperial, o ensino no Colégio não era gratuito, embora fossem concedidas 

algumas gratuidades segundo critérios definidos (CPII, 2016). 

Para Cunha (2000), durante o Brasil Império (1822-1889), o ensino superior 

foi melhor estruturado e diversificado. No entanto, nas primeiras décadas do período 

que o sucede (República), as transformações foram marcadas pela facilitação do 
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acesso ao nível superior e também pelas mudanças nas condições de admissão e 

multiplicação das faculdades.  

Em 1891, criou-se a equiparação dos estabelecimentos de ensino secundário, 

isto é, os alunos formados em escolas estaduais que possuíam currículo similar ao 

do Colégio Pedro II, então chamado de Ginásio Nacional, gozariam do mesmo 

privilégio de acesso automático. Pouco tempo depois, a equiparação foi estendida 

aos ginásios criados e mantidos por instituições particulares. Assim, o período que 

vai da reforma de 1891 até 1910, tem como resultado uma grande expansão do 

ensino superior. Mas esse acesso não vigorou por muito tempo, pois havia 

resistência a esse processo, que veio na forma de outra reforma de ensino 

(SANTOS, J., 2013). 

Assim, a partir de 1911, por meio de Decretos Federais, foi institucionalizado 

o acesso à educação superior. O decreto nº 8.659, de 5 de abril de 1911, que 

estabeleceu o Exame de Admissão para o ingresso na graduação, consistia na 

realização de uma prova escrita e uma prova oral sobre línguas e ciências (Cunha, 

2000). De acordo com Tobias (1991 apud SANTOS, J. 2013 p.40) “tais exames 

foram os passos iniciais para o surgimento dos atuais cursinhos preparatórios para o 

vestibular, pois os candidatos tinham que passar por um processo árduo de 

preparação”. Com isso, a realização do curso secundário acabou sendo 

desvalorizada, pois o requisito para o ingresso no ensino superior era ter idade 

mínima de 16 anos e passar nos exames preparatórios. 

Para Cunha (2000), o estabelecimento do exame visava garantir o acesso 

restrito da classe media e da classe dominante, resultando na elitização do ensino 

no país. Sobre isso o autor escreve:  

A introdução dos exames de ingresso às escolas superiores para todos os 
pretendentes foi uma tentativa de restabelecer o desempenho daquela 
função. Em suma, induzidos pela ideologia do bacharelismo, os jovens das 
classes dominantes e das camadas médias buscavam obter de qualquer 
maneira, um diploma superior, qualquer que fosse. (CUNHA 2000, p. 159). 
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O Decreto nº 11.530, de 1915 (“Reforma de Carlos Maximiliano”), reorganiza 

o sistema secundário de ensino e superior de todo o país. A nomenclatura dos 

exames foi modificada para vestibular, e, além de ser aprovados neste, os 

candidatos deveriam apresentar o certificado de aprovação do curso Ginasial, 

cursado em instituições publicas federais ou estaduais. Os candidatos de 

instituições privadas, primeiramente, tinham que realizar exames para obter um 

certificado equivalente (SANTOS, J., 2013) .   

Cunha (2000) entende que a exigência do certificado do ensino secundário 

era um meio de estabelecer controle adicional sobre o acesso às escolas su-

periores. O processo se tornou ainda mais seletivo. Dez anos depois o Decreto 

16.782-A, de 13 de janeiro de 1925 (Rocha Vaz), adicionava critérios de seleção 

baseado no número de vagas anuais existentes. Pelo regime até então vigente, 

todos os estudantes que fossem aprovados teriam direito à matrícula. Com a nova 

reforma, os candidatos classificados além do número de vagas disponíveis 

deveriam prestar novo vestibular. Inicia-se o período de concorrência as vagas, já 

que os estudantes eram matriculados de acordo com a ordem de classificação. 

No governo Getúlio Vargas criou-se o Ministério da Educação e Saúde 

Pública com intuito de organizar um plano geral de educação no Brasil (MEC, 

2016). Seu primeiro titular foi Francisco Campos, que a partir de 1931, elabora e 

implementa reformas de ensino com acentuada tônica centralizadora, determinando 

a incumbência de cada instituição eleger um reitor, um conselho universitário e uma 

congregação para resolver sobre suas ações. Essa medida teve como preocupação 

desenvolver um ensino mais adequado à modernização do país, com ênfase na 

formação da elite e na capacitação para o trabalho (FÁVERO, 2006). 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

promulgada em 1961, passou entre outras contribuições, a garantir, além da plena 

equivalência de todos os cursos de grau médio de qualquer natureza ao secundário, 

a gratuidade efetiva dos cursos superiores nas instituições federais e a criação de 

novas faculdades nas regiões onde não existiam ou existiam somente instituições 

particulares. Contudo, a LDB não trouxe grandes modificações no sistema de 
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acesso, apenas promovia a normalização do ensino superior sob o comando do 

Ministério da Educação, embora existissem muitas reivindicações dos movimentos 

estudantis que lutavam por condições mais igualitárias de concorrência (FÁVERO, 

2006; SANTOS, J., 2013; CUNHA, 2000). 

Sobreveio o Golpe de Estado de 1964, seguido da Constituição de 1967 e da 

Reforma Universitária implementada pela Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968. 

A reforma tinha o intuito de aumentar a eficiência, produtividade e modernidade das 

instituições de educação. Dentre as medidas propostas pela Reforma, estavam a 

articulação de atividades de ensino e pesquisa, introdução do regime 

departamental, institucionalização da carreira acadêmica (ingresso e a progressão 

docente), o ciclo básico, o sistema de créditos e a matrícula por disciplina, a pós-

graduação e a unificação do vestibular. (MARTINS, 2009). À medida que o 

movimento pela reforma universitária se manifestou, o Estado passou a dar forma e 

incorporar algumas mudanças, realizando a modernização do ensino superior 

(CUNHA, 2000).  

Durante a ditadura militar (1964-1982), instaurou-se uma Reforma que incluía 

o fim da autonomia das faculdades, controle dos currículos e programas das 

disciplinas, professores experientes foram aposentados, docentes jovens foram 

impedidos de ingressar e/ou de progredir na carreira, dentre outras ações. Por outro 

lado, a reforma tentou promover a pesquisa, com a ampliação nos recursos 

destinados à pós-graduação, novos prédios foram construídos, laboratórios foram 

equipados e o número de estudantes matriculados aumentou expressivamente 

(CUNHA 2000; SANTOS, A., 2009). 

A forma de acesso à educação superior no país continuou sendo alvo de 

grande discussão acerca do modelo utilizado e das legislações que o 

substanciavam. A necessidade de mudança era amplamente conhecida, de modo 

que em 1988 foi estabelecida uma normativa conhecida como “Constituição Cidadã”, 

a qual regia que a educação é direito do cidadão e deve ser mantida pelo Estado 

(Brasil, 1988, Art. 205). Em relação à educação de nível superior, o artigo 207 prevê 

que as universidades tenham autonomia didático-científica, administrativa e de 
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gestão financeira e patrimonial, e o ensino, pesquisa e extensão desenvolvem-se de 

modo indissociado (Cunha, 2000). 

Em 1996, entrou em vigor a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei 9.394. Essa lei instituiu o termo Processo Seletivo em 

substituição do termo vestibular, bem como conferiu autonomia às instituições para 

criação de novos mecanismos de acesso ao nível superior, o que, no entanto, não 

significou mudanças nas práticas de forma de acesso (CUNHA, 2000; SANTOS, J., 

2013). 

Tomando como referência o breve histórico apresentado neste trabalho, 

compreendido do período Colonial até o início da década de 90, percebe-se que 

alguns aspectos permanecem até os dias atuais e outros foram ampliados. Por isso, 

essa breve periodização fornece elementos para o entendimento das formas de 

acesso, para a compreensão das mudanças educacionais na época, o que elas 

representaram e como contribuíram para o acesso ao ensino superior no Brasil. 

 

 

4. MECANISMOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: DO 

VESTIBULAR AO ENEM  

 

4.1.  PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS DE INOVAÇÃO DO VESTIBULAR  

 

A partir da década de 50, aumenta o ritmo de desenvolvimento do país, 

provocado pela industrialização e pelo crescimento econômico.  Dessa forma, 

acompanhou-se um aumento expressivo do ensino público, em que se inicia a fase 

conhecida como “populista”. Nesse momento, o exame do vestibular retorna como 

ponto crítico, já que o crescimento da oferta de vagas no nível superior ocorria em 

ritmo inferior ao da demanda (LELIS, 1985). 

Apesar do aumento do número de vagas em 1964, havia uma mobilização 

estudantil pelo aumento do número de vagas e verbas destinado às Universidades. 
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Essa demanda se devia, basicamente, aos problemas que ocupavam um lugar 

importante no centro das discussões, especialmente em relação aos “excedentes” 

(candidatos aprovados, mas não classificados dentro do número de vagas). E para 

contornar essa situação, a legislação pertinente ao acesso se torna cada vez mais 

refinada e seletiva (LELIS, 1985; ALMEIDA, 2004). 

Na reforma universitária sancionada em 1968, inúmeros decretos-leis, 

portarias ministeriais, pareceres e resoluções do Conselho Federal de Educação 

foram publicados a fim de eliminar as tensões sociais, mas fundamentalmente as 

principais modificações propostas se concentram na unificação dos vestibulares e no 

sistema classificatório. (LELIS, 1985; SANTOS, J. 2013; ALMEIDA, 2004). O Decreto 

nº 574, de 8 de maio de 1969 e a Lei nº 5850, de 7 de dezembro de 1972, 

determinavam que as instituições de ensino não poderiam reduzir o número de 

vagas em qualquer ano letivo. Já o Decreto nº 68.9098, de 13 de julho de 1971, 

descreve: 

Art. 2 O concurso vestibular far-se-á rigorosamente pelo processo 
classificatório, com o aproveitamento, dos candidatos até o limite das vagas 
fixadas no edital, excluindo-se o candidato com resultado nulo em qual quer 
das provas. 

Art. 6 § 2 As provas do Concurso Vestibular serão idênticas para tôda a 
Instituição ou para o grupo de instituições nêle interessadas, admitindo-se 
prefixação de perfis e outras formas de ponderação por universidade, 
federação de escolas ou estabelecimentos isolado e por áreas em que se 
desdobre o 1 Ciclo. 

 

Em 1965 e anos subsequentes, ocorreu um aumento do número de 

instituições que aderiram ao sistema unificado e adicionou-se também como critério 

de seleção o preenchimento de vagas com os candidatos melhores qualificados. 

Esse critério levou muitos candidatos a abandonarem determinados cursos devido à 

insatisfação e ao descontentamento em seguir outra carreira em um curso que não 

fosse a sua primeira opção de escolha. Por isso, em 1968, o modelo adotado previa 

a classificação em função da carreira de primeira opção do candidato. E as vagas 

remanescentes deveriam ser preenchidas por candidatos que haviam indicado 
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estas carreiras como segunda opção e que não tinham sido atendidos em suas 

primeiras escolhas. (LELIS, 1985) 

A utilização desse modelo durou quase uma década. Entretanto, por 

várias razões, vozes contrárias passaram a contestar a utilização de provas 

objetivas e a unificação do vestibular, ocorrendo a ruptura do sistema com o 

surgimento do vestibular em duas fases. A primeira fase era composta por questões 

de múltipla escolha com cinco opções e era considerada por muitas instituições 

uma fase de caráter eliminatório, uma vez que um dos critérios de avaliação era a 

exigência de um mínimo de pontos por prova ou pelo total das provas. A segunda 

fase do modelo verificava habilidades específicas em provas discursivas. (VIANNA, 

1988) 

Esse modelo de vestibular em duas fases inicialmente aplicado em São 

Paulo difundiu-se a partir dos anos 80, transformando-se e apresentando diversas 

variações, sendo adotado por várias instituições universitárias, tendo perdurado por 

muitos anos. 

 

4.2. DO PROCESSO SELETIVO ENEM / SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA 

 

O vestibular tem sido o principal mecanismo de acesso ao ensino superior no 

Brasil, desde a implementação do exame de acesso, em 1911. Outro aspecto é a 

relação classificatória dos candidatos, uma vez que o acesso à educação superior 

ainda não é garantido a todos os cidadãos.  

Em 1998, foi implementado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um 

exame de caráter voluntário que, inicialmente, buscava avaliar o desempenho do 

estudante ao término da educação básica. Segundo o MEC, o exame destaca-se 

como inovador porque enfatiza e auxilia a escola para que se construa o 

conhecimento do aluno e não a memorização de conteúdos. Busca aferir o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao exercício da 
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cidadania e também contribui para a melhoria da qualidade desse nível de 

escolaridade (SANTOS, J., 2013). 

Com o passar dos anos, o Enem passa a ter uma crescente adesão em todo 

o país. Mas a grande adesão pelos candidatos ao exame ocorreu no ano de 2000, 

quando diversas universidades, entre elas a USP e a UNICAMP, passaram a 

aproveitar a nota da prova para a primeira fase de seu vestibular (SANTOS, J., 

2013).  

A popularização definitiva do Enem ocorreu em 2004, quando o governo 

federal criou o Programa Universidade para Todos - o PROUNI, no auge do 

surgimento de instituições privadas de ensino superior. O programa ofertava bolsas 

de estudos em instituições particulares de nível superior para egressos oriundos de 

instituições públicas de ensino básico e para isso era obrigatória a realização do 

Enem.  

O Enem passou por uma reestruturação em 2009 para atender também as 

instituições públicas de ensino superior e, assim, o MEC amplia os objetivos do 

exame e confirma-o como forma de acesso, indicando como as instituições podem 

utilizá-lo em seus processos seletivos:  

[...] algumas reservam percentuais de vagas para os seus candidatos que 
obtiveram uma determinada nota do exame, outras acrescentam pontos à 
nota de seus candidatos na primeira ou na segunda fase, dependendo da 
nota do Enem, outras substituem a primeira fase pelo exame e outras ainda, 
substituem totalmente a forma de ingresso pelo resultado do Enem. 
(BRASIL, 2009, apud SANTOS, J. 2013). 

 

Os grandes objetivos desse exame, reestruturado conforme proposta do MEC 

apresentada à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (ANDIFES) visam à democratização das oportunidades de acesso 

às vagas oferecidas por Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), com 

oportunidade de mobilidade dos estudantes, e ainda serviria como instrumento para 

reformulação dos currículos do ensino médio (SANTOS, J. 2013; ARANDA, 2014). 

Para gerenciar o processo de seleção de todas as instituições que aderiram o Enem 
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como forma ou parte do ingresso ao nível superior, o Ministério da Educação criou 

um sistema eletrônico que armazena a nota do candidato, as informações 

socioeconômicas e ainda classifica por nota e por curso os candidatos.  

A proposta do Novo Enem e do Sisu realizada pelo MEC trazia a concepção 

de unificação do processo seletivo por meio da aderência das IFES ao Novo Enem. 

O principal argumento utilizado para implantar essa proposta é diminuição das 

barreiras de acesso aos candidatos que não podem se deslocar de um lugar para 

outro devido a condições econômico-financeiras e também promoveria o aumento 

do número de estudantes nas universidades mais afastadas dos grandes centros 

(SANTOS, J., 2013; BACKES, 2015).  

O Sistema de Seleção Unificada - Sisu foi criado em 2009, e a primeira 

adesão ao sistema para o ingresso em 2010 contou com a participação de muitas 

instituições públicas. É importante ressaltar que a adesão ao Sisu não significou que 

elas deveriam abrir mão de outras formas de acesso, muitas utilizaram apenas um 

percentual das vagas para o Sisu. As regras iniciais no novo sistema precisaram ser 

alteradas ao longo dos anos devido a problemas que foram surgindo. (SANTOS, J., 

2013). Esse processo de seleção será abordado com mais detalhes na seção 8.2 . 

 

4.2.1. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA – SISU  

 

O processo seletivo do Sisu funciona da seguinte maneira: o candidato realiza 

sua inscrição no sistema, tendo a opção de escolher dois cursos por ordem de 

interesse, na mesma IES, ou em IES diferentes que participam do processo. Outra 

decisão é quanto à modalidade de inscrição, que se divide em três modalidades de 

concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas reservadas de acordo com a Lei 

nº 12.711/2012 (Lei de Cotas) e vagas destinadas às demais ações afirmativas da 

instituição. O candidato deve, no momento da inscrição, optar por uma dessas 

modalidades, de acordo com seu perfil. (BACKES, 2015; SISU, 2016) 
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Essa ferramenta possibilita ao candidato conferir a sua posição e nota de corte 

do curso desejado em cada instituição. Também permite ao candidato realizar 

mudanças de curso e instituição quantas vezes julgar necessário ao longo do 

período de inscrição, sendo considerada válida a última opção anotada antes do 

encerramento das inscrições no sistema.  

O sistema é dividido em edições, e geralmente são duas: uma no primeiro 

semestre e outra no segundo. Para se inscrever é necessário que  os candidatos 

realizem  o Enem no ano anterior e que obtenham na redação nota que não seja 

zero.  (SISU, 2016; BRASIL, 2009). 

Para a ocupação da vaga, em cada etapa são realizadas chamadas pelo Sisu e 

os candidatos têm um prazo para efetuar sua matrícula na instituição. Caso a nota 

do candidato seja suficiente para ser classificado na sua primeira opção, não mais 

participará de possíveis chamadas subsequentes, independente se realizou sua 

matrícula ou não na instituição por ele escolhida (HORTA, 2013).  

Os candidatos que foram classificados e realizarem a matrícula ou não para a 

segunda opção continuarão concorrendo a uma vaga referente à sua primeira 

opção. Se o candidato for chamado para sua primeira opção (devido a uma 

desistência) e já estiver matriculado na segunda opção, poderá assumi-la, desde 

que formalize a desistência do segundo, já que o candidato não pode ter duas 

matrículas ativas ao mesmo tempo (HORTA, 2013; BRASIL, 2009; SISU, 2016). 

O sistema disponibiliza para os candidatos que não foram classificados em 

nenhuma das opções na chamada regular e para aqueles selecionados na segunda 

opção, independente de terem efetuado matricula,  uma Lista de Espera, em que o 

requerente manifesta interesse pela vaga por meio de um documento, mas os 

inscritos nessa lista concorrem exclusivamente à sua primeira opção de curso. Essa 

lista será utilizada pelas instituições de ensino para o preenchimento de vagas que 

eventualmente estejam disponíveis após as chamadas regulares. A pretensão desta 

lista é eliminar as cadeiras vazias do ensino superior público.  
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5. EXPANSÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO  

  

Em vários momentos históricos, o Brasil presenciou o crescimento da educação 

superior. Entretanto, durante a década de 90, o país apresenta um processo de 

expansão bastante expressivo. A LDB n 9.394/1996 contribuiu para o aumento 

significativo do setor privado de ensino superior, mas também incentivou o 

crescimento da educação superior pública com a criação de novas Universidades no 

Brasil, principalmente em novos centros do país. Essa lei também reforçou a 

autonomia das universidades com relação a forma de acesso, mas isso não 

significou o fim do processo da seletividade social. (OLIVEIRA et. al, 2008) 

Historicamente, o mecanismo de seleção adotado cumpre o papel de limitar 

o acesso e, consequentemente, desempenha a função de fornecer diplomas 

garantidores de prestígios, poder, status no mercado de trabalho e torna-se um 

instrumento de discriminação social, uma vez que poucos indivíduos da camada 

populares são absorvidos por esse sistema, aceito por muitos como legítimo 

(CUNHA, 2000; OLIVEIRA et. al, 2008; SILVA, 2014). 

Assim, consciente de que o acesso ao ensino superior é um dos meios mais 

relevantes de ascensão social e/ou econômica, principalmente numa instituição 

pública de ensino  a Lei n 9.394/1996, estimula a expansão da educação superior no 

Brasil recebe destaque  com o Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais, conhecido como REUNI, instituído pelo Decreto n 6.096 

de 24 de abril de 2007. Além do subsídio financeiro para as instituições existentes, 

também indicava a criação de novas IFES, desmembramentos em novos campi e 

interiorização de universidades. O programa teve como objetivo, entre outros, 

aumentar a oferta de vagas na graduação, especialmente no período noturno; 

ocupar vagas ociosas; reduzir taxa de evasão; articulara graduação com a pós-

graduação e da educação superior com a educação básica. 
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Apesar da expansão ter ocorrido, “a universidade pública está longe de 

atingir o estágio de massificação no Brasil” (Oliveira et al., 2008, p.4), visto que 

confronta, de um lado, o interesse das classes dominantes que procuram conter o 

acesso por meio do vestibular ou processo seletivo (segundo a LDB/96) e, de outro 

lado, o interesse das camadas mais populares que clamam por mais educação e 

ampliação do acesso, visando sua colocação nas áreas de trabalho melhores 

remuneradas e, assim, ascender sua condição social (OLIVEIRA et al., 2008). 

Segundo Bezerra e Gurgel (2012, p. 96), “a educação superior no Brasil se 

conformava, até os anos 1990, como um patrimônio reservado aos estudantes 

provenientes das camadas mais altas da população”. Entretanto, nos últimos anos, o 

governo Federal vem implementando políticas públicas voltadas para ampliação do 

acesso e permanência na educação superior das camadas mais populares no 

sentido de tentar superar esta limitação. Dentre as políticas implementadas, estão a 

criação do PROUNI, Lei de Cotas2 e o Programa de Apoio à Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI).  

 

5.1. AS POLITICAS PÚBLICAS VISANDO À AMPLIAÇÃO DO ACESSO: 

REUNI, PROUNI E AÇOES AFIRMATIVAS  

 

Segundo Velloso (2009), em 2003, algumas instituições adotaram sistema de 

cotas nos exames de seleção para a educação superior, inicialmente na modalidade 

de reserva de vagas para egressos de escola pública, alunos negros e indígenas. 

Contudo, somente em 2012 o sistema de cotas passou a ser obrigatório em todas as 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e instituições de ensino técnico de 

                                            
2 Oficialmente publicada no Diário Oficial, na data de 15 de Outubro do ano de 2012, a Lei de Cotas 

foi regulamentada, junto à portaria normativa do Ministério da Educação. O decreto foi assinado pela 

presidenta da República, Dilma Rousseff e apresentado em um evento especial do MEC (Ministério 

da Educação), com o registro de Lei nº 12.711/2012 (Portal do MEC, 2016). 
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nível médio com a promulgação da Lei 12.711/2012 (VELLOSO, 2009; BRASIL, 

2012).  

A referida Lei garante que no mínimo 50% das vagas em cada curso e turno 

sejam reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas, sendo que deste percentual, 50% deverão ser 

reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita. Além disso, uma parte das 

vagas deve ser destinada a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, 

levando-se em conta o percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, 

pardos e indígenas do estado, de acordo com o último censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2012). 

Essa é uma das ações afirmativas que mais recebe crítica, pois são baseadas 

no fato de que pelo fato do aluno cotista ter em princípio maior deficiência na 

formação escolar com relação aos demais alunos, isso poderia ameaçar a qualidade 

do ensino (VELLOSO, 2009) e possivelmente implicaria num aumento da evasão. 

Para a Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Brasileiras 

do Ministério da Educação, a “evasão de estudantes é fenômeno complexo, comum 

às instituições universitárias no mundo contemporâneo” (MEC, 1996, p. 18) e ela 

pode ocorrer tanto com discentes ingressantes por cotas sociais quanto para 

aqueles que ingressam por vagas de ampla concorrência (CAMPOS, 2015). 

As pesquisas sobre evasão se tornaram mais frequentes no Brasil a partir de 

1995 quando foi instituída uma Comissão Especial de Estudos sobre Evasão, criada 

pelo Ministério da Educação com o objetivo de desenvolver um estudo sobre o 

desempenho das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Esse trabalho foi 

concluído em outubro de 1996 e reuniu um conjunto significativo de dados sobre 

desempenho das IFES, relativos aos índices de diplomação, retenção e evasão de 

seus cursos de graduação. Esse trabalho apresentou essencialmente uma análise 

quantitativa, possibilitando uma série de estudos para complementar e qualificar os 

dados (MEC, 1996). 
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A comissão Especial procurou estabelecer alguns conceitos e diferenciações 

entre evasão, exclusão e mobilidade (SANTOS F., 2012). De acordo com Jose Lino 

O. Bueno, evasão distingue-se de exclusão:  

A primeira corresponde a uma postura ativa do aluno que decide desligar-se 
por sua própria responsabilidade; já a segunda implica a admissão de uma 
responsabilidade da escola e de tudo que a cerca por não ter mecanismos 
de aproveitamento e direcionamento do jovem que se apresenta para uma 
formação profissionalizante (Bueno, 1995 apud MEC, 1996, p.19). 

 

O relatório sintetiza e classifica em três ordens os principais motivos da 

evasão relacionados aos alunos: em “primeiro lugar, aqueles que se relacionam ao 

próprio estudante; em segundo, os relacionados ao curso e à instituição; finalmente, 

os fatores socioculturais e econômicos externos” (MEC, 1996, p.26). Relaciona a 

evasão a diversos fatores, divididos em internos e externos, sendo os internos 

aqueles ligados ao próprio curso, tais como, corpo docente, grade curricular, 

infraestrutura, dentre outros. Já os fatores externos, estão relacionados ao próprio 

discente, como a vocação dos alunos, problemas pessoais, dificuldades escolares, 

entre outros. 

Segundo José Ristoff, quando se fala de evasão escolar no ensino superior é 

importante diferenciar seus níveis dentro do sistema, pois a evasão pode ser de 

curso, instituição e do próprio sistema de ensino superior. Além disso, para o autor é 

importante distinguir evasão de mobilidade. A evasão corresponde ao abandono dos 

estudos, enquanto mobilidade diz respeito ao fenômeno de migração do aluno para 

outro curso.  

Parcela significativa do que chamamos de evasão, no entanto, não 
exclusão, mas mobilidade, não é fuga, mas busca, não é desperdício, mas 
investimento, não é fracasso - nem do aluno nem do professor, nem do 
curso ou da instituição - mas tentativa de buscar sucesso ou a felicidade, 
aproveitando as revelações que o processo natural de crescimento dos 
indivíduos faz sobre suas reais potencialidades (RISTOFF, 1995 apud MEC, 
1996 p.19). 
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A retenção, segundo a Comissão Especial, consiste na condição de o aluno, 

após o período máximo de integralização curricular, manter-se ainda matriculado no 

curso, o que também apresenta impactos negativos, já que em algum momento o 

aluno pode abandonar os estudos, além de impedir que a instituição ofereça a vaga 

a outro estudante.  

Entretanto, como a maior parte das cotas destina-se a pessoas de baixa 

renda, para garantir a efetiva permanência desse aluno nas universidades, o 

governo federal reforçou as políticas de assistência estudantil.  

Nesse contexto, Bezerra e Gurgel (2012) consideram que as desigualdades 

sociais, sejam elas concernentes a diferenças econômicas, educacionais e culturais, 

já justificariam a implementação das políticas de ações afirmativas, garantindo a 

igualdade de oportunidades e tratamento para todos os indivíduos.  

Cabe destacar que além das cotas sociais, outras políticas de educação 

inclusiva foram adotadas, como o PROUNI, que também garante a oportunidade 

para que os jovens de baixa renda cursem o ensino superior. Este programa tem a 

“finalidade de concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 

educação superior” (PROUNI, 2016). 

As formas variadas de acesso à educação superior, as políticas e ações 

governamentais, bem como a legislação instituída foram denominadas 

democratização. Fialho e Prestes (2014) conceituam democratização como “o 

conjunto de políticas públicas educacionais que elaboram propostas pensando na 

melhoria da coletividade, nos aspectos sociais, culturais, educacionais e 

econômicos”. 

 

5.2. A EXPANSÃO OCORRIDA NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 



20 
 
 

 

 

Antes mesmo da criação do REUNI, a Universidade Federal Fluminense já 

desenvolvia uma política de expansão tanto na graduação quanto na pós-graduação 

por meio do seu Plano Desenvolvimento Institucional (PDI), em cujo eixo central 

está “a Expansão de Vagas e a Melhoria Qualitativa dos Cursos”, realizada através 

de recursos próprios humanos e materiais. Esse plano passou a ser posto em 

prática a partir de 2005 e ganha novo reforço em 2007, com a adesão da UFF ao 

REUNI (UFF, 2010, p.9) 

O projeto de expansão e reestruturação proposto pela UFF ao MEC iniciou-se 

em 2006 e teve como previsão de término o ano de 2012. Neste documento, 

constam as diretrizes do plano e dentre elas estão: aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno; redução das taxas de evasão; ocupação de 

vagas ociosas e reorganização dos cursos de graduação.  

Constam também no documento a articulação da educação superior com a 

educação básica, profissional e tecnológica; atualização de metodologias (e 

tecnologias) de ensino-aprendizagem; promoção da mobilidade estudantil mediante 

o aproveitamento de créditos, a circulação de estudantes entre cursos e programas 

e entre instituições de educação superior e políticas de inclusão; programas de 

assistência estudantil e políticas de extensão universitária. 

Assim, o documento destaca que a ampliação de vagas se dará por meio da 

criação de “novos cursos ou turnos, cuja oferta de vagas deverá ser maximizada 

dentro das demandas e possibilidades dos cursos envolvidos, e aumentar, a cada 

ano, o número médio total de matriculados no conjunto dos cursos de graduação já 

existentes” (UFF, 2010, p.12). 

Para aumentar a taxa de diplomados, com garantia de boa qualidade 

acadêmica, a UFF atuaria criando mecanismos de combate à evasão, tais como 

reestruturação do programa de monitoria, criação de programa tutorial, uso de 

meios didáticos interativos para apoio ao ensino presencial, oferta de algumas 

disciplinas em períodos intervalares (férias), nivelamento para alunos ingressantes, 

bolsas acadêmicas e sociais, e assistência estudantil (REUNI / UFF, 2010, p.12-13) 
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No sentido de repor as vagas ociosas, a UFF atuaria na abertura de vagas de 

transferência, reingresso e mudança de curso; criação de mecanismos para repor 

com agilidade vagas de alunos que deixam a UFF no primeiro semestre após seu 

ingresso, além da criação de mecanismos que facilitem a mobilidade estudantil inter 

e intrainstitucional. 

A interiorização ocupou um lugar de destaque nessa expansão, pois a UFF é 

hoje uma das mais estadualizadas IFES do país, criando a oportunidade para 

alunos que não poderiam estudar na Sede. 

 

5.3. IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS, ENEM E SISU NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

A primeira proposta da UFF no sentido de instituir as “políticas de ações 

afirmativas e de inclusão social” aconteceu em 2008, em razão da resolução de 

número 91/2007 do Conselho de Ensino e Pesquisa (COSEAC/UFF, 2008). Neste 

ano, o vestibular aplicou uma política de bonificação de 10% na nota final do 

candidato oriundo de escolas públicas estaduais ou municipais e que ainda não 

possuía formação superior. Essa mesma política foi utilizada no vestibular até 2011, 

sendo que no ano de 2010 a UFF decide aprovar o modelo do concurso de seleção 

com adoção parcial do novo Enem. 

O modelo utilizado combinava a nota da prova objetiva do novo Enem com 

duas etapas de provas elaboradas pela UFF, ou seja, os resultados obtidos pelos 

candidatos na prova objetiva do novo Enem seriam utilizados para compor 

aritmeticamente a nota da primeira etapa do Vestibular, que continuaria sendo 

eliminatório, e a 2ª etapa do Vestibular 2010 manteria as características das provas 

discursivas. Os estudantes da rede pública estadual e municipal que fossem 

aprovados para a segunda fase do Vestibular teriam bônus de 10 % (dez por cento) 

sobre a nota final e, caso obtivessem nota igual ou superior a 70 (setenta) na prova 

objetiva do Enem, esse bônus passaria a ser de 15% (quinze por cento). O conselho 
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de ensino e pesquisa da Universidade, no mesmo documento, relata que o 

programa do Vestibular da UFF deveria se aproximar o máximo possível do 

programa que serve de base para o Enem (COSEAC, 2009). 

Então, nos anos letivos de 2011 e 2012, uma parte das vagas para o ingresso 

nos cursos de graduação foi preenchida pelo Sistema de Seleção Unificado do MEC 

– Sisu. Mas essa política é encerrada a partir de 2013, quando a UFF extingue a 

realização de um exame vestibular próprio e adere completamente ao Sistema Sisu 

(COSEAC/UFF, 2011).   

Esse conjunto de ações apresentadas até o presente momento, sejam elas 

voltadas para a expansão, reestruturação ou mesmo para a inclusão social trazem 

alguns questionamentos: houve  alteração significativa no  perfil dos alunos que 

ingressaram no curso de Licenciatura em Química da UFF? Quais fatores podem ter 

influenciado na escolha da carreira pelo discente? Os cursos de Química estão 

preparados para atender aos anseios desses alunos?  

 

5.4. OS REFLEXOS DA EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NA CARREIRA 

DOCENTE  

 

A expansão do ensino superior trouxe mudanças na forma de acesso a essas 

instituições que passaram a ofertar suas vagas pelo Sisu, o qual adota o Enem 

como meio de ingresso. O sistema Sisu permite que o candidato se inscreva em um 

curso ou instituição após ter ciência de ter alcançado uma nota capaz de ampliar as 

chances de garantir uma vaga de matrícula, por isso a decisão por uma determinada 

formação pode ser influenciada pela nota e não em função do efetivo interesse do 

aluno. 

Isso é ainda mais problemático quando se trata dos cursos de licenciatura, 

pois torna mais difícil o processo de formar um professor quando o estudante não 

ingressa na Universidade em busca desta formação profissional específica. Libâneo 

(2004, p.26) entende que a identidade docente é o “conjunto de conhecimentos, 
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habilidades, atitudes e valores que definem e orientam a especificidade do trabalho 

do professor”. O conjunto de competências que definem a identidade profissional 

está além dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida do professor e dos 

tradicionais, como saber ensinar. Com a baixa atratividade da carreira docente 

devido à precarização do trabalho e a expansão da educação, que visa atender ao 

processo de democratização do acesso à educação, surge a problemática do 

suprimento de docentes para a educação básica e a preocupação com a formação 

inicial e continuada de professores (GATTI, 2010). 

Resultados da pesquisa encomendada pela FVC à Fundação Carlos Chagas 

indica que, embora os jovens enxerguem a profissão de professor como uma 

atividade nobre, gratificante e necessária para a sociedade, poucos são os 

candidatos que encaram a docência como uma opção profissional: “apenas 2% 

declaram ter a Pedagogia ou algum tipo de Licenciatura como primeira opção para o 

vestibular” (GATTI, 2010, p. 8). 

Segundo Nóvoa et al. (2008 apud Santos, 2014), a formação de professores 

é, provavelmente, a área mais sensível das mudanças em curso no setor educativo, 

tendo em vista que não se formam apenas profissionais e sim se produz uma 

profissão. Dessa forma, existe a necessidade de se compreender melhor quem são 

esses alunos que estão hoje na universidade e especificamente cursando 

licenciatura, para que se possa aperfeiçoar o trabalho didático-pedagógico e 

também atender as necessidades que esse perfil demanda.  

 

6. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E O INSTITUTO DE QUÍMICA  

 

Nesse contexto, a Universidade Federal Fluminense (UFF) surgiu em 1960 

por meio da Lei nº 3.848, que a intitulou, inicialmente, de Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UFERJ), sendo uma entidade vinculada ao Ministério de 

Educação e Cultura, mas que possuía autonomia didática, financeira, administrativa 
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e disciplinar. Em 1965, a lei nº 4.831 modificou o seu nome, passando a ser 

Universidade Federal Fluminense. (BRASIL, 1960; BRASIL, 1965). 

A UFF foi estruturada por meio da incorporação de cinco faculdades federais 

que já funcionavam em Niterói. Eram elas: Faculdade de Medicina, Faculdade de 

Direito, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Odontologia e Faculdade de 

Veterinária. Além dessas, foram incorporadas três escolas estaduais (Escola de 

Enfermagem, Escola de Engenharia e Escola de Serviço Social) e as Faculdades de 

Filosofia e de Ciências Econômicas, as quais, antes, eram particulares. 4 

Atualmente, a UFF é considerada uma universidade de grande porte, 

abrangendo atividades de ensino, pesquisa e extensão em diversos campos de 

estudo. A sua composição abarca 32 unidades de ensino superior, 27 polos de 

ensino à distância (EAD), dois colégios técnicos e um universitário e um hospital 

universitário (Hospital Antônio Pedro) (REUNI / UFF, 2010). 

O Instituto de Química da UFF (IQ-UFF), localizado no Campus do 

Valonguinho em Niterói, foi criado em 1968 (ano da Reforma Universitária), 

atendendo, primeiramente, ao curso de Farmácia, e depois cursos como 

Engenharia, Nutrição, entre outros que tinham disciplinas de química em sua grade 

curricular (IQ, 2016). 

Ao longo das décadas de 70 e 80, surgiram no IQ-UFF os seguintes cursos 

de graduação específicos de química: Licenciatura em Química, Bacharelado em 

Química e Química Industrial. Até hoje, esses três cursos funcionam no instituto. A 

estrutura do IQ é composta pelos departamentos de Química Inorgânica, Química 

Orgânica, Físico-Química, Química Analítica e Geoquímica. Todos oferecem 

disciplinas de graduação e estão vinculados através de seus docentes aos 

programas de pós-graduação (Mestrado e Doutorado) (IQ, 2016). 

 

6.1. A TRAJETÓRIA DAS MUDANÇAS CURRICULARES DO CURSO DE EM 

QUÍMICA DA UFF 
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  Em oito de abril de 1970, a Resolução nº 16/70, do Conselho Universitário da 

UFF, autorizou o funcionamento do Curso de Química com habilitação em 

Licenciatura. Em 30 de Setembro de 1976, o Conselho Federal de Educação 

reconheceu o Curso de Licenciatura em Química, que teve seu início no segundo 

semestre de 1970, com a primeira turma diplomada em 1974. O curso foi 

oficialmente reconhecido pelo Governo Federal em 1976 (Decreto nº 78.519/76) (IQ, 

2016). 

Por solicitação do Instituto de Química ao CEP UFF, foi implantado o Curso 

de Química Industrial também em 1976, mas somente em 1980 (Decreto no 415/80), 

por decisão do CFE, o curso de Química Industrial foi reconhecido através da 

Portaria 415 do MEC.  O Curso de Química – habilitação Bacharel foi criado em 

1984 (Resolução CEP-UFF 71/84). 

  A estrutura curricular do curso de Química Bacharel/Licenciatura até o 

primeiro semestre de 2003 se inspirou no modelo “3+1”, e significa três anos de 

disciplinas do curso básico e um ano de disciplinas pedagógicas cursadas na 

faculdade de educação.  A matriz curricular possuía um total de 3210 horas, em que 

2595 delas eram destinadas às disciplinas de formação básica, 465 horas para a 

formação profissional, 120 horas optativas e 30 horas de eletivas. 

A partir de 2003, acreditando que a formação do professor está além dos 

conhecimentos científicos adquiridos e buscando atender a LDB e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o curso muda a sua filosofia e, consequentemente, a grade 

curricular (CHACON et.al., 2012). As modificações visam contribuir com a formação 

dos professores para que, além dos conhecimentos sólidos e abrangentes em 

Química, os formandos possam ser professores reflexivos sobre a própria prática 

com o propósito de analisar criticamente situações dentro e fora da escola e 

desenvolver a criticidade dos alunos, procurando romper com a ‘educação bancária’, 

em que o professor deposita o conhecimento em um aluno desprovido de seus 

próprios pensamentos (FREIRE, 1996). 
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O novo currículo antecipa o contato do licenciado com as disciplinas de 

formação profissional ministradas na faculdade de educação, com a finalidade de 

maior integralização do conteúdo químico com o pedagógico. Também são 

introduzidas novas disciplinas obrigatórias ministradas por educadores químicos do 

Instituto de Química. O educador químico, segundo Junior, Peternele e Yamashita 

(2009, p. 113 apud MONTENEGRO, et.al., 2015), “configura-se, basicamente, por 

possuir conhecimentos no âmbito da Química e no âmbito da Educação, perfazendo 

uma conexão necessária entre essas duas esferas de conhecimento). 

Uma das disciplinas adicionada à nova grade curricular busca traçar a 

evolução química utilizando a epistemologia e a história.  As outras disciplinas 

pretendem atingir os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e incorporar os 

estudos dos teóricos da aprendizagem, como David. P. Ausebel, Lev S Vygotsky, 

Paulo Freire e Jean Piaget, buscando comparar os estudos desses teóricos, 

procurando-se compreender os princípios construtivistas e a implicação de suas 

teorias no processo de ensino/aprendizagem com enfoque na Química (CHACON 

et.al., 2012). 

Também foram introduzidas seis disciplinas consideradas de formação 

profissional, sendo duas disciplinas de Monografias de Final de Curso com 

obrigatoriedade da elaboração e defesa pública de um trabalho de conclusão de 

curso (monografia), no qual o licenciando tem a oportunidade de colocar em prática 

os conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo do curso,além de quatro 

disciplinas chamadas de Tutorias, que orientam e preparam o licenciado na prática 

de pesquisa (CHACON et.al., 2012). 

A disciplina de Libras foi inserida como curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, 

e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 

sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios a partir do Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 

2005, p. 1). Além disso, foram incluídas atividades complementares que são 

atividades extracurriculares obrigatórias, paralelas às demais atividades acadêmicas 
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que trazem a oportunidade para aluno adquirir conhecimento, habilidades e 

competências fora do ambiente escolar. 

O curso de Química com habilitação em Bacharelado/Licenciatura era 

oferecido somente no horário integral até o segundo semestre de 2005, em que o 

curso passou a ser oferecido também no período noturno. O objetivo da criação 

desse curso era ampliar o quadro de professores de Química formados por uma 

universidade pública e também atender a um determinado perfil socioeconômico de 

estudantes que não poderiam realizar o curso no período integral, dando início à 

implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional que previa a 

implementação de cursos noturnos. 

Entretanto, ao final do ano de 2011, em virtude de uma determinação do 

Ministério da Educação, fez-se necessária a desvinculação dos Cursos de Química 

(Bacharelado/Licenciatura). Sendo assim, os alunos inscritos no Curso de Química 

no turno integral tiveram que preencher um termo de opção entre os Cursos de 

Química, Bacharelado ou Química, Licenciatura. 

Então, os cursos de Química oferecidos pela UFF se tornam:  

Química Licenciatura – Turnos: Integral e Noturno 

Química Industrial – Turno: Integral 

Química Bacharelado - Turno: Integral 

Desta forma, até o primeiro semestre de 2013, a grade curricular do curso de 

Licenciatura possuía a carga horária total de 3510 horas, dentre as quais 1015 horas 

são destinadas à formação profissional, 2145 horas de disciplinas para a formação 

básica, que contém 150 horas optativas e 200 horas de atividades complementares. 

Com a seguinte duração em períodos letivos para integralização curricular: 

Turno: Integral 

a) Previsto: 08 semestres 

b) Máximo: 12 semestres 
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 Turno: Noturno 

a) Previsto: 11 semestres  

b) Máximo: 17 semestres  

Em 2013, o colegiado dos cursos de Química e Química Industrial, 

considerando o que consta na resolução nº 280 de 2013 do Conselho de Ensino e 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense e nos estudos realizados pela 

PROGRAD que indicavam uma considerável diferença entre a carga horária mínima 

estabelecida por legislação superior e as aprovadas e adotadas nos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação de licenciatura em Química do Instituto de 

Química da UFF, aprova a redução da carga horária de integralização curricular, 

considerando que as alterações não acarretariam a perda das competências e 

habilidades gerais e específicas dos egressos. 

Por isso, a carga horária total passa a ser de 3069 horas para o curso de 

Licenciatura. Dentre as quais 1015 horas são destinadas à formação profissional, 

2054 horas de disciplinas para a formação básica que contém 90 horas optativas e 

200 horas de atividades complementares. Com a seguinte duração em períodos 

letivos para integralização curricular: 

Turno: Integral 

c) Previsto: 08 semestres 

d) Máximo: 12 semestres 

 Turno: Noturno 

c) Previsto: 10 semestres  

Máximo: 12 semestres 

Esse ajuste entrou em vigor no segundo semestre de 2013 e se mantém até 

os dias atuais. Mesmo tendo ocorrido um ajuste nos currículos de Química ao longo 

da realização deste trabalho, em 2016, a carga horária total se manteve a mesma. 
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Dentre as mudanças ocorridas em 2016, está o tempo máximo de integralização da 

Licenciatura Noturna, que passa a ser de, no máximo, 15 semestres. 

Para o curso de Bacharelado, até o primeiro semestre de 2013, a carga 

horária total na grade curricular era 3425 horas, das quais 2625 horas são referentes 

às disciplinas obrigatórias, 600 horas de optativas e 200 horas de atividades 

complementares. Após o ajuste curricular a carga horaria total obrigatória passou 

para 2629 horas, das quais 2349 horas são referentes às disciplinas obrigatórias, 

180 horas de disciplinas optativas e 100 horas de atividades acadêmicas.   

A reformulação curricular é uma prática importante para revitalização, 

atualização e adequação às novas diretrizes atuais. 

 

7. METODOLOGIA  

 

Esse estudo se caracteriza do ponto de vista de seus objetivos como 

descritivo, pois, segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 52), esse tipo de pesquisa 

“visa descrever as características de uma determinada população ou fenômeno, ou 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Envolve o uso de questionário como 

técnico para coleta de dados, assumindo, em geral, a forma de levantamento em 

que o pesquisador procura conhecer, classificar e interpretar os fenômenos.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, ou seja, a maneira pela qual 

obtemos os dados necessários para a elaboração da pesquisa, este estudo 

caracteriza-se por ser bibliográfico, uma vez que envolve o estudo bibliográfico, já 

que todas as pesquisas necessitam de referencial teórico, podendo ser elaboradas a 

partir de materiais anteriormente publicados, como livros, revistas, artigos e outros. 

 No que diz respeito à abordagem do problema, a pesquisa é classificada 

como quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa tem por característica o 

emprego da quantificação tanto na coleta de dados, quanto no tratamento dessas 

por meio de técnicas estatística; já a qualitativa, considera que há uma relação 
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dinâmica entre o mundo real e o sujeito que não se traduz em números. Portanto, 

neste trabalho, pretende-se tratar os dados de forma quantitativa para poder 

compreender e classificar os processos experimentados pelos sujeitos dessa 

pesquisa e, para analisar os fenômenos, o enfoque adotado será a metodologia 

qualitativa. 

A técnica aplicada para a realização desta pesquisa a fim de conhecer o perfil 

dos alunos foi o questionário, o que se justifica pela facilidade com que se investiga 

um elevado número de pessoas de forma rápida, além da facilidade de análise dos 

dados. Quanto à forma, as perguntas do questionário foram constituídas por: 

Abertas: permite que o entrevistado responda livremente com suas palavras, 

sem se limitar à escolha de um rol de alternativas. 

Fechadas: apresenta apenas duas alternativas de resposta, sendo, portanto, 

limitadas. 

Múltipla escolha: são perguntas fechadas, mas apresentam uma série de 

escolhas possíveis, em que a pessoa pode optar pela melhor alternativa. Dentre as 

alternativa deve haver uma alternativa incompatível com todas as demais, como por 

exemplo “Outros. Quais?”   

Sua construção foi baseada utilizando o questionário respondido pelos 

participantes do ENADE, que aborda o perfil socioeconômico e acadêmico dos 

alunos e de outros trabalhos relevantes no assunto. SANTOS (2013) analisa o perfil 

do estudante de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) e 

da Universidad de la República (Uruguai), em que utilizou um questionário misto. O 

trabalho de VIANNA (1997) traçou o perfil do aluno do curso de licenciatura em 

Química na UFMS e construiu um questionário com perguntas diretas e fechadas.  

Os trabalhos citados acima foram utilizados como referencias para a 

elaboração do questionário deste trabalho, que foi composto por perguntas abertas, 

fechadas e de múltipla escolha, como já dito, o que auxiliou para traçar o perfil dos 

alunos de Química da UFF. As perguntas fechadas e de múltipla escolha tornam o 
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questionário mais agradável e conferem maior agilidade para quem responde,ao 

mesmo tempo em que com as perguntas abertas é possível conquistar o 

pensamento livre e singular de cada indivíduo. O questionário completo encontra-se 

no Apêndice 10.1. 

As perguntas visam conhecer o perfil socioeconômico do discente, tal como: 

sexo, idade, estado civil, renda familiar e os meios de transporte utilizados para 

locomoção até a UFF. Tais informações são relevantes para dar uma visão 

retrospectiva histórica dos discentes, assim como ajuda a pensar em quais ações 

poderiam ser planejadas/implementadas para melhor acolhimento e 

acompanhamento do estudante em sua vida acadêmica. Algumas questões 

específicas que se referem à formação escolar dos alunos: em que tipo de 

instituição concluiu o ensino médio, se realizou cursinho e sua forma de ingresso na 

UFF.  Em relação ao curso, foram colocadas questões referentes ao ano de 

ingresso, motivos de escolha do curso, suas aspirações em relação ao mercado de 

trabalho e, também, com relação à pós-graduação.  

No total, são 31 questões capazes de levantar informações sobre interesses, 

opiniões e expectativas dos alunos. Durante 60 dias, o referido questionário criado a 

partir da ferramenta Gloogle Forms foi disponibilizado na forma online, e impressa. 

Todos os estudantes foram convidados a participar voluntariamente da pesquisa 

através do grupo do Diretório Acadêmico de Química da UFF na rede social. 

Após a coleta dos dados, realizou-se a primeira separação em duas 

categorias de análise: alunos que ingressaram através do Vestibular e alunos que 

ingressaram através do Enem/Sisu. Em seguida, para a análise estatística e 

elaboração dos gráficos, utilizou-se o programa Excel, o que contribuiu para 

relacionar as variáveis e apresentar os resultados de acordo com os objetivos 

propostos no trabalho. 

Apesar da ênfase desse estudo ser a habilitação em Licenciatura, optou-se 

por incluir também o Bacharelado e a Química Industrial, por serem cursos diurnos, 

com estrutura curricular semelhante e, teoricamente, servirem de alternativa para 
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alunos que não aspiram lecionar. Assim, este trabalho foi desenvolvido com os 

alunos dos Cursos de Química da UFF.  

 

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

8.1.  BREVE INTRODUÇÃO ACERCA DOS PROCESSOS SELETIVOS 

 

Nesse capítulo, será realizada uma breve introdução acerca dos processos 

seletivos da UFF a partir de dados estatísticos fornecidos pela Coordenação de 

Seleção Acadêmica (COSEAC), através de seu site. O objetivo dessa discussão é 

notar as diferenças em alguns aspectos entre os modelos de acesso, Enem/Sisu e 

Vestibular, para os cursos oferecidos pela Química. Para isso, utilizaram-se os 

dados referentes aos anos entre 2008 e 2013, visto que em 2011 a UFF adota 

parcialmente o Enem/Sisu como ingresso e somente a partir de 2013 o adota 

integralmente. A opção de escolha de início em 2008 para esta análise se deve ao 

fato de trazer maior confiabilidade aos resultados e por ser um período que antecede 

a mudança.  

 Alguns aspectos da forma de acesso à instituição foram tabulados e podem ser 

vistos na tabela 1. Podemos avaliar a procura pelos cursos de Química através do 

número de inscritos no vestibular.  Entre 2008 e 2011, a busca pelo curso de 

Licenciatura Noturna apresentou uma relativa diminuição, já os cursos com titulação 

para Bacharel e/ou Licenciatura e Industrial apresentaram maior regularidade nesse 

sentido. Neste aspecto, o curso de Química Industrial mostrou-se superior com 

relação aos demais cursos, pois existem muitos inscritos o que eleva a relação 

candidato vaga.  

Podemos notar que nos anos de 2008 e 2011, o curso de Licenciatura 

Noturna apresentou cerca de 20% de vagas ociosas porque alguns candidatos 

foram eliminados por nota e outros faltaram na segunda etapa do vestibular. 
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Diferentemente dos cursos de Bacharelado e/ou Licenciatura e de Industrial, em que 

foram preenchidas todas as vagas oferecidas no vestibular (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Frequência nos concursos vestibulares UFF de 2008 à 2011. 

CURSOS DE QUÍMICA DA UFF – INGRESSO POR VESTIBULAR 

 

Licenciatura e/ou 
Bacharelado 

 
Licenciatura Noturna 

 
Industrial 

Ano  2008 2009 2010 2011 
 

2008 2009 2010 2011 
 

2008 2009 2010 2011 

Vagas 40 40 40 36* 
 

20 20 20 24* 
 

40 40 40 36* 

Inscritos 242 195 264 191 
 

80 73 67 47 
 

241 331 343 227 

Classificados (%) 100 100 100 100 
 

80 100 100 79 
 

100 100 100 100 
                              

Fonte: COSEAC/UFF 

*Foram destinadas um total de 24 vagas para o ingresso através do Sisu.  

Em 2012, vale lembrar que ocorreu a desvinculação dos cursos de Química 

(Bacharelado/Licenciatura) e por isso, na Tabela 2, esses cursos são representados 

separadamente. Neste ano, o curso de Licenciatura Noturna apresentou vagas 

ociosas, assim como nos anos de 2008 e 2011; com menos de 50% das vagas 

ocupadas. Dentre os candidatos habilitados para a segunda etapa do vestibular de 

2012, 14% foram eliminados por falta e 54% por nota, visto que o regulamento exigia 

nota mínima para que o candidato não fosse eliminado. Os demais cursos tiveram 

suas vagas totalmente preenchidas no processo do vestibular. Com relação à 

procura, mais uma vez o curso de Licenciatura, em ambos os turnos, mostrou-se 

pouco concorrido quando comparado aos demais.  

Podemos observar, pelas Tabelas 1 e 2, que o curso de Licenciatura é pouco 

procurado durante o período analisado de 2008 a 2012 e essa diminuição da 

atratividade pela carreira docente será discutida na seção 9.4.1. 

Em 2011 e 2012, a UFF adota parcialmente o acesso através do Enem/Sisu, 

porém os dados estatísticos dessa forma de ingresso não estão divulgados no site 

da COSEAC.  
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Tabela 2 - Frequência nos cursos de vestibular UFF 2012 

CURSOS DE QUIMICA - INGRESSO POR VESTIBULAR 

  
 

Licenciatura 
Integral 

 
Licenciatura 

Noturna 
Bacharelado Industrial 

  

    

Vagas 26 26 21 38 
 

Inscritos 50 56 138 207 
 

Classificados (%) 100 42 100 100 
             

Fonte: COSEAC/UFF 

*Foram destinadas um total de 31 vagas para o ingresso através do Sisu. 

Já no processo seletivo de 2013, com a utilização do Enem/Sisu, notou-se 

que o aspecto referente à procura se alterou, pois houve aumento no total de 

inscritos, principalmente no curso de Licenciatura, como pode ser observado na 

Figura 1. Uma das explicações consiste no fato que o vestibular exigia do candidato, 

além da inscrição, o deslocamento para realização da prova em locais e horários 

pré-estabelecidos, e já com o Enem/Sisu o candidato pode participar do processo 

sem o deslocamento presencial exigido para a prova do Vestibular, o que 

certamente facilitou a participação do processo de pessoas que residem em 

municípios mais distantes e até de outros Estados. Outra explicação aceitável está 

no fato de o candidato saber a relação candidato/vaga de cada instituição e assim se 

candidatar na vaga em que acredita ter mais chances de conseguir ingressar na 

universidade.  

As figuras 1 e 2 apresentam o número de inscritos em cada curso entre 2013 

e 2015, sendo a primeira referente à 1º Edição e a segunda referente à 2º Edição. 

De uma forma geral observa-se que, de uma edição para outra, realizadas no 

mesmo ano, houve um aumento no número de inscritos para cada curso de 

Química, exceto o curso de Licenciatura em Química noturna. Neste as primeiras 

edições ocorridas nos anos de 2013, 2014 e 2015 apresentam, respectivamente, 

288, 290 e 337 inscritos.  Já as segundas edições, o número de inscritos entre os 

anos de 2013 e 2015 são respectivamente, 185, 233 e 255, ou seja, houve uma 

diminuição da procura, o que pode ser observado se compararmos as figuras 1 e 2. 

O número de inscritos na Licenciatura no turno integral em 2015 diminuiu de uma 
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edição para outra, provavelmente porque o número de vagas deste turno diminuiu e 

no turno da noite aumentou.  

Embora a procura pelo curso de Licenciatura Noturna tenha diminuído entre 

2008 a 2012 e seja menor comparado aos outros cursos, verificou-se que o aumento 

do número de inscrições no processo seletivo de 2013, onde se adota o Enem/Sisu 

como forma de acesso, representou crescimento superior a 500% (na primeira 

edição) se comparado ao ano anterior, em que se utilizava o vestibular como forma 

de acesso. Com esse aumento no número de inscritos no vestibular, surge o 

questionamento sobre a motivação que leva esses alunos a escolherem a docência 

como profissão, o que incentivou o início deste trabalho.  

 

 

Figura 1: Número de inscritos por cursos de Química em Niterói entre 2013 a 2015 – 1° Edição 
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Figura 2: Número de inscritos por curso de Química em Niterói entre 2013 a 2015 – 2° Edição 

 

 

8.2. O REFLEXO DA EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CURSO DE 
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Podemos refletir sobre o processo de ampliação do acesso ao ensino superior 

com relação aos cursos de Química oferecidos em Niterói. O plano apresentado pela 

UFF foi o Programa de Expansão e Reestruturação da Universidade Federal 

Fluminense, iniciado em 2006 com previsão de término no ano de 2012 e 

apresentado ao MEC em 2010, o qual previa o aumento de vagas de ingresso para 

ampliação da oferta de vagas. A figura 3 representa o somatório de vagas oferecidas 

pelos cursos da Química e podemos observar um crescimento da oferta de vagas 

chegando a 40% em 2012, comparado ao ano de 2010. Provavelmente, esse 
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Figura 3: Número total de vagas oferecida no curso de Química de Niterói. Fonte: 
COSEAC/UFF. Disponível em:<http://www.vestibular.uff.br/vestibular.htm>. Acessado 
em: 01 Ago. 2016. 

 

9. PERFIL DOS ESTUDANTES DA QUÍMICA DE NITERÓI: COMPARAÇÃO 

ENTRE OS MODELOS DE ACESSO ATRAVÉS DO VESTIBULAR E 

ENEM/SISU  

 

No período de aplicação do questionário, no segundo semestre de 2015, 

havia 4033 alunos regularmente matriculados, sendo que 70 responderam ao 

instrumento, o que corresponde a 17% da população alvo. Essa baixa adesão pode 

ser devido ao ritmo de vida “frenético” que a vida acadêmica impõe aos estudantes 

ou pouco interesse em colaborar com pesquisas. 

O público que respondeu à pesquisa estava assim distribuído em relação à 

forma de ingresso nos cursos do IQ-UFF: 27 foram ingressantes pelo vestibular, 41 

ingressaram através do Enem/Sisu, 1 ingresso por transferência e 1 por reingresso. 

                                            
3
 Dado divulgado pelo Diretório Acadêmico de Química. Através do sistema de transparência da UFF 

que apresenta o total de alunos inscritos por curso durante o processo de inscrição online, tem-se 
204 alunos inscritos no curso de Química e 152 alunos no curso de Industrial.  
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A figura 4 apresenta a distribuição desses alunos por modalidade de ingresso em 

forma de percentual. A distribuição dos alunos por curso encontra-se na seção 9.3. 

 

 

 

Figura 4: Formas de ingresso na UFF 

 

Contudo, para simplificar a análise, realizou-se um ajuste, considerando os 

alunos de transferência e reingresso como ingressantes através dos concursos com 

provas tradicionais, uma vez que estes ingressaram na UFF antes de 2009. Os 

resultados foram agrupados e discutidos nas categorias a seguir: 

 

9.1. REPRESENTAÇÃO POR SEXO E IDADE  

 

Relacionando-se as questões de gênero nas duas realidades analisadas, 

observa-se que o maior percentual de alunos é constituído por mulheres, conforme 

figura 5. Essa informação corrobora com a obtida no Censo da Educação superior 

de 2013, no qual foi verificado que “a quantidade de matrículas de graduação 

registradas tanto na modalidade presencial quanto à distância é sempre maior para 

o sexo feminino” (INEP, 2013 p. 24) (GATTI 2009; SANTOS, et.al., 2014). Isso faz 

parte de uma mudança na sociedade brasileira, em que a mulher vem procurando 

59% 

39% 

1% 1% 

ENEM (avaliação) e 
SISU (seleção) 

Vestibular da UFF 

Transferência 

Permanência de 
vínculo 



39 
 
 

 

 

aprimorar seus estudos e conhecimentos para conquistar melhores remunerações e 

postos de trabalho (SANTOS et.al., 2014). 

O referido documento observa que a participação percentual do sexo feminino 

é bem alta nas áreas de “Educação”, “Saúde e Bem-Estar Social” e “Serviços”, e 

podemos concluir que existe uma ligação entre a mulher e a escolha de cursos com 

conteúdos relacionados à capacidade humana, que acabam ficando tipificados.  

 

 

Figura 5: Distribuição dos alunos por sexo 

 

 

A figura 6 a seguir representa a faixa etária dos alunos que participaram da 

pesquisa, em que 58% dos que ingressaram pelo vestibular estão na faixa entre 23 
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escolha profissional com o peso de ser, a princípio, para toda a vida” (BORDÃO-

ALVES; MELO-SILVA, 2008 p. 23). A adolescência é marcada por um período 

turbulento e de indefinição da própria identidade, podendo influenciar negativamente 

na escolha da carreira e provocar a insatisfação e desistência do curso, o que ainda 

pode ser mais crítico para os cursos na área da docência (BORDÃO-ALVES; MELO-

SILVA, 2008) e será abordado ao longo do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. QUESTOES SÓCIO-ECONÔMICAS 

 

As investigações desenvolvidas por Gatti (2010), Santos, J. (2013) e Silva, 

(2013), detectaram uma mudança de perfil do alunado que frequenta os cursos 

ligados à área docente. Esses dados apontam para predominância de estudantes 

oriundos de escolas públicas, cujas classes sociais são desfavorecidas econômica e 

culturalmente e possuem na maioria das vezes vínculos empregatícios. A partir 

desta constatação, procuramos analisar vários indicadores socioeconômicos a fim 
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Figura 7: Distribuição dos alunos por tipo de escola do 
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de tentar perceber se tais aspectos se repetiam no perfil dos alunos de Química que 

ingressaram na UFF. 

 Com relação ao tipo de instituição em que os alunos realizaram o Ensino 

Médio, pode-se observar que a grande maioria dos estudantes estudou 

integralmente em escola particular; entretanto, o número de alunos oriundos de 

escolas públicas tem aumentado nos últimos anos, o que pode ser observado nas 

Figuras 6 e 7. Esse aumento pode ser reflexo da implementação das políticas 
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Outro tópico analisado se refere à modalidade de Ensino Médio que o 

indivíduo realizou. As opções eram ensino médio tradicional, profissionalizante 

técnico, magistério, educação para jovens e adultos e/ou supletivo. Cerca de 84%  

dos estudantes realizou o Ensino Médio regular, e apenas 13% frequentou algum 

curso profissionalizante. As demais modalidades não tiveram um percentual 

representativo. Entre as modalidades de ingresso a UFF, seja Enem ou Vestibular, 

não se encontraram significativas diferenças. 

Sobre a questão econômica, verificou-se que a maioria dos alunos que 

ingressaram pelo vestibular (31%) possui renda familiar entre 6 a 10 salários (R$ 

5.280,01 a R$ 8.800,00) e de quem ingressou pelo Enem/Sisu encontra-se entre 3 a 

4,5 salários (R$ 2.640,01 a R$ 3.960,00), o que corresponde a 29% dos 

entrevistados. Contudo, nas demais faixas de renda familiar, observa-se uma 

uniformidade nos percentuais (figura 9). 

Na avaliação desses números para identificação das classes sociais4
 

percebeu-se que a maior parte daqueles que se estudam a esta instituição e 

participaram da pesquisa são identificados como pertencentes às classes C e D, 

considerados os ingressos pelas duas formas de acesso à UFF.  Interessante notar 

que a maior concentração parte dos ingressantes do Enem/Sisu possui renda 

familiar inferior ao que ingressaram pelo Vestibular, podendo ser um reflexo da 

democratização do acesso ao nível superior. Portanto podemos também inferir que o 

fato de um aluno ter estudado em escola particular não significa que ele pertença às 

camadas sociais mais elevadas. O número de escolas particulares nas periferias é 

grande e muitas famílias acreditam que ao colocarem os filhos em escolas 

particulares garante a eles uma educação de maior qualidade, o que muitas vezes 

não é verdade.  

                                            
4 A identificação das classes sociais utilizadas neste trabalho toma como critério a utilizada pelo 

IBGE, considerando que o aspecto socioeconômico coletado a partir do questionário, utilizou-se a 
renda familiar em salários mínimos. O IBGE divide a população brasileira em cinco classes sociais de 
acordo com o rendimento familiar bruto mensal, mensurado em salários mínimos: a classe E 
compreende aquelas famílias que recebem até dois salários mínimos; a classe D recebe entre dois e 
cinco salários; a classe C, entre cinco e dez salários; a classe B compreende quem ganha entre dez e 
vinte salários mínimos; e a classe A engloba famílias que recebem mais de vinte salários mínimos 
(ROSA,2014).. 
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Figura 9: Distribuição dos alunos por Renda Familiar 

 

Analisando os dados obtidos por curso, observa-se que a renda da maior 

parte dos alunos da Licenciatura se concentra na faixa entre 3 a 4,5 salários 

mínimos (R$ 2.640,01 a R$ 3.960,00), correspondendo à aproximadamente 26%. 

Esses dados ajustam-se aos obtidos no trabalho realizado por Gatti (2009), no qual 

os estudantes dos cursos de nível superior para a docência situam-se nas faixas de 

renda familiar média, cujo intervalo é de três a dez salários mínimos. Gatti (2010) 

relata que vem ocorrendo uma mudança no perfil dos estudantes que escolhem a 

docência, mostrando que a maioria é de classe econômica menos favorecida. 

 Interessante notar que no curso de Química Industrial nenhum aluno possui 

renda de até 1,5 salários mínimos e que a renda se concentra na faixa entre 4,5 a 10 

salários mínimos e ainda 20% desses alunos possui renda acima de 10 salários 

mínimos. Pela figura 10 podemos observar que esses alunos possuem uma classe 

social um pouco maior comparada ao curso de Licenciatura, pois os dados se 

concentram na faixa entre 3 a 10 salários mínimos. O curso de Bacharelado mostra-

se mais homogêneo com relação à distribuição de renda. 
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Figura 10: Distribuição dos alunos por renda familiar 

 

Quando perguntado ao aluno se trabalha ou já trabalhou ganhando algum 

salário, observa-se que a maior parte dos alunos ingressantes do vestibular já 

exerceu ou exerce alguma atividade remunerada e ocorre o oposto para quem 

ingressou pelo Enem/Sisu, ou seja, a maioria nunca trabalhou e pode se dedicar 

integralmente aos estudos. Essa diferença pode ser explicada pelo fato de os 

ingressantes do vestibular estarem, na grande maioria, na faixa etária entre 23 e 26 

anos e muitos precisam trabalhar para custear os estudos, ou ajudar os familiares.  

Os dados encontram-se na figura 11. 
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Figura 11: Distribuição dos alunos por ocupação profissional (Exceto bolsa e estágio) 

 

 

Ao serem questionados quanto ao sustento durante o curso, dos ingressantes 

do vestibular, 31% reportaram não possuir renda. Desses 3% tem seus gastos 

financiados por programas governamentais, 28% pela família ou por outra pessoa. 

Dos que possuem renda, 55% recebem ajuda da família para financiar seus gastos, 

7% não precisa de ajuda e 7% são os principais responsáveis pelo sustento da 

família.  

Com relação aos ingressantes do Enem/Sisu, 63% reportaram não possuir 

renda. Desses 7% tem seus gastos financiados por programas governamentais, 

56% pela família ou por outra pessoa. Dos que possuem renda, 27% recebem ajuda 

da família para financiar seus gastos, 5% não precisa de ajuda e 5% são principais  

contribuem com o sustendo da família. 

Os alunos também responderam que ao longo de sua trajetória acadêmica 

receberam algum tipo de bolsa acadêmica, ilustrado na figura 12. Dos alunos que 
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responderam ter recebido algum tipo de bolsa acadêmica, 76% foram ingressantes 

do vestibular e 51% ingressaram através do Enem/Sisu. A figura 12 representa a 

distribuição das respostas dos alunos. 

 

 

Figura 12: Distribuição dos alunos por tipo de bolsa acadêmica 

 

Com relação aos alunos do curso de Licenciatura noturno, observou-se que 

69% dos alunos trabalham ou já trabalharam (exceto bolsa e estágio). Desses, os 

que declararam trabalhar, responderam que o fazem o tempo todo durante os 

estudos e dos que já trabalharam, referiram que trabalharam durante pelo menos 

durante 1 ou 2 em que estudavam. 

Também foi identificado se os alunos efetuaram alguma atividade remunerada 

durante os estudos. A partir dos dados obtidos, verifica-se que 47% dos alunos que 

participaram da pesquisa nunca realizaram nenhuma atividade remunerada, seja 

bolsa, estágio ou emprego, durante seus estudos acadêmicos. E que 13% desses 

alunos exerceram alguma atividade o tempo todo de seus estudos.  
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A figura 13 mostra que 48,3% dos alunos ingressantes do vestibular realizou 

algum tipo de atividade remunerada durante 1 ou 2 anos. Em relação aos alunos 

ingressantes do Enem/Sisu, aproximadamente 66% nunca exerceu nenhuma 

atividade.  

 

 

Figura 13: Distribuição dos alunos por atividade remunerada durante os estudos acadêmicos 

 

A vida pessoal do aluno, incluindo estabilidade pessoal e familiar, influencia tanto 

na escolha do curso quanto na sua permanência nele e na universidade (TONTINI; 

WALTER, 2014). A questão do abandono escolar é complexa e está relacionado a 

diversos fatores, e um deles é o casamento (ALKIMIN, 2013; MEC, 1996). A 

pesquisa realizada por Sampaio (2011) aponta que pessoas casadas tendem a 

evadir mais. Por isso, analisamos a condição civil dos estudantes, a fim de observar 

se este aspecto influencia na questão do abandono do curso. Observa-se que 99% 

dos entrevistados são solteiros.  
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A próxima figura presenta a distribuição dos alunos por curso. Podemos observar 

que a maior parte dos alunos que participou da pesquisa foram os que cursam 

Licenciatura em Química, seguido dos alunos do Bacharelado em Química Industrial 

e por último dos alunos que cursam Bacharelado em Química. 

Nota-se também, a permanência dos alunos da antiga Titulação 

Bacharel/Licenciatura e, desses, uma grande parte optou por realizar o curso de 

Bacharelado.   Lembrando que a desvinculação dos cursos ocorreu no final do ano 

de 2011 sendo colocado em prática no primeiro semestre de 2012. Na seção 9.7 

abordaremos a questão da retenção desses alunos nos cursos. 

 

 

Figura 14: Distribuição dos alunos por curso 

 

A expansão do ensino superior trouxe mudanças na forma de acesso e com ela 

alguns problemas para alguns cursos, principalmente aqueles que não figuram como 

a primeira opção dos candidatos. Por isso, viu-se a necessidade de pesquisar se o 

curso escolhido pelos alunos foi a sua primeira opção no sistema de ingresso e os 

motivos pelos quais escolheram seus cursos que será abordado na próxima seção.   
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Podemos observar através da figura 15 que, pela nova forma de ingresso, houve 

um aumento da frequência de alunos que realizam curso de sua segunda opção. 

Esse resultado já era esperado devido à forma de funcionamento do Sisu, como já 

abordado neste trabalho. Os cursos citados por esses alunos como primeira opção 

estão a Farmácia, Bioquímica e Engenharia Química. 

 

 

Figura 15: Curso escolhido como primeira opção no processo seletivo 

 

9.4. MOTIVAÇÃO PARA ESCOLHA DO CURSO 

 

9.4.1. A ATRATIVIDADE DA CARREIRA DOCENTE  

 

A atratividade da carreira docente continua, ao longo dos anos, diminuindo 

por parte dos jovens. A profissão de professor tem sido abordada cada vez mais nas 

pesquisas educacionais e na mídia. Gatti (2008) investigou o tema sob a ótica de 

alunos concluintes do Ensino Médio no Brasil, e destaca como fatores relacionados 

à questão da atratividade da carreira docente, a complexidade do trabalho do 

professor e o aumento das exigências colocadas à atividade docente na atualidade.   
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Para Gatti (2008), a diminuição da procura pela profissão de professor, por 

parte dos jovens, tem gerado uma crescente preocupação nos últimos anos em 

função de quais consequências isso traria no futuro, sendo a principal a falta de 

professores para o ensino básico e a qualidade do ensino. 

A pesquisa realizada por Souto e Paiva (2013) sobre o perfil do professor 

egresso do curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de São 

João Del-Rei aborda a questão da atratividade da carreira docente, na tentativa de 

compreender a problemática que o envolve, o interesse e a permanência dos 

licenciados no exercício da docência, especialmente no magistério, na educação 

básica pública e, consequentemente, a identificar os fatores que confluem para 

determinar a atratividade ou não da carreira docente.  

Esses trabalhos destacam a complexidade do trabalho do professor, que com 

o passar do tempo vem aumentando, e, entre outros fatores, a perda de prestigio 

social, desvalorização do saber escolar e a baixa qualidade da formação acadêmica 

de muitos professores. A diminuição da procura pela docência passa por uma série 

de fatores que incluem baixos salários, problema com a indisciplina e violência e a 

condição em que a situação da educação pública se encontra atualmente. 

A escolha de uma profissão é um processo que apresenta diversas variáveis 

que podem ser muito complexas. Entre os fatores envolvidos nessa escolha estão 

os fatores psicológicos, familiares, sociais e econômicos. Dentre as variáveis 

psicológicas está a maturidade profissional (BORDÃO-ALVES; MELO-SILVA, 2008). 

A escolha profissional ocorre na adolescência e é motivo de dúvidas e 

questionamentos. Neste momento, o adolescente encontra-se diante das 

responsabilidades que passa a assumir, e essa decisão muitas vezes é tomada de 

forma imatura, associada à falta de conhecimento sobre a carreira escolhida 

(Gurgel, 2012). Esse fator associado ao entusiasmo dos sujeitos ao conseguir 

passar pelo processo seletivo, muitas vezes não importando o curso, pode gerar 

frustrações com o curso, professores com a instituição e levar a desistências futuras. 
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Por isso, aborda-se neste trabalho a questão dos motivos pelos quais os 

alunos escolheram seus cursos. De uma forma geral, a maioria dos alunos 

respondeu que “tiveram professores que os inspiraram” com 64,3%, seguido de 

61,4%, que disseram escolher o curso por ser “mais adequado a seus interesses e 

aptidões”. “Vocação” ficou com 47,1% das respostas, seguido da “inserção ao 

mercado de trabalho”, que ficou com 22,9% e “qualidade/reputação” do curso, com 

14,3%. As demais respostas ficaram abaixo de 10% das respostas. Não se 

observaram significativas diferenças entre os dois modelos de ingresso na UFF.  

Destacando o curso de Licenciatura, construiu-se a figura 14, em que 

podemos observar que o aspecto “tiveram professores que os inspiraram” obteve 

70% de respostas, seguido de 67% “mais adequado aos interesses e aptidões” e 

“vocação” ficou com 44%, demonstrando que os motivos pelos quais escolheram o 

curso residem no fato de terem inspirações, interesse e vocação e não só porque 

não conseguiram aprovação em outros cursos. 

Embora existam as dificuldades da carreira docente, nota-se que a 

licenciatura foi uma escolha feita pelos alunos principalmente porque foram 

inspirados. Ter prazer em ensinar faz com que o docente desempenhe bem sua 

função, o que torna as aulas agradáveis, atrativas e assim auxiliam na dedicação 

dos alunos em aprender (KOLLAS, 2013). Para Luckesi (1994, p. 117) “é preciso 

desejar ensinar, é preciso querer ensinar. De certa forma, é preciso ter paixão nessa 

atividade” e destaca: 

além da competência teórica, técnica e política, uma paixão pelo 
que se faz. Uma paixão que se manifeste, ao mesmo tempo, deforma 
afetiva e política. Sem essa forma de paixão, as demais qualidades 
necessárias ao educador tornam-se formais e frias. O processo educativo 
exige envolvimento afetivo. Daí vem a "arte de ensinar", que nada mais é 
que um desejo permanente de trabalhar, das mais variadas e adequadas 
formas, para a elevação cultural dos educandos 

 

Luckesi (1994) destaca que para exercer o papel de educador é necessário 

“possuir conhecimentos e habilidades suficientes para poder auxiliar o educando no 

processo de elevação cultural”. 
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A reportagem feita pela revista educação com o tema “Poder de influencia”, 

aborda a questão da interferência na escolha profissional do aluno pelo professor. O 

tempo que o individuo permanece dentro da escola se tornam fonte de experiências 

e opiniões a respeito de cursos, instituições de ensino e carreiras (CASSIANO, 

2011). O estudo realizado por Silva Júnior e Lopes (2014) relata que o grande 

número de interações sociais estabelecida entre professor e aluno proporciona a 

elaboração de ideias e concepções sobre a docência que se manterão durante a sua 

formação inicial e poderão permanecer durante o seu exercício profissional, ressalta 

que 

 

docente e a sua atuação em sala de aula (sua conduta) foram importantes 
para que esses estudantes escolhessem o curso. Isso reforça a ideia de 
que o professor influencia indiretamente seus estudantes, tanto para 
escolher a química, quanto para escolher a profissão de professor (SILVA 
JÚNIOR; LOPES, p. 139). 

 

Segundo MELLO, 1981; SILVA, ESPÓSITO e GATTI, 1994 (apud GATTI, 

2010) a escolha por vocação ao longo de décadas é observada em alguns estudos, 

vem sendo justificada para a opção pela docência e permanência nela. 
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Figura 16: Distribuição dos alunos por principais motivos de escolha do curso 

 

 

9.5. INGRESSO E CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA 

 

Buscou-se identificar se os alunos frequentaram curso preparatório para 

realização do processo seletivo, seja pelo modelo do Sisu ou vestibular. A figura 17 

mostra que 51% dos alunos ingressantes do vestibular não realizaram curso 

preparatório. Em relação aos alunos ingressantes pelo Enem, esse percentual é 

bem próximo, observando que não há muita diferença neste aspecto. 

Com relação ao número de vezes que realizou o processo seletivo na tentativa 

de ingressar na universidade, aproximadamente 63% dos alunos responderam que 

tentaram apenas uma vez, 29% realizaram duas vezes e cerca de 8% acima de três 

tentativas. Não se observaram diferenças significativas, neste aspecto, entre as 

duas formas de ingresso. 
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Figura 17: Distribuição dos alunos por realização de curso preparatório 

 

Também foi perguntado se o ingresso no curso de graduação se deu por meio 

de políticas de ação afirmativa, a maior parte dos alunos não ingressou por políticas 

de acesso. Apenas 13% ingressaram por combinação de dois ou mais critérios e 4% 

por ter estudado em escola pública, como pode ser observado na figura 18. A 

grande maioria dos alunos, sejam ingressantes do vestibular ou do Sisu, não 

ingressaram por meio de políticas de ações afirmativas, a figura 19 ilustra esse 

aspecto através das diferentes formas de ingresso. 
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Figura 18: Distribuição dos alunos por meio de políticas de ações afirmativas 

 

 

Figura 19: Distribuição dos alunos por meio de políticas de ações afirmativas através 
dos diferentes modelos de processo seletivo 

 

Com relação ao tipo de auxilio permanência, observa-se que 90% dos alunos 

nunca receberam nenhum tipo de auxilio (figura 20).  E quando questionados sobre 
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o local e tipo de moradia, a grande maioria respondeu morar em casa ou 

apartamento com a família (figura 21). Nenhum aluno que participou da pesquisa 

mora em alojamento e 19% mora em habitação coletiva e por isso, boa parte dos 

alunos gasta menos para se deslocar até a universidade, como pode ser observado 

na figura 22. 

 

 

 

Figura 20: Distribuição dos alunos por recebimento de auxilio permanência 
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Figura 21: Distribuição dos alunos por local e tipo de moradia 

 

 

 

Figura 22: Distribuição dos alunos por tempo gasto até a universidade 
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Também se verificou a participação dos alunos em programas e atividades 

curriculares no exterior. Apenas 4% dos entrevistados participaram de programas e 

atividades curriculares no exterior. 

 

9.6.  PENSAMENTO DE DESISTÊNCIA  

 

 

 

 

Neste questionamento, o quantitativo de entrevistados que deram uma 

resposta afirmativa sobre o aconselhamento foi superior ao quantitativo de pessoas 

que negaram. Todavia, ressalta-se que nas respostas apresentadas pelos que 

negaram, estavam inseridos motivos bem explicados. 

Dentre os motivos relatados pelos alunos que disseram não, destacam-se 

respostas que abordam sobre a dificuldade do curso, falta de didática dos 

professores e mercado de trabalho. Com relação ao mercado de trabalho, os alunos 

de Industrial e Bacharelado, o julgam como restrito e pouco valorizado. Citam como 

ponto negativo, a ausência de um encaminhamento e orientação da UFF sobre o 
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assunto, refletido na carência de convênios para estágios supervisionados externos 

e no direcionamento dado aos alunos para seguir, apenas, uma carreira acadêmica, 

por meio de programas de iniciação científica e monitoria durante a graduação. Já 

os alunos de licenciatura relatam que o mercado de trabalho não compensa o 

esforço realizado para fazer o curso.  

Os alunos, que responderam sim, apresentaram aspectos positivos do curso 

em suas respostas. Pelos alunos de Licenciatura, foi exposta a importância do 

profissional no mercado de trabalho, citando que é um mercado bom porque tem 

vagas e porque possuem professores bons. Já os alunos de Bacharelado, citam a 

abrangência do curso, que alcança diversos campos de atuação. Os alunos de 

Industrial não apresentaram motivos significativos, mas comentaram da qualidade 

do ensino, mas ressaltaram as dificuldades gerais do curso. Porém, mais uma vez, 

foram feitas ressalvas relacionadas à formação neste curso dada na UFF.  

As respostas dadas pelos entrevistados são reflexos de experiências 

pessoais vividas por cada um. No entanto, alguns aspectos são recorrentes nos 

motivos, principalmente, relacionados, especificamente, à UFF e a dificuldade de 

aprendizagem, o que pode ser indicativo de pontos críticos passíveis de avaliação e 

revisão da estruturação do curso.  A figura 24 apresenta a distribuição percentual 

das respostas dos alunos por curso. 

A análise dos dados foi realizada de uma forma geral já que as respostas 

eram são homogêneas em todos os cursos. A figura 26 representa  
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Figura 24: Distribuição dos alunos por curso 

 

Através da figura 24 observamos que a maior parte dos alunos que 

responderam “não aconselhar outra jovem a fazer o curso” são alunos do curso de 

Bacharelado. A estrutura do curso antes do ajuste de 2013 pode ter contribuído para 

a insatisfação com relação à estrutura do curso por parte desses alunos. O ajuste 

contou com redução da carga horaria total, sendo bastante expressiva a redução da 

carga horária das disciplinas optativas que de 600 horas passou para 180 horas. 
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36% 35% 
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47% 

22% 

Licenciatura 
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Industrial 

80% 

20% 

SIM NÃO 

Pensou em desistir do curso em 
algum momento? 

Figura 25: Distribuição dos alunos por reflexão a cerca da desistência do curso 
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Neste questionamento acerca de desistência do curso, os dados mostraram 

que esta já foi uma decisão cogitada pela maioria dos entrevistados. Os motivos que 

foram expostos por essa maioria são semelhantes entre si. Já os que disseram 

nunca ter pensado em desistir do curso, não apresentaram razões para isto ou 

apenas comentaram sua afinidade com a Química.  

A maior parte dos motivos que foram apresentados para justificar uma 

possível desistência está atrelada à estrutura do curso. Apareceram críticas sobre o 

conteúdo extenso das disciplinas que integram a grade curricular e sobre a forma 

como são lecionadas pelos professores, assim como a distância destes com os 

alunos, deixando-os sem uma orientação e incentivo. Fatos estes que estão 

associados às reprovações nas matérias e à falta de estímulo de continuar o curso. 

Além disso, alguns motivos isolados foram registrados, como questões 

econômicas relacionadas aos gastos com deslocamentos para chegar a UFF e, 

pelos alunos de Bacharelado, à ausência de reconhecimento do profissional no 

mercado. Alguns alunos da Química Industrial ressaltam que pensaram em mudar 

para Engenharia Química, assim como os de Licenciatura destacam a desmotivação 

e a falta de compreensão dos professores com os discentes que precisa trabalhar.  

A análise dos dados foi realizada de uma forma geral já que as respostas 

eram são homogêneas em todos os cursos. A figura 26 representa a distribuição das 

respostas em percentual por curso. 

Complementando essa discussão, cerca de 90% dos alunos entrevistados, 

diante da pergunta se conheciam algum colega que teria desistido do curso, 

afirmaram saberem de pelo menos três colegas que optaram por essa decisão. 

Dessa forma, pode-se estimar que a opção de desistir ou de considerar uma 

desistência do curso em algum momento é um pensamento recorrente nos alunos 

dos três cursos de Química da UFF. 
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Figura 26: Distribuição dos alunos por curso 

 

 

9.7.  RETENÇÃO DOS ESTUDANTES 

 

No intervalo entre o ingresso do discente na Instituição de ensino e sua saída 

no ato da formatura, ocorre uma serie de adventos que podem tornar mais 

desafiadora a conclusão, inclusive levando a retenção ou abandono do curso 

(evasão do processo educacional). A busca de suas causas e como minimizar esses 

efeitos tem sido objeto de muitos trabalhos e pesquisas educacionais. Por isso, fez-

se necessário investigar este aspecto nesta pesquisa. 

No questionamento a cerca do semestre/ ano de ingresso, objetivou-se 

analisar a retenção dos alunos. O gráfico abaixo representa o número de alunos por 

ano de ingresso nos cursos de Química da UFF.  Fazendo uma análise de modo 

superficial, considerando que o mínimo para integralizar o curso seja 8 semestres 

letivos e o máximo como 11 semestres letivos, os alunos que ingressaram entre 

2007 a 2010, deveriam ter concluído o curso no mínimo entre 2.2010 e 2.2013, e no 

máximo entre 1.2012 e 1.2015.  
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Figura 27: Distribuição dos alunos por ano de ingresso 

 

A evasão e a retenção escolar são fenômenos que começaram a ser 

estudados, pois trazem significativas perdas no âmbito acadêmico, social e 

econômico. Para as instituições públicas, isso representa desperdício de dinheiro em 

grandes proporções, pois as universidades têm de manter toda uma infraestrutura 

pronta para receber os alunos, com equipamentos, materiais de ensino, bibliotecas, 

pagamento de professores e funcionários, estando o aluno presente ou não. Para os 

estudantes que ocupam a vaga e não concluem o curso, significa um desperdício de 

tempo, dinheiro, sensação de incapacidade e frustração. E a sociedade perde com 

os investimentos mal aproveitados e com a falta de mão de obra especializada 

(SILVA FILHO et al., 2007). 

Os motivos que levam a esses fenômenos são os mais diversos e complexos. 

No estudo sobre retenção realizado por Daitix (2014), demonstrou-se que as 

disciplinas que mais reprovam os alunos do curso de Química: são Química Geral 

Teórica, Cálculo I e Física I, disciplinas de início de período.  De maneira geral, a 

retenção acontece quando o estudante reprova em alguma disciplina ou decide 

0 5 10 15 20 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Número de Alunos 

Ano 



64 
 
 

 

 

reduzir o número de disciplinas cursadas, e passa a não estar mais no período 

recomendado para o curso. Completa, dizendo que é muito difícil traçar, 

isoladamente, as razões que contribuem para o fenômeno. Mas que rigidez 

curricular, a falta de horários alternativos e a dificuldade de algumas disciplinas 

levam o aluno a ficar retido.  

No trabalho realizado pela Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão 

nas Universidades Brasileiras do Ministério da Educação, alguns cursos possuem 

disciplinas que são responsáveis por um alto índice de reprovação, o que acaba 

retendo o aluno por vários períodos, como acontece nas disciplinas iniciais básicas 

de Matemática, Química ou Física, e por isso os Índices de diplomação, retenção e 

evasão devem ser examinados em conjunto, para que os dados de uma pesquisa 

“possam contribuir tanto à identificação dos problemas a eles relacionados, como à 

adoção de medidas pedagógicas e institucionais capazes de solucioná-los” 

(MEC,1996 p. 32). 

 

9.8. EXPECTATIVAS E FUTURO 

 

Outro aspecto verificado (figura 26) é que a maioria dos estudantes pretende 

fazer pós-graduação, tendo em vista os resultados obtidos de 38% de respostas 

indicando esse desejo. Muitos assinalaram mais de uma resposta, dizendo que 

gostariam de trabalhar na área e fazer pós-graduação. Com relação aos alunos de 

licenciatura, 79% dos alunos responderam que pretendem fazer pós-graduação e 

59% dos alunos deste curso pretendem trabalhar na área em que se formou, o que 

parece ser muito bom, pois existe uma carência de professores. Poucos alunos da 

Licenciatura demonstraram interesse em realizar outra graduação.  
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Figura 28: Distribuição dos alunos por pretensão futura 

 

 

 

Figura 29: Distribuição dos alunos por expectativas quanto ao curso 
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O presente trabalho buscou compreender se a mudança na forma de ingresso 

na UFF mudou o perfil do aluno ingressante no curso de Licenciatura em Química.    

A abordagem comparativa, presente nos dados obtidos, dos dois sistemas de 

ingresso (Sisu e Vestibular) mostrou que a diferença no mecanismo de escolha do 

curso é um ponto de potencial discussão, já que pode ser um fator determinante nos 

perfis dos alunos.  Apesar dos alunos de licenciatura apresentarem motivos 

fundamentados nas suas escolhas pelo curso, é preciso observar se este é um 

comportamento da maioria ou se há influência apenas das notas obtidas nas provas 

de seleção. 

O perfil dos alunos da licenciatura se mostrou mais otimista com relação ao 

mercado de trabalho e com a importância da profissão comparado aos outros cursos 

de Química. Ainda sobre este perfil, notou-se maior entusiasmo dos alunos ao 

aconselhar outras pessoas a também cursar licenciatura. Essa satisfação pode ser 

explicada pela boa estrutura do curso de licenciatura, a dedicação dos professores 

em formar um bom profissional docente e a boa receptividade do mercado de 

trabalho. 

Essa pesquisa também buscou compreender de que forma o perfil dos alunos 

influencia nas causas da evasão e retenção. De uma forma geral, embora a maior 

parte dos alunos que participou da pesquisa escolheram seus cursos por aptidões e 

afinidades com a Química, os discentes relataram muitas dificuldades nas relações 

professor-aluno, nas matérias, nos currículos, além de outras questões, como a 

financeira.  

Acerca da desistência do curso, os dados mostraram que esta já foi uma 

decisão cogitada pela maioria dos entrevistados pelos motivos supracitados, sendo 

o principal as reprovações sucessivas nas disciplinas. Fato este que esta associado 

à retenção dos alunos onde nesta pesquisa observou-se uma forte tendência ao 

prolongamento do curso, isto é, tempo de permanência maior que o estabelecido 

nos currículos. A retenção dos alunos na instituição pode ter como consequências o 

abandono do curso e a evasão do processos educacional. 
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Assim, os resultados indicaram que a adoção do modelo Sisu não implicou 

em mudanças imediatas no perfil dos alunos da Química na UFF, mas esse perfil 

vem sofrendo alterações com a adoção dessa nova forma de acesso a graduação. 

Um dos indicativos disto foi observado no aspecto socioeconômico com a entrada de 

alunos pelo Sisu com renda inferior a dos alunos ingressantes do vestibular. 

  Por isso, um dos desafios para os cursos de Química e inclusive da UFF 

será o de compreender as características apresentadas por esses alunos, qual o seu 

perfil, e se questionar sobre as propostas pedagógicas que compõem os projetos de 

formação oferecidos nesses cursos e os impactos que isso pode representar para o 

desenvolvimento institucional. 
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