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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar as condições de acesso e permanência dos estudan-

tes no curso de licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará (IFCE), campus de Sobral. Sua relevância se justifica diante dos números da evasão 

do curso, que, mesmo com as ações desenvolvidas no âmbito da assistência estudantil, conti-

nuam preocupantes. A argumentação contextualiza a expansão do ensino superior e o papel da 

rede federal tecnológica, abordando as políticas de acesso e permanência, à luz da perspectiva 

teórica de Bourdieu. Trata-se de um estudo de caso, com análise quantitativa e qualitativa. O 

percurso metodológico seguiu as etapas: levantamento das informações do Sisu e ENEM para 

o conhecimento do perfil socioeconômico e cognitivo do estudante; análise dos históricos 

escolares, com observação do rendimento e possíveis correlações; aplicação de entrevistas e 

questionários aos sujeitos, com o fim de coletar suas percepções; síntese temática dos resulta-

dos obtidos, a partir do modelo de análise SWOT, verificando forças, fraquezas, ameaças e 

oportunidades, sob o aspecto da permanência. A unidade amostral foi composta de 17 ingres-

santes de 2013.1, bem como de professores e do coordenador do curso nesse período. Calcu-

lou-se o coeficiente de correlação de Person para examinar o grau de associação entre o de-

sempenho no exame de acesso e nas disciplinas introdutórias. As informações coletadas nas 

entrevistas e nos questionários passaram pela análise de conteúdo, na perspectiva de Bardin, 

para visualizar os núcleos organizadores dos discursos, as categorias, os conflitos e os consen-

sos. Quanto ao perfil e às condições de acesso, os resultados da pesquisa mostraram que: são 

estudantes do sexo masculino; residem fora de Sobral; são oriundos de famílias de renda fa-

miliar inferior a 1,5 salários mínimos e de pouca escolarização; ingressaram pela lista de espe-

ra com média de 580,56 pontos no ENEM. Quanto à permanência, verificou-se que: mais da 

metade desses ingressantes já desistiu do curso, ainda que a instituição tenha uma política de 

assistência e que o curso tenha bolsas e projetos de pesquisa e extensão. Quanto ao desempe-

nho, constatou-se que há muitas reprovações no primeiro semestre, sobretudo em Matemática 

Básica, havendo forte correlação entre as notas no ENEM e o desempenho nas disciplinas 

introdutórias. Quanto às percepções dos sujeitos, estes reconhecem que os fatores que contri-

buem para a permanência e para o desempenho são: acervo bibliográfico; bolsas de estudo e 

projetos de pesquisa/extensão; infraestrutura física; interação com colegas e professores; qua-

lidade do ensino. Os fatores que prejudicam são: episódios de greve; falta de docentes, de 

laboratórios e de restaurante acadêmico; dificuldades financeiras, de conciliação entre traba-

lho e estudo e de transporte.  

 

Palavras-chave: Expansão. Acesso. Permanência. Educação Superior.  
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ABSTRACT  

This study aims to analyze the conditions of access and permanency of students in the under-

graduate program in Physics at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará (IFCE), Sobral campus. Its relevance is justified on the numbers of evasion of the 

course, that even with the actions developed under the student assistance, remain troubling. 

The argument contextualizes the expansion of higher education and the role of the federal 

technologic network, addressing the access and permanency politics, in the light of Bourdieu's 

theoretical perspective. This is a case study with quantitative and qualitative analysis. The 

methodological approach follows the steps: gathering information from Sisu and knowledge 

of ENEM for socioeconomic and cognitive profile of the student; analysis of the transcripts, 

noting yields and correlations; use of interviews and questionnaires the subjects for collecting 

their perceptions; thematic synthesis of results obtained from the SWOT analysis model, us-

ing strengths, weaknesses, threats and opportunities, from the aspect of permanence. The 

sample unit consisted of 17 freshmen at 2013.1, as well as professors and course coordinator 

in this period. The correlation coefficient was calculated Person to examine the degree of as-

sociation between performance in the examination and in introductory courses. The infor-

mation collected in interviews and questionnaires went through the content analysis from the 

perspective of Bardin, to visualize nuclei organizers of discourses, categories, conflicts and 

consensus. Regarding the profile and conditions of access, the survey results showed that: 

students are male; they reside outside of Sobral; they come from families with family income 

less than 1.5 times the minimum wage and little education; they joined the waiting list with an 

average of 580.56 points in ENEM. As for permanence, it was found that: More than half of 

these freshmen have dropped out of the course, even if the institution has a politic of assis-

tance and the course has scholarships and research projects and extension. As for perfor-

mance, it was found that there are many failures in the first half, especially in Basic Mathe-

matics, with a strong correlation between score in ENEM and performance in the introductory 

courses. Regarding perceptions of the subjects, those who recognize the factors that contribute 

to the permanence and performance are: bibliographic; scholarships and research projects / 

extension; infrastructure; interaction with peers and teachers; quality of teaching. Factors that 

hinder are episodes of strike; lack of teachers, laboratories and academic restaurant; financial 

difficulties in reconciling work and study and transportation. 

  

Keywords: Expansion. Access. Permanence. Higher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As políticas públicas de expansão do ensino superior implementadas nos últimos 

anos no Brasil têm provocado significativos impactos nas Instituições de Educação Superior 

(IES), decorrentes do aumento na oferta de vagas nos cursos de graduação. Dentre esses des-

dobramentos, pode-se citar o caso da expansão da rede federal de ensino que, com a política 

de abertura de novos campi, possibilitou o ingresso no ensino superior de alunos de diferentes 

perfis econômicos, sociais e educacionais, gerando a necessidade de se conceber iniciativas 

que procurem assegurar condições de acesso e permanência desses estudantes nas IES. 

Essas iniciativas abrangem não apenas as ações de assistência estudantil, mas as 

questões de natureza acadêmica, haja vista que a permanência do aluno nessas instituições 

também depende do suporte pedagógico disponibilizado (BAGGI; LOPES, 2011).  

Como parte desse processo de expansão da rede federal de ensino, destaca-se ain-

da a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), que podem ser 

considerados peças-chave dessa política, por seu papel fundamental na consolidação da edu-

cação tecnológica e no desenvolvimento local. Segundo publicação disponível no Portal do 

Ministério da Educação, dentre os objetivos gerais da política de expansão da educação supe-

rior, profissional e tecnológica, está expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a rede de Ins-

titutos e Universidades Federais, democratizando e ampliando o acesso de vagas na Educação 

Profissional, Tecnológica e Superior (BRASIL, 2013).  

Esta é considerada a maior expansão na história da rede federal (COSTA; PAIVA; 

FERREIRA, 2010), pois as ações vêm se consolidando a ponto de atingir um total de 562 

unidades, ultrapassando a meta inicial de 214, embora o processo de instalação dos primeiros 

institutos federais tenha ocorrido de maneira desordenada, sem discussões mais aprofundadas 

com a comunidade e apressadamente, para atender as demandas do governo federal dentro de 

um curto espaço de tempo (XAVIER NETO, 2008).  

Houve, no caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE), com o processo de expansão, uma ampliação da oferta de cursos superiores, como os 

cursos tecnológicos, bacharelados e licenciaturas. Essa ampliação da oferta de vagas aliada à 

adoção do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu) como forma de acesso às IES, a partir de 2011, possibilitou uma diversificação na esco-

lha dos cursos e mais opções de acesso para os estudantes. Por esse sistema informatizado, 

gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), as instituições públicas de ensino superior 

oferecem vagas para candidatos participantes do ENEM, tornando o processo seletivo mais 
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plural (BRITO; HEIDEN, 2011). Segundo Blank, Bilhalva e Gill (2012), o modelo proposto 

pelo ENEM/Sisu permite a presença de pessoas de todas as regiões do país. Assim, cabe à 

instituição atender a essa diversidade, promovendo interações de toda ordem e em diferentes 

níveis de aprendizagem. 

Observa-se, tomando como foco a licenciatura em Física do IFCE, campus de So-

bral, que este é pouco procurado pelos jovens. Tal fato se liga, certamente, ao desinteresse 

pela profissão docente na educação básica (GATTI, et al., 2009). Diante da baixa concorrên-

cia, as vagas acabam sendo preenchidas por alunos que não se identificam com a Física nem 

com o exercício da docência.  Há também casos de estudantes que não construíram uma base 

de conhecimentos suficientemente sólida para dar continuidade aos estudos acadêmicos de 

nível superior, e esse parece ser um fator que influencia em sua permanência na instituição 

(CUNHA; CARRILHO, 2005).  

Se um dos objetivos da política de acesso é dar oportunidade de formação em ní-

vel superior a um contingente cada vez maior de brasileiros, sua efetivação ainda apresenta 

entraves que o governo vem tentando minimizar através da Política de Assistência Estudantil. 

Por outro lado, os aspectos relacionados à garantia da aprendizagem do estudante no ensino 

superior ainda é um tema pouco explorado na literatura. Tomando como exemplo o curso de 

licenciatura em Física, percebe-se que as ações da Assistência Estudantil do campus não ga-

rantem a permanência do estudante no curso, pois mesmo com a disponibilidade dos auxílios, 

verifica-se, já no primeiro semestre, o impacto da reprovação e da evasão.  

Dada essa realidade, o problema de pesquisa procura investigar quais fatores estão 

relacionados à permanência dos alunos no curso de licenciatura em Física.  

Considerando-se que as políticas de expansão do ensino superior público se colo-

cam como medidas importantes à afirmação do direito à educação, pretende-se analisar as 

condições de acesso e permanência dos estudantes do curso de licenciatura em Física do 

IFCE, campus de Sobral, observando as taxas de rendimento (aprovação, reprovação e 

abandono) ao longo do percurso acadêmico.  

Diante disso, os objetivos específicos da investigação foram organizados da se-

guinte forma:  

 Mapear os dados do perfil desses alunos, considerando a forma de acesso;  

 Analisar o rendimento acadêmico e as condições de permanência desses alunos;  

 Identificar as percepções dos estudantes ingressantes, do coordenador e dos professores 

que lecionam no referido curso acerca dos indicadores de rendimento e permanência. 
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O termo acesso é utilizado neste trabalho de acordo com a definição de Silva e 

Veloso (2012, p. 279), que se referem ao acesso no sentido de “pertencimento que se liga in-

dissociavelmente ao senso de coletividade/universalidade”. Assim, acesso ao ensino superior 

significa o direito de “fazer parte”, e remete à participação e acolhimento, agregando ao senti-

do as dimensões da igualdade e da liberdade. De início, a palavra poderia significar ingresso, 

ou a passagem para um nível educacional elevado (como do básico para o superior). No en-

tanto, considerar esse significado seria um reducionismo, porque a literatura tem mostrado 

que a garantia do ingresso não assegura a continuidade ou a conclusão do estudo. 

Por isso, neste trabalho, considera-se também a dimensão da permanência. Este 

termo é utilizado no sentido de “efecto o acción de continuar en el curso de estudios, como 

fenómeno opuesto al abandono o deserción” (GOROSTIAGA; DONINI, 2014, p.204). Nesse 

sentido, a permanência sinaliza o percurso sequente bem sucedido. 

Como se percebe, acesso está vinculado à permanência, que, por sua vez, depende 

do desempenho bem sucedido, o que justifica uma investigação que considere também o per-

curso acadêmico. Assim, acredita-se abarcar o sentido do acesso de forma mais aprofundada, 

evitando o olhar sobre um aspecto fragmentado do fenômeno. 

O estudo envolve professores e alunos do primeiro semestre do referido curso 

como sujeitos da pesquisa, por se acreditar que ocorre, no primeiro semestre, o maior impacto 

sobre as condições de permanência e no desempenho do estudante do curso. 

Ressalta-se a escolha do IFCE, campus de Sobral, como locus da pesquisa e, nele, 

o curso de licenciatura em Física, pelo fato de esse campus fazer parte da rede federal de edu-

cação tecnológica, possuindo importante papel no processo de democratização do ensino su-

perior. A preocupação com esse tema de pesquisa também está vinculada à vivência profissi-

onal da autora como professora de educação superior desde 2004, atuando no curso de licen-

ciatura em Física desde 2010, tendo vivenciado em seu cotidiano a realidade descrita.  

O trabalho caracteriza-se como um estudo de caso. Yin (2005) define este tipo de 

estudo como uma maneira de se elaborar pesquisa empírica de investigação de fenômenos 

contemporâneos em seu contexto real, em situações em que os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente estabelecidos. Para o autor  

 

[...] a investigação do estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em 

que haverá mais variáveis de interesse do que dados, e como resultado, baseia-se em 

várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um formato de 

triângulo, e como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de propo-

sições teóricas para conduzir a coleta e a análise dos dados (YIN, 2005, p. 33) 
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Segundo Gressler (2004, p. 56), o estudo de caso pode ser visto como uma tenta-

tiva de manter juntas, em uma unidade ou em um sistema integrado, aquelas características 

importantes para o problema científico que está sendo investigado, por isso considera-se esta 

escolha adequada para atingir os objetivos propostos. Além disso, o estudo de caso é indicado 

quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de 

interesse incide sobre fenômenos atuais, que somente poderão ser analisados dentro de algum 

contexto da vida real (GODOY, 1995). A escolha também se justifica porque se pretende 

apresentar um estudo aprofundado de poucos objetos, e, segundo Diehl e Tatim (2004), o es-

tudo de caso é a maneira de permitir este amplo e detalhado conhecimento, tarefa um pouco 

difícil se outros tipos de estudo fossem aplicados.  

De acordo com Yin (2005), é comum que em estudos de caso utilizem-se múlti-

plas fontes de evidência. No caso deste trabalho, as fontes selecionadas para análise consistem 

nas informações registradas no Sisu/ENEM; nos históricos escolares desses estudantes; e em 

depoimentos dos sujeitos da pesquisa. Os dados quantitativos foram disponibilizados pela 

Coordenadoria de Controle Acadêmico (CCA) do IFCE, campus de Sobral. 

A primeira etapa da pesquisa caracteriza-se como exploratória, uma vez que pre-

tende compreender e familiarizar-se com o problema estudado (GIL, 1991, p. 45). A segunda 

é de natureza analítica, quantitativa e qualitativa, levando em conta que a interpretação dos 

dados deve considerar os referenciais teóricos sobre o tema e a percepção dos sujeitos envol-

vidos. 

Utiliza-se o termo análise porque, segundo Gibbs (2009, p. 16), “você começa 

com alguma coleta de dados qualitativos (muitas vezes, volumosa) e depois os processa por 

meio de procedimentos analíticos, até que se transformem em uma análise clara, compreensí-

vel, criteriosa, confiável e até original”.  

Assim, a análise quantitativa foi realizada a partir de dados provenientes do Si-

su/MEC, do qual foram extraídas as informações sobre o desempenho dos estudantes no 

ENEM, e dos registros da CCA do IFCE, campus de Sobral, sendo consideradas informações 

sobre as médias, os coeficientes de rendimento, as aprovações, as reprovações e os casos de 

abandono do curso desses mesmos alunos.  

Após o levantamento dessas informações, foram realizadas comparações e corre-

lações entre os dados. Entende-se por correlação uma “relação quantitativa concomitante en-

tre duas ou mais variáveis” (CABRAL; NICK, 2006, p. 72). Isso significa que “uma elevada 

correlação entre suas variáveis sinaliza que as mesmas tendem a andar na mesma direção, mas 

não podemos concluir que x causa y ou vice-versa” (SILVA, 2009, p. 133). 
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A população do estudo são alunos, professores e coordenador da licenciatura em 

Física do IFCE, campus de Sobral. A unidade amostral do estudo foi composta por estudantes 

que ingressaram no semestre 2013.1, professores que ministraram as disciplinas do primeiro 

semestre letivo desses alunos e o coordenador do curso. 

A análise qualitativa foi realizada a partir dos resultados coletados através dos ins-

trumentos: entrevistas aos professores e coordenador do curso, e questionários aos alunos. 

Utilizou-se a aplicação desses instrumentos porque, segundo Gibbs (2009), a abordagem qua-

litativa depende muito da interpretação do que dizem os entrevistados e participantes. Assim, 

segundo o autor:  

 

Um compromisso fundamental da pesquisa qualitativa é ver as coisas pelos olhos 

dos entrevistados e participantes, o que envolve um compromisso com a observação 

de eventos, ações, normas e valores, entre outros, da perspectiva das pessoas estuda-

das (...) Nossas análises são, por natureza, interpretações, e, portanto, construções do 

mundo (GIBBS, 2009, p. 23) 

 

Como num estudo de caso a apresentação do desenho da pesquisa é importante, 

com o intuito de elucidar as etapas percorridas no desenvolvimento do estudo (YIN, 2005), 

apresenta-se o seguinte percurso metodológico:  

a) Levantamento das informações dos ingressantes, a partir dos dados do Sisu e a pontuação 

obtida no ENEM. Essa etapa é fundamental para o conhecimento do perfil do estudante 

que faz opção pelo curso de licenciatura em Física, sob os pontos de vista socioeconômico 

e cognitivo. 

b) Análise documental dos históricos escolares ao final do primeiro semestre. Por meio de tal 

método foi possível observar o rendimento acadêmico no período e verificar as possíveis 

correlações entre este e o desempenho no ENEM. 

c) Aplicação de entrevistas estruturadas aos professores e coordenador de curso e de questi-

onários abertos aos estudantes, com vistas a coletar as percepções de todos acerca do aces-

so, desempenho e permanência. Os resultados dessa coleta foram interpretados por meio 

do método de análise de conteúdo.  Este é um método utilizado na análise de dados quali-

tativos e tem como objetivo a busca do sentido de um documento oral ou escrito, a partir 

do qual o pesquisador produz inferências da mensagem coletada. Utilizou-se neste traba-

lho a perspectiva de Bardin. Sua escolha se justifica por permitir, por meio deste método, 

visualizar os núcleos organizadores dos discursos, as variáveis e categorias, bem como os 

conflitos e consensos estabelecidos pelas pessoas dos grupos estudados (BARDIN, 1977).  

d) Organização dos resultados a partir do modelo de análise SWOT, ferramenta de planeja-

mento estratégico que via a analisar Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportu-
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nities (oportunidades) e Threats (ameaças) que envolvem uma instituição, sob os pontos 

de vista dos interno e externo (DAYCHOUM, 2010). De posse dessas informações, foi 

possível verificar o que impede (fraquezas e ameaças) e o que contribui (forças e oportu-

nidades) para a permanência e desempenho do estudante no curso.  

A argumentação presente neste trabalho está organizada da seguinte forma. O 

primeiro capítulo contextualiza historicamente a expansão do ensino superior e o desenvolvi-

mento da rede federal tecnológica. O segundo aborda as políticas de acesso ao ensino superior 

brasileiro e os processos seletivos. Diante da expansão e da ampliação do acesso, fez-se ne-

cessário examinar, no terceiro capítulo do trabalho, a questão do acesso e da permanência no 

caso do estudante da licenciatura em Física do IFCE, campus de Sobral. Depois, apresenta-se 

a análise dos indicadores de desempenho dos estudantes, comparando os resultados no ENEM 

com o rendimento no curso. Por fim, são analisados os resultados das entrevistas e dos questi-

onários aplicados aos sujeitos pesquisados, para identificar, o que, na visão dos sujeitos, in-

fluencia as condições de acesso, desempenho e permanência no curso. 
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2 A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO E O DESENVOLVIMENTO 

DA REDE FEDERAL TECNOLÓGICA 

 

A expansão é uma etapa importante no processo de democratização da educação 

superior. Ela consiste no crescimento expressivo do sistema, que pode ser influenciado tanto 

por demandas externas, vindas dos governos e da sociedade, diante da necessidade de qualifi-

cação profissional, de desenvolvimento econômico ou de inclusão social, quanto pela própria 

instituição de ensino superior, por necessidades internas de crescimento e consolidação.  

Neste capítulo apresenta-se um estudo sobre o processo de expansão do ensino 

superior brasileiro, incluindo as primeiras iniciativas de implantação deste nível e as tentativas 

de democratização. É apresentada a evolução do número de matrículas em estabelecimentos 

públicos e privados, bem como a atuação e a presença majoritária do setor privado na educa-

ção superior ao longo dos anos. 

Ressalta-se o papel da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica neste 

processo, sobretudo no aspecto da interiorização da educação superior e no compromisso des-

ta rede com a formação de professores. Apesar de serem mais identificadas como instituições 

de formação técnica, mostra-se neste trabalho como a atuação dos Institutos Federais também 

tem contribuído na expansão do ensino superior público.  

  

2.1. As primeiras inciativas de implantação do ensino superior e o crescimento do setor 

privado  

 

Desde o período colonial, a educação superior não é considerada meta prioritária 

no Brasil. Diante de uma economia caracterizada pelo modelo agrário-exportador dependente 

(RIBEIRO, 2001), a metrópole não via a necessidade de investir na qualificação dos colonos 

para o desempenho de funções ligadas à agricultura.  

Enquanto na Europa o surgimento das primeiras universidades
1 

ocorreu por volta 

do século X, no Brasil, as primeiras universidades só foram criadas oficialmente no século 

XX. Há relatos, inclusive, de que Portugal não permitia, apesar dos esforços dos jesuítas, a 

criação de uma universidade na colônia (LUCKESI, 1995, p. 34).  

Mesmo quando aqui surgiram as primeiras tentativas de implantação de cursos 

superiores, estes eram destinados para poucos, a exemplo do Colégio dos Jesuítas na Bahia, 

                                                           
1
 A universidade mais antiga talvez seja a de Salerno, na Itália (ARANHA, 2001, p. 79).  
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em 1553, que oferecia curso elementar, secundário e superior, destinado à formação apenas de 

sacerdotes e bacharéis na área das artes e humanidades. Após a expulsão dos missionários da 

Companhia de Jesus, em 1759, houve um desmantelamento desse incipiente sistema educati-

vo.   

Assim, até 1808, apenas uma minoria de luso-brasileiros privilegiados social e 

economicamente poderia fazer seus estudos superiores na Europa, principalmente em Coim-

bra, e a grande maioria, incluindo os negros, os índios e as mulheres, permanecia analfabeta.  

A chegada da família real ao Brasil, em 1808 é considerada um marco na história 

da educação superior brasileira. Após a vinda de D. João VI para a colônia, foram fundadas as 

seguintes instituições: a Escola de Cirurgia (atual Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ), as Academias Militares (atual Escola Nacional de Enge-

nharia da UFRJ), e as Escolas de Belas Artes (BOTTONI; SARDANO; COSTA FILHO, 

2013, p. 22). O modelo de ensino superior era de natureza profissionalizante, fragmentado 

(ministrado em faculdades isoladas) e elitista, pois atendia apenas aos filhos da aristocracia 

colonial, permanecendo o mesmo após a Proclamação da Independência e, posteriormente, da 

República.  

Até o final do período imperial, no Brasil existiam poucas instituições de educa-

ção superior: em torno de 17 escolas (ALMEIDA, 2006, p. 96), localizadas, especialmente, na 

Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Quanto ao acesso a essas instituições, 

sabe-se que a Constituição de 1824 declarava o direito à formação superior dos cidadãos bra-

sileiros, garantido pelos colégios e universidades (Art. 179, inciso 23). Contudo, é importante 

lembrar que a sociedade imperial não reconhecia como cidadãos os negros, os índios, as mu-

lheres, os analfabetos e as pessoas que não possuíam propriedade, permanecendo o caráter 

elitista e excludente.  

A natureza fragmentada ainda se fez presente com a Universidade do Rio de Ja-

neiro, em 1920, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Embora nascendo como um 

primeiro modelo de universidade, esta se caracterizava pela reunião de cursos agregados, li-

gados entre si apenas pela Reitoria, não havendo maior integração entre eles. 

Somente na década de 1930, com a criação Universidade de São Paulo (USP), é 

fundada uma instituição de ensino superior brasileira com as verdadeiras características da 

universidade moderna, baseada nos pilares do ensino, da pesquisa e da extensão.  

O período entre 1940 e 1960, fase de elaboração da primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB n° 4.024/61, foi marcado pela defesa da presença da ini-

ciativa privada nas atividades de ensino, inclusive no nível superior. Foram necessários 13 
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anos de debate (1948 a 1961) para a aprovação desta lei, que seguiu uma tendência de descen-

tralização
2 

e de incentivo à oferta de ensino superior pela iniciativa privada.  

No período entre a elaboração desta primeira até a segunda LDB, ocorreu a cria-

ção (ou transformação de instituições existentes) de universidades federais em cada estado do 

Brasil, como as do: Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Ceará, Rural de Pernambuco (década 

de 1950); Goiás, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Espírito Santo, Alagoas, 

Amazonas, Brasília, Rural do Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Piauí (década 

de 1960); Mato Grosso (1970).  

Ainda na década de 1960, a Lei n° 5.540 de 28 de novembro de 1968 estabeleceu 

as normas de organização e funcionamento do ensino superior e modificou sua estrutura, in-

corporando compromissos assumidos pelo governo brasileiro a partir dos acordos MEC-

USAID
3
 (United States Agency for International Development), em plena Ditadura Militar. 

Segundo Gisi (2006), essa reforma instituiu o sistema de créditos, fragmentou a estrutura ad-

ministrativa e pedagógica, implantou um modelo empresarial baseado na racionalização, mas 

fortaleceu a pós-graduação para impulsionar o desenvolvimento econômico.  

Ainda na segunda metade do século XX, como havia um clamor da classe média 

para ingressar na universidade, foi permitida a ampliação de instituições de ensino particula-

res, e essas acabaram por se tornar as maiores responsáveis pelas primeiras ações de expansão 

das matrículas no ensino superior, ainda que de forma desordenada.  

Entre os anos 1970 e 1980 o processo de expansão do ensino superior brasileiro 

foi influenciado pela explosão urbana e industrial, seguida da necessidade de qualificação de 

mão-de-obra. Segundo Schwartzman (1988), a taxa de crescimento do ensino superior (gráfi-

co 1) nesse período foi muito maior que a taxa de crescimento populacional, que foi de 2,5% 

ao ano
4
. Houve um aumento expressivo no número de matrículas nesse nível, sobretudo no 

setor privado. 

Autores como Sampaio (2000), Durham (2003), Bruno (2011), Gisi (2006) consi-

deram que isso ocasionou uma queda da qualidade de ensino nesse setor, haja vista que a 

maioria das IES privadas não investia em pesquisa e o nível de exigência com relação ao de-

                                                           
2
 Tendência de distribuição do poder, caracterizada pela flexibilidade e pelas diferentes relações que se estabele-

cem entre a União e os estados e os municípios.  Pode envolver instituições, grupos ou pessoas.  
3 

Série de acordos que visavam convênios de cooperação técnica e financeira à educação brasileira, fornecendo 

as diretrizes para uma reorientação do nosso sistema educacional, à luz das necessidades do desenvolvimento 

capitalista internacional. Os técnicos norte-americanos ocuparam-se em garantir a adequação do sistema aos 

interesses das corporações norte-americanas. Esses acordos influenciaram as reformas educacionais na Ditadura 

Militar: Reforma universitária (Lei nº 5.540/1968) e na reforma do ensino de 1º e 2º graus (Lei nº 5.692/1971). 
4 

Em 1970 a população era de aproximadamente 93 milhões e foi para 119 milhões em1980 (IBGE, Tendências 

demográficas de 1950 a 2000) 
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sempenho do estudante na graduação era menor, se comparado ao rigor acadêmico das insti-

tuições federais. Isso pode ser comprovado na análise de Durham (2003), quando ela afirma 

que: 

 

O setor privado foi capaz de absorver esta demanda porque se concentrou na oferta 

de cursos de baixo custo e no estabelecimento de exigências acadêmicas menores 

tanto para o ingresso como para o prosseguimento dos estudos até a graduação. A 

pesquisa não era um interesse ou um objetivo, mesmo porque não era uma atividade 

lucrativa e não podia ser mantida com o pagamento de mensalidades (p. 18) 

 

Esses argumentos sustentam a ideia de que a expansão do setor privado compro-

meteu a qualidade de ensino e gerou debates que ecoam até os dias atuais.  

É fato que as tensões entre público e privado no âmbito da educação superior já se 

faziam presentes desde a década de 1930, com as lutas entre as elites católicas e laicas
5
. Con-

tudo, é realmente a partir dos anos de 1970, que o ensino superior torna-se um grande negócio 

que atraiu o interesse de empresários, contribuindo para o aumento da oferta nesse nível.  

O gráfico 1 ilustra o pico de expansão das matrículas no ensino superior brasileiro 

apenas entre as décadas citadas (apresenta-se no gráfico 3 o panorama de 1965 – 2012), reve-

lando a trajetória de ascensão do setor privado, ultrapassando o setor público. 

 

Gráfico 1 – Evolução das matrículas em estabelecimentos públicos e privados no Ensino Superior Brasi-

leiro (1965 – 1980) 

 

Fonte: Censo e Sinopse Estatísticas do ensino superior, MEC (apud DURHAM,2003) 

 

Como se observa, em 1965 havia 182.696 estudantes matriculados no ensino su-

perior público, o que correspondia a 56,2% do total das matrículas, e 142.386 estudantes no 

ensino superior privado, representando 43,8%. Em 1970 esse número subiu para 210.613 ma-

                                                           
5
 Nesse período ocorreu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, representado, entre outros por Fernando 

de Azevedo e Anísio Teixeira, e que defendia uma escola pública, laica e gratuita e foi criticado pela Igreja Cató-

lica, que tinha controle de uma grande parte das escolas privadas.  
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trículas no ensino público e 214.865 no setor privado. Nesse momento a iniciativa privada 

ultrapassa as matrículas das instituições públicas. A partir de então, se inicia um crescimento 

ascendente, chegando em 1980, ao setor público representar 35,7% das matrículas, enquanto 

os estabelecimentos privados respondiam por 64,3% correspondendo a 885.054 estudantes 

matriculados.  

É nesse contexto que a iniciativa privada passa a ocupar as lacunas emanadas da 

nova realidade socioeconômica, beneficiando principalmente as camadas médias, conforme 

afirma Durham (2003):  

[...] a avaliação deste período precisa levar em consideração o fato de que o Regime 

Militar logrou promover, na década de 70, um grande desenvolvimento econômico, 

o chamado “Milagre brasileiro”. Esta prosperidade econômica beneficiou diretamen-

te as classes médias, que se expandiram e se enriqueceram, alimentando a demanda 

por ensino superior (p. 17).  

 

A autora ainda argumenta que a expansão do setor privado se orientou para a sa-

tisfação dos componentes mais imediatos da demanda social, como a obtenção do diploma, 

reforçando uma tendência que associa diploma de ensino superior à garantia de acesso aos 

espaços privilegiados no mercado de trabalho. Contudo, diante das experiências atuais, perce-

be-se que formação superior nem sempre garante melhores colocações no mercado e na soci-

edade. 

As críticas à presença da iniciativa privada na educação são bem comuns no meio 

acadêmico. Contudo, Rámirez (2011) traz ponderações para essa discussão, reconhecendo a 

função social das IES privadas. Para ele, a participação privada “permitiu que aqueles que não 

conseguiram acesso às seletas instituições públicas tivessem opções para continuar seus estu-

dos”. E ainda afirma que: 

 

Enquanto é provável que a maioria das instituições públicas continue a se concentrar 

em pesquisa e educação dos alunos de elite, as privadas continuarão a proporcionar 

acesso para aqueles alunos que, de outra forma, não poderiam frequentar o ensino su-

perior (RÁMIREZ, 2011, p. 33). 

 

Para o autor, o que deve ser reconhecido é o benefício que a oferta deste tipo de 

ensino pode proporcionar para as pessoas e para a sociedade, pois sabe-se que, ainda nos dias 

de hoje, muitas pessoas, apesar dos sacrifícios financeiros, só conseguem ingressar nas IES 

privadas. 
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Continuando a análise do histórico da educação superior, cabe destacar as pres-

sões sociais por educação que marcaram com intensidade o período de transição democrática
6
, 

quando movimentos sociais organizados em sindicatos e associações começaram a exigir me-

lhorias na qualidade da educação diante do quadro que se delineou na década anterior, o qual 

colocava qualidade de ensino e ampliação da oferta como duas metas divergentes.  

Os anos de 1980, momento de uma intensa crise econômica e inflação crescente, 

começaram a experimentar uma fase de desaceleração do ritmo de crescimento das matrículas 

no ensino superior, fato que alguns estudiosos associam ao cenário econômico da época. Isso 

pode ser observado no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2 – Evolução das matrículas em estabelecimentos públicos e privados no Ensino Superior Brasi-

leiro (1970 – 2000) 

 

Fonte: Censo e Sinopse Estatística do Ensino Superior, MEC/Inep (Quadro Resumo- Estatísticas Gerais da Edu-

cação Superior, por Categoria Administrativa- Brasil- Censo) 
 

Embora se perceba, pela tabela 1, que o número de concluintes do ensino médio 

ainda seja maior que o número de vagas no ensino superior no período (1980 -1993), acredita-

se que a recessão e a incapacidade de as pessoas pagarem as faculdades privadas pode ter 

provocado estagnação da demanda por ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Período de transição para o regime liberal-democrático (governo Sarney) que ocorreu nos anos 1980, especial-

mente entre 1985 e 1989, das eleições diretas, da promulgação nova Constituição, em 1988, e o início da campa-

nha para as eleições presidenciais, com a vitória de Collor de Mello (CODATO, 2005). 
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Tabela 1 – Egressos do 2º grau, vagas no sistema de ensino superior e relação concluinte/vaga no período 

1980 - 1993 

Ano Total de vagas no ensino supe-

rior 

Concluinte do ensino médio no ano 

anterior 

Relação concluin-

te/vaga 

1980 404.814 541.350 1,3 

1985 430.428 557.727 1,3 

1990 502.784 658.725 1,3 

1993 548.678 851.428 1,6 

Fonte: Sampaio (1998) 

 

Dentre aqueles que superavam a etapa da educação básica e pleiteavam uma vaga 

no ensino superior, estava a grande maioria de estudantes trabalhadores, que encontrava na 

oferta de cursos noturnos em IES privadas a oportunidade de ingressar no ensino superior. De 

acordo com Durham (2003), 

 

Os cursos noturnos criaram uma nova demanda na medida em que possibilitaram o 

acesso ao ensino superior do grande contingente de antigos egressos do ensino mé-

dio já integrados no mercado de trabalho e para os quais o aumento do nível de esco-

laridade continha a promessa de ascensão ocupacional. O fato de o ensino privado 

noturno fazer poucas exigências em termos de rendimento escolar facilitou o ingres-

so dessa população (DURHAM, 2003, p. 23) 
 

 

Contudo, mesmo absorvendo os estudantes que procuravam por cursos noturnos, 

o setor privado começou a sentir os impactos da crise econômica, pois, esgotada a demanda 

reprimida e a dependência do número de egressos do ensino médio (que crescia lentamente), 

não havia mais candidatos em número suficiente para preencher todas as vagas existentes no 

sistema privado (DURHAM, 2003).  

Diante disso, as instituições privadas recorreram à alternativa da fusão ou da in-

corporação de estabelecimentos menores, como possiblidade de se fortalecer e crescer em 

tamanho, na expectativa de se transformarem em universidades e, assim, adquirir autonomia. 

Foi nesse contexto que ocorreu o aumento do número de universidades particulares
7
. Ressalta-

se que nessa época os critérios utilizados pelo Conselho Federal de Educação não faziam exi-

gências em relação à associação entre ensino e pesquisa, mas apenas verificavam a existência 

de condições mínimas de infraestrutura e a amplitude dos campos de conhecimento abarcados 

pelos cursos oferecidos. Segundo Schwartzman (1988),  

 

A palavra "universidade", e os conceitos a ela associados, não são mais suficientes. 

Agora falamos de "educação superior", ou "educação pós-secundária", como um to-

do do qual as universidades são somente uma parte menor. O que manteve a palavra 

"universidade" constante através de todas estas transformações foi a suposição de 

                                                           
7
 Algumas universidades privadas que surgiram de fusões no período foram: Universidade Gama Filho (1972), 

Universidade Santa Úrsula (1975), Universidade Estácio de Sá (1988), Universidade Veiga de Almeida (1992), 

Universidade Castelo Branco (1994), por exemplo. 
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que estas instituições são governadas por uma hierarquia de conhecimento, e por isto 

são autônomas e autorreguladas, ainda que de formas muito diferentes e com vários 

tipos de limitação (SCHWARTZMAN, 1988, p. 3) 

 

O resultado disso foi que a transformação das escolas autônomas em universida-

des privadas não contribuiu para a melhoria da qualidade do ensino superior. Sua expansão 

permaneceu no âmbito quantitativo, além de acentuar a crise de identidade do ensino superior 

brasileiro, onde coexistiam, como camadas justapostas, três tipos de universidade: a tradicio-

nal, a profissional moderna e a de pesquisa; e elas, em seu conjunto, pareciam não saber como 

processar as demandas e pressões recebidas de todos os lados (SCHWARTZMAN, 1988). 

Como se percebe, até a primeira metade da década de 1980, a expansão do ensino 

superior não pode ser considerada como democrática. Embora tenha ocorrido um crescimento 

das matrículas na graduação, estas se concentraram nas IES privadas (cujas mensalidades são, 

em geral, de alto custo), e o acesso às IES públicas foi se tornando cada vez mais difícil para 

as pessoas das camadas desprivilegiadas da população.  

Os marcos legais criados a partir de meados da década de 1980, como a Constitui-

ção Federal, de 1988, a LDB 9.394, de 1996, e o Plano Nacional da Educação (PNE), de 

2011, foram as tentativas de lançar as bases para as mudanças necessárias para tornar o cam-

pus público mais democrático. É o que se discute a seguir.  

 

2.2. Tentativas de democratização do ensino superior  

 

A Constituição de 1988 representou um passo na tentativa de tornar mais demo-

crático o acesso à educação superior brasileira, uma vez que afirma ser um dos princípios da 

educação a “igualdade de acesso e permanência” (Art. 206, inciso I), e ser dever do Estado, 

com a educação, a garantia de “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística” (Art. 208, inciso V)
8
.  

A autonomia das universidades e o princípio da indissociabilidade entre o ensino, 

a pesquisa e a extensão também foram garantidos no seu Art. 207. As atividades de pesquisa e 

de extensão passaram a conquistar espaço no meio acadêmico, procurando evitar fragmenta-

ções e o estabelecimento de “critérios alheios à lógica essencial de organização e de produção 

do trabalho que ocorre na universidade” (CATANI; OLIVEIRA, 2013), como acontece quan-

do uma instituição tem como foco apenas o ensino e não investe em pesquisa ou extensão.  

                                                           
8
 O texto completo do inciso é: “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um”. (Art. 208, inciso V). O trecho grifado será objeto de análise deste trabalho 

na seção que sobre os processos seletivos.  
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Outro aspecto democrático da organização do trabalho docente consta nos incisos 

II e VI do Art. 37, que tratam da forma de ingresso em cargo ou emprego público nas Institui-

ções Federais de Ensino Superior (Ifes), e que está condicionada à aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, bem como da garantia de os servidores públicos de 

se filiarem a sindicatos.  

A Carta Magna também lançou os parâmetros para a elaboração de uma nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que refletisse os anseios democráticos da popula-

ção.  

Assim, a nova LDB, n° 9.394/96, aprovada em 20 de dezembro de 1996, apresen-

ta um capítulo específico sobre a educação superior, em que dedica os artigos 43 a 57 a esse 

nível da educação. Na nova lei, permaneceu a convivência da oferta pública com a oferta pri-

vada em todos os níveis de ensino, ao reconhecer a “coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino” (Art. 3º inciso V).  

O Art. 43 estabelece as “finalidades da educação superior”, que vai desde formar 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, passando pelo incentivo à pesquisa e à di-

vulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, até a prestação de serviços à co-

munidade.  

O art. 44 revela uma contradição quanto ao padrão de ensino superior. O sistema 

torna-se mais diversificado e diferenciado, prevendo que, além dos cursos de graduação e de 

pós-graduação, esse nível de ensino poderá ofertar cursos sequenciais e de extensão. De acor-

do com Catani e Oliveira (2003), a novidade nesse artigo é a criação dos cursos sequenciais 

por campo de saber, com diferentes níveis de alcance, de formação específica e com vistas a 

complementar os estudos, além da duração média de dois anos. Esses cursos não são de gra-

duação, mas o seu formato parece ser uma alternativa de qualificação para aqueles que já es-

tão atuando no mercado de trabalho. São também uma resposta à falta de flexibilidade e de 

diversificação do ensino superior, como criticou Schwartzman (1998, p.1): “they do not en-

courage diversity or flexibility of the curriculum”.  

A forma de avaliação das IES também foi contemplada no Art.46 da LDB, que 

esclarece a necessidade de autorização e de reconhecimento de cursos, bem como o credenci-

amento das instituições de educação superior, embora seus procedimentos operacionais só 

tenham sido estabelecidos no Decreto n° 3.860/2001
9
.  

                                                           
9 

Dispõe sobre a organização do ensino superior, a avaliação de cursos e instituições, e dá outras providências.  

(Revogado pelo Decreto nº 5.773, de 2006).  
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Apenas em 2004 foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superi-

or (Sinaes), pela Lei n° 10.861.  Por esse sistema, as IES passaram a ser avaliadas por aspec-

tos como: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alu-

nos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações. Para uma IES ser avaliada glo-

balmente, passaram a ser considerados três componentes: a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes.  

Em termos de democratização, o Sinaes traz a autoavaliação institucional. Como a 

democracia se baseia nos princípios de liberdade, autonomia, igualdade e justiça, a autoavali-

ação proposta pelo Sinaes se configura como uma oportunidade de colocar em prática esses 

preceitos.  

No entanto, mesmo depois da Constituição de 1988 e da nova LDB, estudiosos da 

área, entre eles, Dilvo Ristoff, ao avaliarem a situação da educação superior brasileira, sobre-

tudo das instituições de ensino superior pública, concluíram que esta continuava excluindo 

uma parcela significativa da população.  

Aproximando-se o final do século XX e o início do século XXI, a situação da 

educação superior continuava tão preocupante que Schwartzman (1998, p. 1) chamou o perío-

do de encruzilhada, pois o modelo antigo não atendia mais as necessidades do novo século, 

conforme afirma: “Higher education in Brazil is approaching a crossroads. The old model, a 

publicly funded system for the few, is centered on an elite and will not serve the country's 

needs in the 21st century”. 

Assim, nos anos posteriores à nova LDB, grandes desafios ainda se apresentaram 

ao ensino superior, dentre eles o alcance à efetiva democratização do acesso e à permanência 

dos estudantes de baixa renda na universidade pública (RISTOFF, 2008, p. 48).  

O gráfico que ilustra a expansão das matrículas no ensino superior continua apre-

sentando uma tendência de crescimento maior para as IES privadas, como se verifica a seguir.  
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Gráfico 3 – Evolução das matrículas na graduação presencial de 1965 – 2012

 

Fonte: Censo e Sinopse Estatística do Ensino Superior, MEC/Inep (Quadro Resumo- Estatísticas Gerais da Edu-

cação Superior, por Categoria Administrativa- Brasil- Censo)  

 

O autor ainda aponta alguns problemas decorrentes do processo de expansão pós-

LDB: a) a aguda banalização do termo universidade, sendo confundida com centros universi-

tários ou com instituições exclusivamente dedicadas ao ensino de graduação; b) a centraliza-

ção do sistema regulatório nas mãos da União, que regulamenta e executa os processos de 

autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, credenciamento, recredencia-

mento e de avaliação institucional das IES; c) a falta de alinhamento das políticas de expansão 

com as ações de democratização do acesso e de permanência, para garantir que a população 

excluída tenha condições reais de igualdade dentro dos campi.  

No que diz respeito ao último problema levantado por Ristoff, cabe ressaltar a 

elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei n
o
 10.172, de 9 de ja-

neiro de 2001, que previa, dentre os objetivos e metas para o ensino superior, a ampliação da 

oferta de vagas para um mínimo de 30% de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, além de 

estabelecer uma política de expansão que diminuísse as desigualdades regionais de oferta e 

garantisse o acesso à educação superior para as camadas discriminadas.  

O problema do acesso ao ensino superior na faixa etária ideal também foi percebi-

do por Schwartzman (1998). Na análise feita pelo autor no final da década de 1990, foi consi-

derada urgente a necessidade de aumentar a cobertura do ensino superior, pois o sistema esta-

va oferecendo educação para menos de 10% do grupo etário e não estava preparado para 

atender às crescentes demandas, conforme afirma: “a demographic bulge of young Brazilians 

is reaching university age (...) The current system provides education for less than 10 percent 
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of the age cohort and is ill-equipped to meet the growing demands” (SCHWARTZ-

MAN,1998, p.2).  

Lamentavelmente, essa meta do PNE (2001-2011) não foi atingida. Em estudo 

mais recente de Ristoff (2013), observa-se que a taxa de escolarização em 2011 ficou em tor-

no de 17%, ou seja, treze pontos percentuais abaixo da meta estabelecida pelo PNE 2001 – 

2010. Embora a taxa de escolarização bruta ultrapasse em 0,5% os 30% estabelecidos pelo 

PNE anterior (2001 - 2010), a taxa líquida deve-se menos ao crescimento das matrículas do 

que à diminuição da população da faixa etária de 18 a 24 anos. Segundo Ristoff (2013), 

 

Convém lembrar que em 2005 esta faixa etária era de 23,9 milhões e em 2011 era de 

apenas 22,1 milhões. Houve, portanto, uma queda na faixa etária usada como base 

de cálculo para a taxa de escolarização (1,9 milhão de pessoas a menos), ironica-

mente auxiliando no aumento dos índices de taxa líquida na educação superior. Nem 

mesmo com este auxílio das estatísticas do IBGE, no entanto, foi possível atingir a 

meta preconizada no PNE, deixando evidente que há ainda um longo caminho a ser 

trilhado até o Brasil atingir a meta líquida estabelecida em 2001 (RISTOFF, 2013, p. 

17). 

 

O gráfico 4 ilustra essa comparação entre a população com idade de cursar o ensi-

no superior e o número de matrículas nesse nível em 2011. 

 

Gráfico 4 – Taxa de escolarização líquida – 18 a 24 anos (2011) 

 

Fonte: IBGE e MEC/Inep (Ristoff, 2013) 

 

O ciclo de vida do PNE (2001- 2011) se encerrou trazendo poucos avanços no que 

diz respeito à democratização da educação superior. Partiu-se, então, para a elaboração de um 

novo PNE.  

Em 2010 foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional o projeto de lei 

do novo plano nacional, que vigoraria de 2011 a 2020. Contudo, o país ficou durante mais de 

três anos sem um direcionamento objetivo para as políticas públicas educacionais, pois só no 
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dia 25 de junho de 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei n
o
 13.005, que aprovou 

este novo PNE, com vigência de 10 anos, a contar da publicação.  

Em termos de acesso ao ensino superior, o desafio continua e parece ser maior 

com o PNE (2014/2024). A meta do novo plano é elevar a taxa bruta de matrícula na educa-

ção superior para 50%, e a líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento pú-

blico (Meta 12 da Lei n
o
 13.005).  

Isso trará diversos desdobramentos tanto para a educação básica, que terá que 

formar mais e melhor seus estudantes, para que tenham maiores possiblidades de ingresso no 

nível superior; quanto para o ensino superior público, que terá de adequar sua oferta e suas 

políticas de permanência a esta nova realidade, para garantir que aquele que entrou consiga 

concluir.  

Cabe ressaltar que a taxa de escolarização líquida do ensino fundamental e, prin-

cipalmente, do ensino médio continuam sendo um dos impedimentos ao aumento da taxa de 

escolarização líquida do ensino superior, uma vez que o fenômeno da distorção idade-série no 

ensino médio faz com que muitos jovens de 18 e 19 anos, ou até mesmo de mais idade, ainda 

se encontrem cursando esta etapa da educação básica.  

De acordo com Ristoff (2013, p. 22),  

 

[...] a dificuldade para alcançar a taxa líquida estabelecida encontra explicações, 

primeiro, nos indicadores do ensino médio brasileiro e, segundo, no elitismo históri-

co da educação brasileira, que excluiu ao longo dos anos os grupos mais pobres da 

sociedade.  

 

Diante disso, para avançar na democratização do ensino superior público, também 

é necessário olhar para os entraves das etapas educacionais anteriores, caso contrário o país 

continuará perdendo jovens com potencial.  

 

2.3. A Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  

 

Como política de retomada do crescimento do ensino superior público, foi criado 

o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007.  

O Reuni tem como principal objetivo “criar condições para a ampliação do acesso 

e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da 
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estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais” (Art.1º, Decreto 

nº 6.096).  

Com esse objetivo, a intenção seria melhorar os indicadores das instituições fede-

rais, mediante investimentos, bem como reestruturar essas IES de forma a possibilitar integra-

ção dos estudantes menos economicamente favorecidos no ensino superior, não apenas sob o 

viés quantitativo, como também qualitativo.  

As Diretrizes do Reuni foram publicadas no documento elaborado pelo Grupo As-

sessor, nomeado pela Portaria nº 552 Sesu/MEC, de 25 de junho de 2007, em complemento 

ao art. 1º §2º do Decreto nº 6.096. São diretrizes do Reuni: 

I. redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas 

de ingresso, especialmente no período noturno; 
II. ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curricula-

res e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formati-

vos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre 

instituições, cursos e programas de educação superior; 

III. revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e 

atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante 

elevação da qualidade; 

IV. diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas 

à profissionalização precoce e especializada; 

V. ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 

VI. articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a 

educação básica. (Art.2º. Decreto nº 6.096 /2007) 

 

Estas foram estruturadas em seis dimensões, cada uma com um conjunto de as-

pectos específicos: ampliação da oferta de educação superior pública; reestruturação acadêmi-

co-curricular; renovação pedagógica da educação superior; mobilidade intra e interinstitucio-

nal; compromisso social da instituição; suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aper-

feiçoamento qualitativo dos cursos de graduação.  

Essas medidas parecem reconhecer que a democratização da educação superior 

não se reduz à ampliação de oferta de vagas. É necessário o fortalecimento das políticas de 

assistência estudantil e de igualdade de oportunidades para aqueles em condições socioeco-

nômicas desfavoráveis.  

Diante disso, três anos após a publicação do Reuni, foi criado o Programa Nacio-

nal de Assistência Estudantil – PNAES, por meio do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 

2010. O programa tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens
10

 

regularmente matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de 

ensino superior (Art. 1º). Seus objetivos são: 

 

                                                           
10 

O atendimento pelas ações do PNAES é prioritário para os estudantes oriundos da rede pública de educação 

básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio 



38 

 

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pú-

blica federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na per-

manência e conclusão da educação superior; III - reduzir as taxas de retenção e eva-

são; e IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (Art. 2º) 

 

O Decreto esclarece que o programa deverá ser implementado de forma articulada 

com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, procurando, através das ações da assistência 

estudantil das IES: “viabilizar a igualdade de oportunidades; contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico; e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorren-

tes da insuficiência de condições financeiras” (Art. 3º). Pelas normas do programa, a assistên-

cia estudantil poderá desenvolver ações nas seguintes áreas: moradia estudantil, alimentação, 

transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. 

Também está no escopo do programa o apoio aos estudantes com deficiência, transtornos glo-

bais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. 

É notório que o PNAES se constitui como uma possibilidade de progresso e é um 

dos eixos fundamentais da política de democratização e para a permanência dos estudantes 

nas Ifes. Contudo, é preciso que as instituições realizem planejamentos que considerem as 

suas especificidades, as áreas estratégicas e as necessidades do discente, bem como avaliem 

junto à comunidade acadêmica sua capacidade de atuação, para que se cumpram os objetivos 

do programa.  

Depois de sete anos da criação do Reuni, já é possível encontrar na literatura al-

guns posicionamentos críticos sobre o desempenho do plano. Serão consideradas neste traba-

lho as análises de Rizzo (2007), Lêda e Mancebo (2009), Ristoff (2013) e os resultados apre-

sentados no Relatório da Comissão constituída pela Portaria do MEC nº 126/2012, intitulado 

Análise sobre a expansão das universidades federais – 2003 a 2012. 

 Rizzo (2007) critica a intenção do plano de expandir a oferta mantendo o mesmo 

número de professores. Segundo ele, o Reuni incentiva a massificação sem se preocupar com 

a qualidade da educação que será oferecida a esses alunos e muito menos com a sobrecarga de 

trabalho que será imposta ao docente.  

Também para Lêda e Mancebo (2009), há uma forte tendência à precarização do 

trabalho docente, devido a vários fatores, dentre eles o aumento da proporção aluno/docente, a 

sobrecarga de trabalho e a criação do banco de equivalência
11

, que favorece a contratação de 

                                                           
11

 Os concursos para professor ficaram condicionados à existência de cargo vago. Cada docente passa a ter um 

peso: um docente em dedicação exclusiva vale um pouco mais do que 3 professores 20h; 4 docentes em 40h 

equivalem a 5 substitutos, todos também em regime de 40h ou a 10 substitutos 20h. (Portaria Interministerial nº 

22 MEC/MP, 30/04/2007) 
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professores horistas, de vínculo transitório e de baixo compromisso com a pesquisa e com a 

extensão. 

Outros argumentos podem ser construídos a partir da análise dos resultados apre-

sentados no Relatório da Comissão
12

 do MEC sobre Análise sobre a expansão das universi-

dades federais – 2003 a 2012. A referida comissão analisou e sistematizou os dados do Reuni 

em torno dos seguintes elementos referenciais: vagas ofertadas, matrículas realizadas, número 

de professores e técnicos administrativos contratados e recursos disponibilizados para custeio, 

investimento e assistência estudantil. Os dados analisados mostram que: 

1. Ocorreu um crescimento de aproximadamente 111% na oferta de vagas nos cursos de 

graduação presencial nas Ifes no período de 2003 - 2011, sobretudo no período de con-

cepção e implementação do Reuni, de 2007 até 2011. Considerando os dados de 2003 a 

2011, em 2003 foram ofertadas 109.184 vagas na graduação presencial nas universidades 

federais. Já em 2011 foram 231.530 vagas.  

2. Com relação às matrículas, o relatório mostra um aumento aproximado de 60% nos cur-

sos de graduação presencial. Em 2003 foram realizadas 527.719 matrículas na graduação 

presencial e em 2011 foram 842.606, conforme o gráfico 5 abaixo. 

 

Gráfico 5 - Matrículas na graduação presencial nas universidades federais de 2003 a 2012 

 

Fonte: Censo/Inep. Análise sobre a expansão das universidades federais – 2003 a 2012. 

Para verificar a evolução das matrículas na graduação presencial nas IES públicas 

federais, e não apenas nas universidades, podem-se comparar também os números das 

matrículas nas IES estaduais e municipais, conforme gráfico 6 a seguir. 
                                                           
12

 Contou com representantes da Secretaria de Educação Superior (Sesu)/MEC, da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), da Associação Nacional de Pós-graduandos 

(ANPG) e da União Nacional dos Estudantes(UNE), 
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Gráfico 6 -  Evolução das matrículas na graduação presencial nas IES públicas  federais, estaduais e 

municipais (BRASIL, 2001 – 2012) 

 

Fonte: Censo e Sinopse Estatística do ensino superior, MEC/Inep 

 

3. Com relação ao número de servidores das universidades federais, o relatório apresenta os 

seguintes dados. 

 

Gráfico 7 - Número de docentes e técnico-administrativos das universidades federais de 2003 a 2012 

 

*Incluindo substitutos, efetivos e visitantes  

Fonte: Censo/Inep (apud Análise sobre a expansão das universidades federais – 2003 a 2012) 

 

Verifica-se um crescimento global do quantitativo de docentes nas Ifes de aproxima-

damente 44% no período de 2003 – 2012. Com relação ao corpo técnico-administrativo, o 
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aumento foi mais tímido, apenas 16%, chegando a ocorrer uma redução no número total entre 

os anos de 2005 e 2007. Segundo a análise do Relatório, no período de 2003 a 2007, que an-

tecede ao Reuni, essa oscilação se deveu ao redimensionamento do quadro, atendendo ao dis-

posto na Lei nº 9.632/1998
13

. A partir de 2008, com a efetivação do Reuni, retomou-se o pro-

cesso de contratação e, a partir do ano de 2010, pode ser verificado um aumento na contrata-

ção desses servidores.  

4. Os recursos orçamentários de custeio e investimento destinados aos programas de expan-

são foram sendo empenhados de acordo com a elaboração dos projetos de cada universi-

dade. Segundo o Relatório, a tendência do aumento de disponibilização de recursos de 

custeio estava atrelada ao crescimento do número de matrículas. O aumento nos recursos 

de investimento (2009 - 2011) decorreu do desenvolvimento de obras e aquisição de 

equipamentos; e a redução, em 2012, decorreu da finalização das obras. Essas informa-

ções podem ser observadas na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Recursos orçamentários do programa de expansão 2005-2012 

Ano Custeio Investimento Total 

2005 2.640.396 64.840.709 67.481.106 

2006 52.279.785 331.778.298 384.058.083 

2007 73.154.311 366.877.394 440.031.705 

2008 177.551.293 759.881.047 937.432.341 

2009 332.843.609 1.283.763.854 1.616.607.463 

2010 535.092.380 1.210.613.309 1.745.705.690 

2011 890.924.058 1.922.229.625 2.813.153.683 

2012 1.041.007.761 950.818.403 1.991.826.164 

Total Geral 3.105.493.594 6.890.802.640 9.996.296.234 

Fonte: Censo/Inep (apud Análise sobre a expansão das universidades federais – 2003 a 2012) 

 

5. Sobre a assistência estudantil, a comissão verificou que os recursos utilizados a partir do 

PNAES mostraram um aumento de 300% até 2012, passando de R$ 126.301.633,00 para 

R$ 503.843.628,00.  

Analisando o que propunha o Reuni e os dados do Relatório, conclui-se que este 

plano contribuiu para o desenvolvimento da educação superior pública, embora alguns aspec-

tos ainda precisem evoluir, sobretudo na questão da permanência e da conclusão da graduação 

por parte dos alunos. 

Se um dos objetivos do Reuni era prover as universidades das condições necessá-

rias para a ampliação do acesso e permanência do estudante na educação superior no nível de 

graduação presencial, pode-se perceber que, em relação à ampliação do acesso, houve relativo 

                                                           
13

 Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacio-

nal, e dá outras providências. A partir da lei foram extintos de vínculo efetivo os cargos de vigia, zelador, portei-

ro, jardineiro, almoxarife, cozinheiro, motorista, ascensorista, por exemplo.  
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progresso. Verifica-se um aumento no número de vagas ofertadas nas universidades, resultan-

do em 122.346 vagas ofertadas a mais. Quanto às matrículas, seu número total mostrou uma 

evolução no que se refere ao alcance das metas estabelecidas, registrando 314.887 matrículas 

a mais nesse período.  

Apesar dos investimentos mostrados no Relatório, os dados de outra análise em-

preendida por Ristoff (2013) revelam que os ingressantes vêm enfrentando mais dificuldades 

para se graduarem no período previsto (quatro anos), chegando a 2011 com uma taxa de su-

cesso de apenas 44%.   

Considerando-se que a meta global do Reuni era alcançar, ao final de cinco anos, 

uma taxa de conclusão média de 90% nos cursos de graduação presenciais, percebe-se que 

esta meta não foi atingida. Considerando dados do censo de 2008 e 2012, verifica-se que 

167.640 estudantes ingressaram na graduação presencial nas universidades federais em 2008. 

Em 2012, concluíram a graduação presencial 89.709 estudantes. Assim, pode-se inferir que a 

conclusão média atingiu 53,51% e não os 90% propostos. A taxa de conclusão dos cursos de 

graduação é resultante da relação entre o total de diplomados nos cursos de graduação presen-

cial num determinado ano e o total de vagas de ingresso oferecidas pela instituição cinco anos 

antes. Segundo as diretrizes do Reuni,  

 
A taxa de conclusão dos cursos de graduação é um indicador calculado anualmente 

por meio da razão entre diplomados e ingressos. O valor de TCG não expressa dire-

tamente as taxas de sucesso observadas nos cursos da universidade, ainda que haja 

uma relação estreita com fenômenos de retenção e evasão. Na verdade TCG também 

contempla a eficiência com que a universidade preenche as suas vagas ociosas de-

correntes do abandono dos cursos (Diretrizes do REUNI, 2007, p. 4).  

 

Diante disso, pode-se pressupor que as ações de assistência estudantil previstas no 

PNAES devem ser avaliadas para que se verifiquem suas limitações e para o replanejamento 

das estratégias para enfrentar o problema da retenção e da evasão, ou outros problemas que 

estejam impedindo o avanço da taxa de conclusão e sucesso acadêmico.  

Os resultados dessa avaliação do Reuni apontam para a necessidade de um novo 

ciclo de expansão para consolidar o programa que seja alicerçado em princípios que contribu-

am para a qualidade das ações das Ifes. Esse novo processo de expansão, segundo a Comis-

são, deve considerar três dimensões: política, pedagógica e estrutural.  

Considerando a primeira dimensão, a comissão defende que o processo de expan-

são favoreça o desenvolvimento nacional e regional, com compromisso social. Sobre a di-

mensão pedagógica, a Comissão esclarece que a articulação entre graduação e pós-graduação, 
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a relação entre teoria e prática e a investigação devem ser princípios fundamentais, além da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Do ponto de vista estrutural, o planeja-

mento é fundamental para a garantia de condições de funcionamento, considerando contrata-

ção de pessoal docente e técnico-administrativo e infraestrutura. 

 

 

2.4. O desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

 

Não se pode falar de expansão do ensino superior sem destacar a política de rees-

truturação da Rede Federal de Educação Tecnológica ocorrida nos últimos anos.  

Hoje, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está presente em 

grande parte do território nacional, oferecendo qualificação profissional para os diversos seto-

res da economia, além de realizar pesquisa e desenvolver processos, produtos e serviços que 

devem estar alinhados com as características produtivas locais. A reestruturação parece ser 

uma proposta de conter o processo de exclusão pela educação, conforme afirma Pacheco 

(2010, p. 7):  

 

O diálogo vivo e próximo dos Institutos Federais com a realidade local e regional 

objetiva provocar um olhar mais criterioso em busca de soluções para a realidade de 

exclusão que ainda neste século castiga a sociedade brasileira no que se refere ao di-

reito aos bens sociais e, em especial, à educação. 

 

Resgatando o pouco da sua história, têm-se como marco da formação técnica pro-

fissionalizante a implantação das 19 Escolas de Aprendizes Artífices, por meio do Decreto nº 

7.566, de 23 de setembro de 1909, durante a gestão do presidente Nilo Peçanha. Após essa 

data, várias foram as configurações do ensino técnico federal no Brasil. Destacam-se as trans-

formações das escolas técnicas em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet) nos 

anos 1990, que tinham o objetivo de formar tecnólogos para atender às demandas produtivas 

da sociedade.  

A atual reestruturação, instituída através do Decreto nº 6.095, de 2007, teve o ob-

jetivo de estabelecer diretrizes para integrar as instituições federais de educação tecnológica 

em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), no escopo da Rede Federal de 

Educação Tecnológica.  

Posteriormente, em 29 de dezembro de 2008, foi promulgada a Lei nº 11.892 que 

instituiu, na esfera do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, ligada ao Ministério da Educação (BRASIL, 2008). O quadro 1 

abaixo apresenta alguns dos marcos históricos da rede.  
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Quadro 1– Linha do tempo da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

Ano  Ações 

1909  Decreto 7.566 em 23 de setembro.  Criação de 19 “Escolas de Aprendizes Artífices” 

1937  Lei 378 transforma as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais, destinados ao ensino 

profissional, de todos os ramos e graus. 

1942  Decreto 4.127, de 25 de fevereiro. Transforma os Liceus Industriais em Escolas Industriais e Técnicas. 

1994  Lei 8.948, de 8 de dezembro. Institui o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando, 

gradativamente, as ETFs e as EAFs em CEFETs; 

1997  Decreto 2.208. Regulamenta a educação profissional e cria o Programa de Expansão da Educação 

Profissional (Proep). 

1999  Retoma-se o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educa-

ção Tecnológica (Cefets). 

2005 Primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal, com a construção de 60 novas unidades de ensi-

no pelo Governo Federal. 

2007 Segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal. 

2008  Articulação para criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

2009 Centenário da Rede 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Documentação Fundação Joaquim Nabuco. www.fundaj.gov.br 

 

Com isso, os IF passaram a contribuir para a expansão da rede federal de educa-

ção profissional de nível técnico e superior no Brasil.  

Sabe-se que as universidades representam a maior fatia no que diz respeito à ofer-

ta de ensino superior, pois segundo dados do Censo do Ensino Superior de 2012, enquanto as 

universidades federais respondem por 885.716 matrículas na graduação presencial, os IF e 

CEFET matricularam 97. 939 alunos na graduação presencial no mesmo ano.  

Mesmo diante dessa comparação, deve-se considerar que os institutos federais 

também têm colaborado com a ampliação da oferta de educação superior, sobretudo para a 

interiorização desse nível de ensino, como mostra a tabela 3.   

 
Tabela 3 - Comparação entre o número de matrículas na graduação presencial nos IF e CEFET e nas 

universidades federais (2009 – 2012) 

  

  

2009 2010 2011 2012 

Capital Interior Capital Interior Capital Interior Capital Interior 

IF e CEFET 32.033 22.700 32.555 34.017 37.090 45.927 38.759 59.180 

Universidades 

Federais 
420.161 276.532 437.729 326.162 460.530 382.076 475.100 410.616 

Fonte: Sinopses Estatísticas – Ensino Superior MEC/Inep 

 

Considerando o número de matrículas na graduação presencial nos IF e CEFET 

no interior, percebe-se um aumento de aproximadamente 160,70%, de 2009 para 2012, supe-

rior ao crescimento das matrículas nas universidades federais no interior e no mesmo período, 
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que foi de aproximadamente 48,48%. A evolução das matrículas nos IF e CEFET pode ser 

observada no gráfico 8, onde é possível perceber que a atuação dos IF e CEFET se faz mais 

presente no interior do país, onde as Ifes não chegam com a oferta de ensino superior.  

 

Gráfico 8 – Percentual de crescimento das matrículas na graduação presencial no interior e na capital 

entre 2009 – 2012: Comparação entre IF/CEFET e Universidades Federais 

 

Fonte: Sinopses Estatísticas – ensino superior MEC/Inep 

 

Os IF têm como foco primordial a educação profissional e tecnológica, ofertada 

nas mais diversas modalidades de ensino, com a proposta de aliar conhecimentos técnicos e 

tecnológicos a práticas pedagógicas voltadas para as realidades locais. Um dos maiores desa-

fios dos institutos, segundo Pacheco (2010, p. 2), é derrubar as barreiras entre o ensino técnico 

e o científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana.  

Para Stering e Pereira (2013), todos os cursos, pesquisas e atividades de extensão 

desenvolvidos nos IF devem possuir finalidades e objetivos voltados para o desenvolvimento 

social, econômico e sustentável de uma dada região. O foco desses institutos deve estar volta-

do para a profissionalização da classe trabalhadora nas regiões onde estão inseridos, fazendo 

com que a mesma seja capacitada para suprir a falta de profissionais qualificados.  

Segundo dados do Inep, extraídos da Sinopse da Educação Superior de 2012, o 

Brasil possui 103 instituições federais que ofertam ensino superior. Deste total, 59 são univer-

sidades federais, 4 são faculdades federais e 40 são Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia e Centros Federais de Educação Tecnológica. Assim, os IF e CEFET correspon-

dem a 39% do total de instituições federais que ofertam o ensino superior, como pode ser ob-

servado no gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Instituições Federais de Educação Superior 

 

Fonte: Inep, 2012. 

 

Os efeitos dessa reordenação se configuraram na maior expansão na história da 

rede federal tecnológica (COSTA; PAIVA; FERREIRA, 2010), e isso pode ser comprovado 

pela análise da curva de crescimento dessas instituições, conforme ilustra o gráfico 10. 

  

Gráfico 10 – Crescimento Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica* (2002 – 2014) 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do site http://redefederal.mec.gov.br/ 

*número de unidades da rede federal tecnológica.  

Do surgimento das primeiras escolas, em 1909, até o ano de 2002, haviam sido 

criadas 140 escolas técnicas no país. Segundo o site do Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), de 140 escolas e 

cerca de 160 mil matrículas em 2002, a Rede saltou para 562 unidades de ensino, um milhão 
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de matrículas e 60 mil servidores em 2014. Projetam-se mais 210 unidades a serem implanta-

das até 2018
14

.  

Atualmente o quadro de instituições que compõem a Rede Federal de Educação 

Profissional de Tecnológica conta com 38 Institutos Federais, dois Centros Federais de Edu-

cação Tecnológica, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, além das Escolas técnicas 

vinculadas às universidades federais, e o Colégio Pedro II (RJ).  

Cada unidade federativa possui pelo menos um Instituto Federal, e este possui 

seus campi instalados na capital e no interior. Há Estados em que há mais de um Instituto Fe-

deral, como é o caso da Bahia, que possui o IF da Bahia e o IF Baiano; de Goiás, com o IF de 

Goiás e o IF Goiano; Minas Gerais, com o IF de Minas Gerais, o IF do Norte de Minas, o IF 

do Sudeste de Minas, o IF do Sul de Minas e o IF do Triângulo Mineiro; de Pernambuco, com 

o IF de Pernambuco e IF do Sertão Pernambucano; do Rio de Janeiro, com o IF do Rio de 

Janeiro e o IF Fluminense; e do Rio Grande do Sul, com o IF do Rio Grande do Sul, o IF Far-

roupilha e o IF Sul-rio-grandense. 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), por sua 

vez, tem hoje 23 campi convencionais, nos municípios de Acaraú, Canindé, Cedro, Crateús, 

Crato, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral, 

Aracati, Baturité, Camocim, Caucaia, Jaguaribe, Morada Nova, Tabuleiro do Norte, Tauá, 

Tianguá, Ubajara e Umirim. A instituição está em processo de implantação dos campi nos 

municípios de Acopiara, Boa Viagem, Horizonte, Itapipoca, Maranguape e Paracuru, além 

dos campi avançado de Russas, Guaramiranga, Jaguaruana, Pentecoste, Icapuí e Santa Quité-

ria. 

A interiorização trazida pelo IFCE tenta corresponder à meta do programa de ex-

pansão da rede federal de educação profissional e tecnológica e ao objetivo de levar desen-

volvimento socioeconômico para as regiões do Ceará, prevenindo assim o êxodo de jovens 

estudantes para a capital. 

Atualmente o IFCE mantém 57 cursos técnicos, sendo 21 cursos técnicos subse-

quentes (cursado após a conclusão do ensino médio), 21 concomitantes (cursado durante o 

ensino médio), 11 integrados (oferta de ensino médio e técnico pelo IF) e 4 na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os cursos superiores são 40, sendo 13 de bacharelado, 8 

de licenciatura e 19 de tecnologia. Há também 12 pós-graduações (entre especializações e 

mestrado).  

                                                           
14

 http://www.conif.org.br/ultimas-noticias/684-rede-federal-completa-105-anos-com-selo-comemorativo.html.  

Acessado em 11/11/14. 
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Em termos de educação a distância, o IFCE oferta cursos de Graduação, pela Uni-

versidade Aberta do Brasil (UaB), em Tecnologia em Hotelaria, Licenciatura em Matemática, 

Licenciatura em Educação Profissional, Científica e Tecnológica; Cursos Técnicos pela Esco-

la Técnica Aberta do Brasil (E-Tec), em Eletrotécnica, Informática, Meio Ambiente, Rede de 

computadores, Edificações, Segurança do trabalho; Profuncionário (visa à formação dos fun-

cionários, em efetivo exercício, em habilitação compatível com sua atividade na escola), em 

Alimentação escolar, Infraestrutura escolar e Secretaria escolar. Oferta também cursos de 

Aperfeiçoamento em Docência na Educação Profissional nos Níveis Básico e Técnico, além 

do curso de Especialização em Turismo e Hospitalidade. 

Tomando-se como análise a oferta da educação superior, no âmbito dessas insti-

tuições, tem-se:  

a) cursos de graduação, compreendendo bacharelados de natureza tecnológica e 

cursos superiores de tecnologia, visando à formação de profissionais para os di-

ferentes setores da economia; 

b) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando 

à formação de especialistas para as diferentes áreas da educação profissional e 

tecnológica; 

c) programas de pós-graduação stricto sensu, compreendendo mestrado e doutora-

do, preferencialmente de natureza profissional, que promovam o aumento da 

competitividade nacional e o estabelecimento de bases sólidas em ciência e tec-

nologia, com vista ao processo de geração e inovação tecnológica; e 

d) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 

com vista à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas 

de ciências e matemática, de acordo com as demandas de âmbito local e regio-

nal.(BRASIL, Decreto nº 6.095, de 24 de Abril de 2007b, inciso VII, do § 2º do 

art. 4°) 

 

É importante ressaltar o incentivo para a criação de cursos de licenciatura, em que 

20% de todas as vagas ofertadas deverão ser de licenciatura, a fim de atender à necessidade 

latente de professores para a educação básica. 

Pela lei n° 11. 892, 50% das vagas são para ensino técnico médio, 20% para licen-

ciatura e os 30% restantes para os tecnológicos superiores e bacharelados, podendo ser desti-

nados a qualquer outro nível de ensino, inclusive à pós-graduação. 

 

No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, 

deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender 

aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7
o
 desta Lei, e o mínimo de 20% 

(vinte por cento) de suas vagas para atender ao previsto na alínea b do inciso VI 

do caput do citado art. 7
o
. (BRASIL, MEC, Lei 11.892, art.8

o
) 

 

O que está previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7
o
 é que um 

dos objetivos dos IF é ministrar, em nível de educação superior, “cursos de licenciatura, bem 

como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores 
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para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação pro-

fissional” (BRASIL, MEC, Lei n° 11.892, art.7
o
). 

Além disso, o Decreto n° 6.095/07 já indicava a necessidade de dotação orçamen-

tária para este fim, conforme se verifica no trecho a seguir. 

 

O projeto de lei que instituir o IFET vinculará sua autonomia financeira de modo 

que o Instituto, em cada exercício, aplique o mínimo de cinquenta por cento de sua 

dotação orçamentária anual no alcance dos objetivos definidos nos incisos I, II e III 

do § 2° do art. 4°, e o mínimo de vinte por cento de sua dotação orçamentária anual 

na consecução do objetivo referido na alínea “d”, inciso VII, do §2° do citado art. 4° 

(BRASIL, MEC, Dec. 6.095/07, Art. 4°) 

 

O que está disposto na alínea d, inciso VII, do §2° do citado art. 4° do referido 

Decreto é que o projeto de Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) integrado dessas 

IES deverá se orientar, dentre outros objetivos, a ministrar, em nível de educação superior, 

cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vista à 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemáti-

ca, de acordo com as demandas de âmbito local e regional. Assim, segue-se a proporção da 

distribuição das vagas de 50% para técnico de nível médio, 20% para licenciatura e 30% tec-

nológico superiores e bacharelados, também para a distribuição dos recursos orçamentários.  

Essa tendência de atribuir à rede federal tecnológica a tarefa de colaborar com a 

formação de professores já existia desde o período de transição dos anos 1990 para os 2000, 

quando fora aprovado o Decreto n° 3.462/00, afirmando que:  

 

Os Centros Federais de Educação Tecnológica, [...] gozarão de autonomia para a 

criação de cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e tecnológico da 

Educação Profissional, bem como para implantação de cursos de formação de pro-

fessores para as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da Educa-

ção Profissional (BRASIL, MEC, Dec. n° 3.462/00, Art. 1º). 

 

A implantação de cursos de formação de professores no âmbito dos IF vem ocor-

rendo de maneira progressiva, porquanto Pacheco (2010, p. 12) aponta para um crescimento 

no atendimento a essa especificidade, em que a procura por esse tipo de formação pode che-

gar a 100 mil matrículas, quando na plenitude de seu funcionamento, devido à carência de 

professores para lecionar as disciplinas científicas e tecnológicas na educação básica. Isso 

poderá resultar numa maior oferta de licenciaturas em todo o país. 

O que justifica a delegação das licenciaturas para os IF pode ser verificado na pu-

blicação do MEC, intitulada Contribuições para o Processo de Construção dos Cursos de 

Licenciatura dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Segundo essa publi-

cação, o Relatório do Conselho Nacional de Educação (CNE) estimou uma demanda em 
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272.327 professores (MEC, 2007) apenas no campo das ciências da natureza, reforçando a 

necessidade da oferta de mais cursos de formação de professores. 

Dado que a reestruturação da Rede Federal Tecnológica é um processo recente, 

ainda em evolução, as pesquisas voltadas para avaliar essa política ainda são incipientes. Con-

tudo, é possível considerar alguns pontos críticos, apresentados por Xavier Neto (2008), Otra-

no (2010), Stering e Pereira (2013), Pansardi (2013), Liberalesso (2010), Giestera (2012) e 

Lima (2013), que aos poucos se revelam, e tecer alguns comentários.  

Um desses pontos diz respeito à forma aligeirada de implantação dessas institui-

ções, que parece não ter sido precedida de um momento preparatório e de maior discussão 

com as comunidades locais. A inserção dos campi dos IF nos municípios envolveu mais as 

lideranças políticas locais e menos as comunidades, de maneira que não é raro perceber que 

parte da população ou desconhece os IF ou os confunde com os CEFET.  

Xavier Neto (2008), ao realizar seu estudo sobre o que ele denominou de processo 

de “ifetização” da rede federal de educação tecnológica, afirma a existência de um vínculo 

entre o projeto de ifetização e o avanço das políticas neoliberais, e argumenta que: 

 

[...] a construção dos projetos, por parte dos Cefet, foi realizada de maneira ataba-

lhoada, sem uma discussão profunda com a comunidade e que buscavam atender ao 

Decreto Federal e à Chamada Pública, instrumentos jurídicos que se distanciam do 

processo democrático e que, de se certa forma, criaram no imaginário social uma ne-

cessidade positiva de transformação da Rede Tecnológica em Institutos (XAVIER 

NETO, 2008, p. 9). 

 

Considerando a literatura disponível, identificam-se também críticas relacionadas 

à constituição da identidade dos IF, o que pode estar relacionado com as inúmeras finalidades 

atribuídas a essas instituições, que abrangem a formação técnica de nível médio, tecnológica 

superior, licenciatura, bacharelado e pós-graduação.  

Segundo Otranto (2010), a quantidade de finalidades e características expressas na 

lei, no seu artigo 6º, passa a certeza de que o IF é, em última análise, mais um modelo alterna-

tivo à “universidade de pesquisa”, que vem sendo implementado na América Latina, nos últi-

mos anos, a partir do incentivo explícito do Banco Mundial. 

 Essas diversas finalidades fazem dos IF espaços para a experimentação de inúme-

ros programas de educação inclusiva, como o Pronatec, e outros a ele vinculados como o Cer-

tific (permite o reconhecimento dos saberes dos trabalhadores adquiridos ao longo de sua vida 

profissional) e o E-Tec (oferta de cursos técnicos na modalidade de educação à distância, com 

vistas a ampliar as oportunidades de acesso aos jovens de periferias ou regiões isoladas), além 

do Mulheres Mil (oferta de cursos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnera-
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bilidade social) e do ProEja (que visa integrar a educação profissional com a educação básica 

na modalidade de educação de jovens e adultos),  

Embora reconhecendo a importância dessas iniciativas de ampliação do acesso ao 

ensino profissionalizante, Stering e Pereira (2013) consideram que esses programas contribu-

em para uma sobrecarga de trabalho para os professores dessas instituições. Segundo os auto-

res, programas como o Pronatec, por exemplo, "contribuem para a precarização do trabalho 

do professor, que além de cumprir com suas atividades normais na instituição, tem que dobrar 

sua carga horária, atraído pelo „pró labore‟ pago pelas horas adicionais trabalhadas” (STE-

RING; PEREIRA, 2013, p. 15). 

Além desses problemas, a “imposição” legal da oferta de ensino superior, com 

destaque para as licenciaturas, que é o foco de análise desse trabalho, ainda se encontra em 

processo de assimilação. De acordo com Pansardi (2013, p. 8), “as licenciaturas ainda consti-

tuem um corpo estranho nos IF”. Isso pode ser percebido devido a dois problemas: o espaço 

da licenciatura no ambiente tecnológico; e a formação pedagógica dos professores dos IF. 

A indefinição do espaço das licenciaturas pode estar relacionada ao fato de estas 

serem mais voltadas para a formação humanística e estarem ocupando espaços nos campi on-

de predominam cursos de formação tecnológica. Diante disso, parece faltar um espaço maior 

para as discussões próprias desses cursos, bem como maior diálogo e integração entre as li-

cenciaturas e os demais cursos, para troca de experiências e saberes. 

Além disso, os profissionais admitidos na rede federal possuem a formação inicial 

em nível de graduação, que não inclui especificamente a licenciatura. Assim, muitos não pos-

suem conhecimentos didáticos e pedagógicos essenciais para o exercício da docência (STE-

RING; PEREIRA, 2013, p. 3). Para Liberalesso (2010, p. 3), “a maioria destes profissionais 

possui pós-graduação em cursos de mestrado e doutorado, no entanto, nem todos possuem 

cursos de licenciatura, de graduação plena, como antevia a lei”.  

O que se observa é a carência de professores com formação didático-pedagógica e 

com experiência no magistério na área lecionada para atuarem nessas instituições de educação 

profissional e tecnológica (GIESTEIRA, 2012, p. 40). Essa falta de preparação didática é ain-

da mais frequente no exercício da docência no ensino técnico dos IF. Os próprios docentes 

percebem isso, conforme o relato de um docente que atua na educação técnico-

profissionalizante:  

 

Necessitamos de uma formação pedagógica que trate além dos elementos principais 

do exercício da docência, da especificidade que é trabalhar com o ensino técnico (...) 

leciono diversas disciplinas de administração e economia, mas, assim como meus 
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colegas das áreas de contabilidade, direito e engenharias, nossas graduações não 

disponibilizam licenciatura (FARIAS apud GIESTEIRA, 2012, p. 40) 
  

Também ocorre, em alguns casos, a falta de identidade dos docentes com os cur-

sos onde ministram aulas. Isso também pode estar relacionado ao fato de estes terem que atuar 

em outros níveis de ensino, conforme a necessidade de cada campus. Assim, fica um pouco 

mais difícil para o docente criar identidade e vínculo com um curso específico, participar do 

colegiado e dos grupos para se envolver com o curso.  

Ainda sobre a análise do compromisso dos IF com as licenciaturas, Lima (2013), 

em seu estudo sobre a formação de professores pelos institutos federais, constatou que, embo-

ra a prioridade da oferta para a formação de professores para a educação básica, especialmen-

te em Física, Química, Biologia e Matemática esteja sendo atendida, a formação de professo-

res para a educação profissional é ofertada de forma inexpressiva, “mesmo sendo essas insti-

tuições uma das que mais precisam do professor para a educação profissional” (LIMA, 2013, 

p. 101).  

Os IF poderiam ampliar a formação pedagógica (para bacharéis ou para formação 

continuada) e de licenciatura (como formação inicial) voltada para qualificar professores para 

lecionarem nos cursos técnicos profissionalizantes. Assim, um dos desafios que se apresentam 

para os IF é consolidar sua identidade e seu papel na sociedade, principalmente no que diz 

respeito à carreia docente e aos seus campos de atuação, ressaltando a tarefa de formação pe-

dagógica, que pode se iniciar pela qualificação didática dos seus próprios professores.   
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3 ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR  

 

Neste capítulo apresenta-se um estudo sobre as concepções de acesso e permanên-

cia no ensino superior e sua relação com o processo de democratização. 

Analisa-se a questão do acesso e da permanência, tendo-se como base teórica a 

perspectiva de Pierre Bourdieu, procurando compará-la com a realidade brasileira.  

Apresenta-se também o percurso das formas de seleção para ingresso na educação 

superior, desde os exames de madureza até a experiência do exame nacional que se tem hoje, 

considerando alguns dos marcos normativos e procurando analisar as oportunidades de inclu-

são ou exclusão geradas por esses processos. 

 

3.1. Acesso ao ensino superior: da massificação à democratização 

 

Para se alcançar uma compreensão sobre a questão do acesso à educação superior, 

é preciso distinguir dois processos que emergem desse direito: a massificação e a democrati-

zação do acesso a esse nível de ensino. 

Por massificação da educação entende-se a 

 
[...] redução da educação às exigências estritas do mercado de trabalho tanto no que 

se refere aos conhecimentos por ele requeridos quanto à imposição da disciplina ne-

cessária às formas de organização do trabalho e de vida contemporâneos. A massifi-

cação, portanto, resulta da ação do capital para reduzir os processos formativos às 

exigências estritas da reprodução do capital, daí muitas vezes suscitar a apatia dos 

estudantes ou sua revolta contra os sistemas de ensino (BRUNO, 2011, p. 551). 

 

Este termo pode ser encontrado na obra de Ortega y Gasset, A rebelião das mas-

sas (1926), que aborda as transformações do século XX ocorridas com o auge da industriali-

zação e da urbanização. O termo “massa” é atribuído às multidões e aglomerações, que bus-

cam "igualdade", todavia perdem a identidade. Ainda segundo Ortega y Gasset (2002, p. 45), 

“massa é todo aquele que não atribui a si mesmo um valor – bom ou mau – por razões especi-

ais, mas que se sente como todo „mundo‟ e, certamente, não se angustia com isso, sente-se 

bem por ser idêntico aos demais”. 

No Brasil, verificou-se uma tendência mais acentuada na busca pela massificação 

do acesso à educação nos anos 1990, com as campanhas de universalização do ensino funda-

mental e com a intensificação do processo de expansão do ensino superior. Autores como 

Oliveira et al (2008) consideram que as políticas educacionais da época tinham influências 

neoliberais, conforme se observa:  
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A "massificação" encetada a partir dos anos 1990 teve um viés mercadorizante, via 

oferta de ensino superior pago, e visou atingir, majoritariamente, o trabalhador-

estudante (ou o estudante-trabalhador) que, em tempos de flexibilidade no mundo do 

trabalho e de incentivo às soluções individuais, buscou sua formação em nível supe-

rior na iniciativa privada. (OLIVEIRA ET AL, 2008, p. 77)  

 

Isso mostra que a massificação do acesso pode ocorrer quando se atrela a educa-

ção, em qualquer nível, às cobranças do mercado; quando os processos seletivos e formativos 

não consideram as diversidades; quando educadores e educandos perdem a identidade.  

Esses efeitos foram sentidos com mais ênfase no final do século XX, quando se 

observou que as instituições educacionais, sobretudo as particulares, estavam cada vez mais 

parecidas com empresas, e o sistema educacional cada vez mais pressionado pelas demandas 

econômicas. É preciso alertar que uma instituição educacional, de qualquer nível, deve se 

orientar por valores e pressupostos próprios da natureza da atividade educativa, que devem se 

basear nos princípios democráticos e humanísticos. Burton Clark, em seu livro The Higher 

Education System, chamou atenção para isso, afirmando que 

 

[…] it does not make much sense to evaluate business firms according to how much 

they act like universities, nor economic systems  according to their resemblance to 

higher education systems (…) We persist in peering at higher education through 

glasses that distort. (CLARK, 1983, p. 275) 

 

No sentido contrário ao da massificação está a democratização, porque por este 

processo os valores e princípios educacionais devem ser preservados. 

Então, democratizar significa “criar oportunidades para que milhares de jovens 

pobres, filhos da classe trabalhadora e estudantes das escolas públicas tenham acesso à educa-

ção superior” (RISTOFF, 2008, p. 45). A democratização está vinculada à elaboração de me-

canismos de garantia do acesso à educação que levem em consideração as diversidades e as 

desigualdades sociais, econômicas e raciais da população.  

Quando se discute democratização, é preciso reconhecer que há desigualdades que 

não são naturais, mas que são resultantes de um processo histórico de exclusão. Uma forma de 

se perceber isso é refletindo acerca das dificuldades que pessoas menos favorecidas têm de 

ocupar espaços historicamente tomados por pessoas que tiveram mais oportunidades de for-

mação. 

Assim, faz-se necessário romper as práticas que aproximam a educação da massi-

ficação e encorajar os processos que visam à democratização, porque, para que esta aconteça 

de fato, é preciso implementar “ações mais radicais que afirmem os direitos dos historicamen-

te excluídos, que assegurem o acesso e a permanência a todos os que seriamente procuram a 
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educação superior, desprivatizando e democratizando o campus público” (RISTOFF, 2008, p. 

45). 

Diante disso, percebe-se que para democratizar é preciso ir além da expansão da 

oferta de vagas; é necessária a utilização de mecanismos de inclusão de minorias sociais no 

ensino superior (MELO; SOUSA, 2009) e de permanência dessas minorias no curso.  

Estabelecida a diferenciação entre massificação e democratização, pode-se inferir 

que as políticas de ensino superior devem ser articuladas para garantir que se cumpra um dos 

princípios da educação, presente tanto no Art. 206 da Constituição de 1988 quanto no Art. 3º 

da atual LDB, que é o da “igualdade de condições para o acesso e permanência”.  

Nas últimas décadas, algumas ações já foram elaboradas e colocadas em prática 

pela democratização do acesso e pela garantia da permanência nas IES, sejam públicas ou 

privadas, como o PNAES, a  UaB, e o Reuni.  

Também foram criados: em 2004, o Programa Universidade para Todos (Prouni), 

pela Lei nº 11.096/2005, tendo como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e 

parciais a estudantes de cursos de graduação para ingressarem em instituições privadas de 

educação superior; e a Lei de n
o 

12.711/12, que destina 50% das vagas das instituições públi-

cas de educação superior a estudantes egressos de escolas públicas, que possuem renda inferi-

or a 1,5 salários mínimos e que se autodeclararem negros, pardos ou indígenas (na seção 3.1.1 

essa lei será discutida).  

Outros caminhos podem ser as reformas curriculares dos cursos e dos programas 

de formação dos professores para adequá-los ao perfil discente, pois a democratização tam-

bém está diretamente ligada à qualidade do ensino, fazendo-se necessária sobre a relação exis-

tente entre os currículos e a realidade de cada campus. 

Alguns aspectos podem influenciar as possibilidades de acesso à educação superi-

or. Segundo Pérez, Bollmann e Eltermann (2014, p. 169), esse acesso não é determinado ape-

nas pelos critérios estabelecidos pelas IES, mas também pelos fatores econômicos e sociocul-

turais, conforme afirmam: “el acceso a la Educación Superior está determinado por las carac-

terísticas de los criterios de admisión de carácter académico establecidos por cada institución 

y el costo de los estudios, pero también por representaciones culturales de los distintos grupos 

sociales sobre sus expectativas con respecto a estos estúdios”. 

Por isso, nas seções posteriores serão analisados os critérios de admissão utiliza-

dos pelas instituições e as questões socioculturais. 
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3.1.1. Os processos seletivos 

 

Os processos de seleção de estudantes para a educação superior pública se carac-

terizam historicamente mais como movimentos represadores do que promotores de oportuni-

dades de acesso e de democratização desse nível. 

Como, ainda hoje, o acesso à educação superior está vinculado à capacidade de 

cada um
15

, logo se infere que este não é um direito disponível para todos (ALMEIDA, 2006, 

p.74), o que respaldaria as justificativas dos que defendem ser uma ação necessária (ou natu-

ral) selecionar os mais “aptos” para ingressarem no ensino superior.  

Encontram-se registros na literatura dos primeiros exames que compunham as 

etapas de seleção para o ingresso no ensino superior (ALMEIDA, 2006). Um deles é o exame 

de madureza. Esse exame foi regulamentado através do Decreto 981, de 8 de novembro de 

1890, e colocado em prática em 1908. Ele foi inventado para ser um exame de Estado, presta-

do na saída do ensino secundário, com o objetivo de “verificar se o aluno tem a cultura inte-

lectual necessária” (Art.33), mas se tornou num exame para entrada no ensino superior.  

No início nos anos 1900, foi surgindo uma demanda por titulação, a partir da ne-

cessidade das classes mais abastadas de adquirir um diploma de nível superior, “induzidos 

pela ideologia do bacharelismo” (CUNHA, 2000, p. 159). O título acadêmico havia se tornado 

um sonho dourado de quase todas as famílias brasileiras
16

.  

Em razão dessa demanda, ocorreu uma procura por educação superior maior que o 

número de vagas disponíveis.  

Na tentativa de conter a ampliação do acesso (DASSIE; CARVALHO, 2010, p. 

144), em 5 de abril de 1911, pelo Decreto 8.659, foi instituído o exame de admissão, dando 

início ao processo de institucionalização do acesso ao ensino superior (CUNHA, 2000).  

Esse decreto aprovava a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na 

República, durante o governo de Hermes da Fonseca. Também conhecido como Lei Rivadá-

via Corrêa, nome do Ministro da Justiça e dos Negócios, tal decreto retirou da União o mono-

pólio da criação de instituições de ensino superior, “e o poder de interferência no setor educa-

cional” (COLOMBO, 2013, p. 20). Isso favoreceu a criação de faculdades no período
17

.   

                                                           
15 

O dever do Estado de garantir o acesso aos níveis mais elevados segundo a capacidade de cada um é um prin-

cípio presente na Constituição Federal de 1988 (Art. 208) e na LDB 9.394/96 (Art.4º).  
16 

Afirmação do Ministro Rivadávia Corrêa, extraído de Guimarães (1948, p.315).  
17 

Entre 1911e 1915, foram criadas: Faculdade de Medicina de Minas Gerais e Faculdade de Direito de Niterói 

(1911), Faculdade de Medicina de São Paulo, Escola de Medicina do Rio de Janeiro e Escola Politécnica de 

Pernambuco (1912), Faculdade de Farmácia e Odontologia de Alfenas, Faculdade de Odontologia do Pará e 
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A partir de então, para matricular-se nesse nível, o candidato deveria comprovar 

ter no mínimo 16 anos, atestar idoneidade moral, ter certificado de aprovação no exame de 

admissão e recibo da taxa de matrícula (NETTO, 1985, p. 1).  

O referido exame escolhia, entre os candidatos à matrícula nos cursos superiores, 

os mais bem equilibrados e com um desenvolvimento intelectual capaz de suportar o prosse-

guimento dos estudos (CURY, 2009, p. 729). Isso reflete a forte inspiração positivista das 

medidas educacionais da época.  

Essa influência pode ser percebida no texto do artigo 65 do Decreto, quando esta-

belecia que, para concessão da matrícula, todos os aspirantes ao ensino superior tinham de 

passar “por um exame que habilite a um juízo de conjunto sobre o seu desenvolvimento inte-

lectual e capacidade para empreender eficazmente o estudo das matérias que constituem o 

ensino da faculdade” (Decreto n° 8.659, apud NETTO, 1985).  

O decreto ainda estabelecia que esse exame devia ser realizado através de uma 

prova escrita que revelaria “a cultura mental que se quer verificar e de uma prova oral sobre 

línguas e ciências” (Art. 65. Parágrafo primeiro. Decreto 8.659, apud NETTO, 1985). Diante 

da cobrança, presente no exame, do domínio de conteúdos do primeiro ano de faculdade, os 

alunos passaram a recorrer a aulas complementares para estudar as matérias específicas. Para 

o autor, o ensino superior tem grande parcela de responsabilidade na distorção do sentido do 

exame, conforme afirma: 

 

O terceiro grau de ensino tem, frequentemente, desconsiderado a importância dos 

objetivos mais nobres e abrangentes dos graus de ensino que o precedem, preocupa-

do apenas com o papel propedêutico que desempenham, relativamente ao ensino de 

algumas disciplinas consideradas de maior relevância para o aprendizado de outras 

que figuram no currículo de nível superior pretendido pelo candidato (NETTO, 

1985, p. 42).  

 

Assim, os exames de admissão podem ser considerados como os passos iniciais 

para o aparecimento dos atuais cursinhos preparatórios para o vestibular (TOBIAS, 1991) e 

para a discussão sobre os reais objetivos do ensino secundário. 

Em 18 de março de 1915, o termo vestibular substituiu a antiga nomenclatura, 

com o Decreto nº 11.530, que ficou conhecido como Reforma Carlos Maximiliano
18

, então 

                                                                                                                                                                                     

Escola Superior de Agronomia de Pernambuco (1914) e Faculdade de Odontologia de Pernambuco (1915) (CU-

NHA, 2007, p.166). 
18

 Maximiliano reorganizou o ensino secundário e superior na Primeira República. Ele pretendia melhorar a 

qualidade do ensino secundário, bastante combalido pela desastrada e inoportuna reforma levada a efeito por 

Rivadávia Corrêa. Todavia, o ministro se preocupou apenas com a função de preparatório ao ensino superior 

(PALMA FILHO, 2005). 
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Ministro da Justiça. Essa reforma também foi marcada pela exigência de certificações de con-

clusão de ensino secundário. 

A partir de então, além das provas, os candidatos passaram a ter que apresentar 

certificado de aprovação no Curso Ginasial
19

, realizado em estabelecimentos de ensino públi-

co, especificamente no Colégio D. Pedro II, que servia como padrão para colégios públicos e 

privados, ou em outros Estaduais no modelo daquele (SANTOS, 2013, p. 3).  

Cabe lembrar que as escolas públicas e particulares dessa época podiam ofertar 

ensino secundário, mas as privadas não eram equiparadas às oficiais. Daí a necessidade de 

aprovação dos alunos oriundos desses estabelecimentos em exames realizados pelas escolas 

oficiais. Só assim esses alunos poderiam receber o certificado de conclusão do ensino secun-

dário e ter acesso à educação superior (OLIVEIRA; CIASCA, 2008).  

A exceção a essa norma veio em 14 de janeiro de 1916, quando foi dada aos dire-

tores de instituições particulares a possibilidade de examinar seus alunos, segundo as seguin-

tes condições: que essas escolas estivessem instaladas em localidades onde não existissem 

escolas oficiais; funcionassem há mais de 5 anos; possuíssem corpo docente idôneo; e que as 

bancas examinadoras fossem nomeadas pelo Conselho Superior do Ensino e fiscalizadas por 

um inspetor, nomeado pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores. 

Embora não seja o propósito desse trabalho analisar todas as reformas educacio-

nais brasileiras, faz-se necessário apontar ainda outros decretos que modificaram de alguma 

maneira os formatos dos processos seletivos, pois, “na medida em que a demanda por ensino 

superior aumentava foram criados os critérios para seleção mais excludentes” (SANTOS, 

2013, p. 3).   

As mudanças promovidas pelo Decreto nº 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, por 

exemplo, colaboraram para acentuar o caráter discriminatório dos vestibulares. A marca desse 

decreto foi a institucionalização da limitação de vagas e a introdução do critério classificató-

rio. Ficou estabelecido que o diretor de cada instituição de ensino superior deveria fixar o 

número de vagas anuais e que os estudantes aprovados seriam matriculados por ordem de 

classificação até completar as vagas
20

. Aqueles que, mesmo aprovados, excedessem o limite 

estabelecido, teriam de fazer novo exame (CUNHA, 2000).  

                                                           
19 

Uma espécie de segundo ciclo do ensino fundamental, correspondendo a cinco séries. 
20

 Pelo Art. 206 do Decreto nº 16.782/1925, para a matrícula nos cursos superiores, os candidatos deveriam ter: 

idade mínima de 16 anos; bom comportamento moral; aprovação no exame vestibular; classificação, neste exa-

me, dentro do número próximo de matriculas anualmente fixado, ou prova de que algum dos classificados nesse 

número não se matricularia, de modo a haver vaga; e prova de pagamento da taxa. 
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Segundo Santos (2013, p. 3) “tal modelo é perpetuado até os dias atuais fazendo 

com que os candidatos prestem vestibulares em várias instituições diferentes com o objetivo 

de não ficarem fora das vagas ofertadas”. O autor faz essa crítica às IES que mantêm os vesti-

bulares tradicionais como forma de acesso.  

Dando continuidade à análise histórica dos processos seletivos, na década de 

1930, destacam-se as reformas do então Ministro Francisco Campos, após a criação do Minis-

tério da Educação e Saúde. Com essa reforma, o ensino secundário foi dividido em duas eta-

pas: a primeira etapa durava 5 anos e era voltada para a formação fundamental, e a segunda 

etapa, de 2 anos, caracterizada como uma formação complementar, voltada às futuras especia-

lizações profissionais, ministrada nas instituições de ensino superior.  

Eram os chamados pré-universitários: pré-jurídico, pré-médico, pré-politécnico. O 

vestibular passou a ser determinado pela natureza do curso de nível superior e restrito a algu-

mas disciplinas, tidas como os requisitos mais importantes (NETTO, 1985, p. 42). 

Com a implantação da Reforma de Gustavo Capanema, em 1942, a parte com-

plementar foi substituída pelas modalidades clássico e científico do curso colegial, que tam-

bém tinham o propósito de preparar os estudantes para o nível superior. O curso colegial, por 

sua vez, era subdividido em científico para medicina e científico para engenharia, por exem-

plo. Essa divisão decorria das matérias exigidas nesses diferentes vestibulares. Essa organiza-

ção se manteve nos anos posteriores, demonstrando como o vestibular interferia na natureza 

da formação de nível básico. 

Como visto no capítulo anterior, os anos 1960 e 1970 foram marcados pelo cres-

cimento demográfico, pela urbanização e industrialização, quando houve maior procura pelas 

escolas superiores, principalmente as de maior prestígio e que ofereciam as carreiras de maior 

tradição. Com isso, as vagas nessas IES ficaram cada vez mais disputadas.   

Por isso, o processo seletivo foi se tornando cada vez mais rígido, porque excluía 

os candidatos, pelo artifício da elevação da dificuldade das provas. Além disso, as provas de 

muitas universidades eram realizadas no mesmo dia, o que impossibilitava o aluno de concor-

rer a vagas em outras universidades. Cabe ressaltar que além das provas escritas, havia exa-

mes orais ou práticos que se estendiam por vários dias. 

As provas dos vestibulares foram se tornando cada vez mais difíceis e, segundo 

Netto (1985, p. 43): 
 

[...] incompatíveis com aquilo que, de fato, era ensinado no curso colegial. O distan-

ciamento entre o que era ensinado ao aluno no secundário e o que era pedido ao 

candidato no vestibular criou um vazio entre o ensino secundário e o superior no 

qual, com muito senso de oportunismo, os conhecidos “cursinhos” se insinuaram e 

floresceram. 
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Começava a ganhar força o discurso, ainda defendido por muitos professores e es-

colas nos dias de hoje, de que o que não cai no vestibular não tem importância. Também as 

famílias, sob a iminência de verem seus filhos fora do ensino superior, passaram a pressionar 

as escolas e estas, principalmente as particulares, foram aderindo a esse discurso para sobre-

viverem no mercado competitivo.  

Em 28 de novembro de 1968, após o Golpe Militar de 1964, a Lei nº 5.540 insti-

tuiu o vestibular unificado (um mesmo vestibular para várias instituições) e explicitou sua 

função, que era de utilizar os conhecimentos do segundo grau para a seleção do candidato à 

educação superior. No seu artigo 21, a mencionada lei estabelecia que "o Concurso Vestibular 

abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas de educação de 2º grau, sem ultrapas-

sar este nível de complexidade, para avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua apti-

dão intelectual para estudos superiores” (Art. 21, lei nº 5.540). Os conhecimentos comuns, aos 

quais se refere a lei, correspondem ao núcleo comum definido na LDB n° 5.692/71. 

Cabe destacar a criação, em 1970, da Comissão Nacional do Vestibular Unifica-

do
21

, que tinha como função regulamentar e tentar uniformizar a seleção. A comissão foi acu-

sada de violentar a autonomia universitária e de desrespeitar as peculiaridades regionais, pois 

o MEC estaria, através da comissão, colocando uma camisa de força no sistema de ensino 

superior (OLIVEIRA, 1985, p. 14). 

 A natureza classificatória dos vestibulares foi legitimada pelo artigo 29 do Decre-

to n° 68.908 de 1971. O decreto dispunha sobre o vestibular para admissão aos cursos superio-

res de graduação e visava regulamentar os princípios do vestibular anunciados pela lei n° 

5.540. Ele definia que “o concurso vestibular far-se-á rigorosamente pelo processo classifica-

tório, com aproveitamento dos candidatos até o limite das vagas fixadas no edital, excluindo-

se o candidato com resultado nulo em qualquer das provas” (Art. 29 do Decreto n° 68.908). 

Com isso, tentava-se resolver a situação dos “excedentes”.  

Na história dos vestibulares também se destaca a criação da Fundação Universitá-

ria para o Vestibular (Fuvest), em 1976, que unificou os vestibulares da USP, da Universidade 

Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Embora a 

Unesp e Unicamp tenham se desligado da fundação em 1983 e 1985, respectivamente, o exa-

me da Fuvest continuou e continua sendo o maior vestibular do Brasil.  

                                                           
21 

Dentre as atribuições da comissão estava realizar estudos sobre a possibilidade de: reunir universidades e esco-

las por áreas de conhecimento e em distritos geo-educacionais; executar um vestibular unificado por área de 

conhecimento; uniformizar os programas  exigidos no vestibular e as taxas de inscrição; aplicar os novos méto-

dos de verificação, adequando o nível de complexidade das provas do vestibular ao 2º grau. (OLIVEIRA, 1985) 
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Em meados da década de 1970, foi incluída a prova de redação no vestibular, co-

mo forma de selecionar estudantes com melhores habilidades de língua portuguesa. A inclu-

são da redação coincide com a expansão do ensino superior, notadamente entre o final da dé-

cada de 60 e o início da de 70.  

Na época, verificou-se um aumento da quantidade de candidatos oriundos de ca-

madas sociais menos privilegiadas. Essa ampliação trouxe o temor do comprometimento da 

qualidade do ensino, principalmente por parte das universidades, que começaram a criticar a 

má qualidade do ensino de 2º grau, as deficiências que os ingressantes apresentavam, princi-

palmente na capacidade de produção textual. Muitos atribuíam essa deficiência ao uso exclu-

sivo dos testes de múltipla escolha, que não mediam essa habilidade. 

Segundo Netto (1985, p. 46), 

 

É preciso cuidar para que o vestibular não se constitua em instrumento de distorção 

do sistema de ensino, mas é ilusório pretender-se que ele deva ou possa corrigir os 

males que são intrínsecos, próprios desse mesmo sistema. Como, porém, diante de 

críticas acerca da má formação do aluno, é muito mais fácil introduzir modificações 

no vestibular, para assim iludir a opinião pública de que medidas estão sendo adota-

das para sanar o problema, este acaba sendo o caminho fácil e, consequentemente, 

protelatório da adoção de medidas que efetivamente possam contribuir para melho-

rar a qualidade do ensino. 

 

Com o Decreto n° 79.298, de 24 de fevereiro de 1977, que passou a reger o con-

curso vestibular a partir de janeiro de 1978, ocorreu não só a inclusão obrigatória de prova ou 

questão de redação em língua portuguesa, como também a “utilização de mecanismos de afe-

rição que assegurassem a participação, na etapa final do processo classificatório, apenas dos 

candidatos que comprovassem um mínimo de conhecimentos em nível de 2º grau e de aptidão 

para prosseguimento de estudos em curso superior” (Decreto n° 79.298 letras c e d do artigo 

1º).  

Medidas como essa apenas reforçaram o caráter excludente desses exames, pois 

em nada contribuíram para a melhora da qualidade da educação básica. Sobre isso, comenta 

Netto (1985, p. 48). 

[...] é preciso dizer que o vestibular deve preocupar-se em não acentuar desigualda-

des sociais. A ele, entretanto, não pode ser atribuída a missão impossível de com-

pensar as diversidades de fortuna e de oportunidades as quais os candidatos estive-

ram expostos desde o nascimento. Comparado o vestibular a uma fita de chegada, 

que deve ser rompida, numa maratona, será ilusório pretender-se que ela possa ser 

igualmente justa para todos os competidores que, na verdade, partem de marcas di-

versas, às vezes muito distanciadas entre si, e quase sempre percorrem caminhos dis-

tintos.  
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Devido às deficiências da educação básica e à escassez de vagas em universidades 

públicas, foi ganhando mais força a ideia de complementação dos estudos preparatórios para o 

ingresso no ensino superior, baseada nas exigências do vestibular.  

Este mecanismo de seleção, baseado num ensino excessivamente conteudista, 

acabou se instalando e tornando-se responsável pelo processo de exclusão, já que a igualdade 

no ingresso aos cursos superiores também dependeria do desempenho acumulado ao longo da 

vida escolar. Dessa forma, as chances de ingresso no nível superior passaram a depender de 

condicionantes socioeconômicos e culturais.  

Em 1996, a LDB passou a utilizar em seu texto a expressão “processo seletivo” 

em substituição ao termo vestibular (Art. 44, 49 e 50). Ela concedeu às instituições autonomia 

em criar novos mecanismos de acesso que estabeleçam articulação com o ensino médio (Art. 

51).  

Tanto a Constituição de 1988 (Art. 208) quanto a atual LDB (Art. 4º) asseguram 

que é dever do Estado garantir o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Contudo, o que à primeira vista pode 

parecer um princípio liberal e democrático, na verdade se apresenta como uma limitação. É o 

que constataram estudiosos do assunto, como Belloni (2002), Carneiro (2004), Campos, Feres 

Júnior e Daflon (2014). 

Segundo os autores, quando a legislação determina que o ensino superior seja ofe-

recido segundo a capacidade de cada um, “está mantendo subentendida a falsa ideia de que os 

não classificados em exames vestibulares não sejam capazes” (BELLONI, 2002, p. 133). 

Além disso, “em um país em que a estrutura econômica é um impiedoso filtro seletivo para o 

acesso à educação em suas diferentes fases, esta prescrição restritiva conflita com o princípio 

constitucional de que todos são iguais perante a lei” (CARNEIRO, 2004, p. 52). 

Em razão dessa falsa percepção de igualdade, que na verdade demonstra uma su-

pervalorização da meritocracia, os métodos tradicionais de seleção para ingresso no ensino 

superior, sobretudo o vestibular, permaneceram incontestados. Esses exames pareciam ser 

capazes aferir, de forma precisa e isenta, os conhecimentos e as habilidades dos estudantes, 

sem interferência de fatores como sua origem, cor, sexo, classe etc. No entanto, 

 

[...] o vestibular, em vez de selecionar os melhores alunos, opera como um instru-

mento de reprodução de hierarquias sociais e raciais no Brasil. O capital econômico 

desempenha um papel decisivo no desempenho dos candidatos, uma vez que ele 

chancela a capacidade de investimento da família na educação básica do estudante: 

quanto maior a renda e riqueza da família melhor a escola privada que pode pagar 

para seus filhos. Assim, os mais pobres estão fadados a colocar os filhos em escolas 

públicas de qualidade média inferior ao ensino privado de qualidade. Os resultados 
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do vestibular espelhavam, com uma precisão espantosa, essas desigualdades, além 

de legitimá-las (CAMPOS, FERES JÚNIOR e DAFLON, 2014 p. 3).  

 

Por muito tempo, mesmo após a aprovação da nova lei, na prática, não houve 

grandes mudanças na forma de acesso, pois os processos de seleção mantiveram seus instru-

mentos de avaliação, com as mesmas abordagens que, além de legitimarem as desigualdades, 

não favoreciam a reflexão do candidato e privilegiavam a memorização como habilidade bá-

sica. Os estudantes formados com base nessa visão nem sempre chegavam preparados para a 

natureza crítica e investigativa da educação superior. 

No final da década de 1990, uma nova alternativa ao vestibular tradicional foi 

apresentada. É o que se discute a seguir.  

 

3.1.1.1 O Exame Nacional do Ensino Médio e o Sistema de Seleção Unificada  

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998, durante a ges-

tão do Ministro da Educação Paulo Renato Souza, no governo Fernando Henrique Cardoso. 

Este exame, a princípio, visava apenas avaliar as competências e habilidades desenvolvidas 

pelos alunos que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Médio.  

Foi elaborado a partir de uma nova proposta de currículo inspirada nas reflexões 

da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (Unesco), que incorporou em 

seu texto os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser (DELORS, 2004).  

Segundo essa perspectiva, a formação dessa etapa deveria voltar-se, não mais para 

o acúmulo de conhecimentos, mas para “o desenvolvimento das capacidades de pesquisar, 

buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao 

invés do simples exercício de memorização” (BRASIL, PCN, p.16), além do foco na prepara-

ção científica e na utilização das tecnologias.  

Até o ano de 2009, o ENEM apresentava uma matriz de referência que estruturava 

o exame com 5 competências e 21 habilidades e as testava em uma prova generalista sem dis-

tinção de disciplinas. Na primeira versão do exame, eram selecionadas três questões para cada 

habilidade, o que resultava em uma prova de 63 questões, aplicadas em um único dia. 

A partir de 2009 o MEC estabeleceu uma nova Matriz de Referência para o cha-

mado “Novo ENEM”. Nesta matriz há distinção de habilidades específicas para cada área do 

conhecimento, distribuídas de acordo com competências e cinco eixos cognitivos comuns a 

todas as áreas: domínio das linguagens, compreensão dos fenômenos, resolução de situações-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Renato_Souza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
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problema, capacidade de argumentação e de elaboração de propostas de superação. As habili-

dades são dispostas de acordo com os conteúdos das áreas de forma contextualizada e inter-

disciplinar. A partir das habilidades é construído um banco de itens, elaborado por especialis-

tas. Os itens são depois comparados com a matriz de competências e com as orientações ge-

rais do ENEM. As questões passam por uma análise psicométrica, com base na Teoria de 

Resposta ao Item (TRI)
22

. Nessa análise são considerados: nível de dificuldade, de discrimi-

nação e a possibilidade de acertos ao acaso. Por essa teoria, a pontuação depende mais dos 

acertos em questões cujos concorrentes erram de forma mais frequente (CAMPOS; FERES 

JÚNIOR; DAFLON, 2014, p. 14). Verifica-se a correlação entre os três aspectos: a probabili-

dade de resposta, a proficiência do aluno e os parâmetros do item. Assim, quanto maior a pro-

ficiência do respondente, maior a sua probabilidade de acerto (BRASIL, Nota Técnica. Teoria 

de Resposta ao Item, 2012). 

O uso do ENEM enquanto critério, parcial ou total, para o acesso ao ensino supe-

rior público foi se estabelecendo a partir de 1999, quando as IES foram, cada vez mais, ade-

rindo ao exame. Segundo Costa (2010),  

 

[...] em junho de 1999, 30 universidades aceitavam em seus processos de vestibular 

os resultados do ENEM como forma de acesso. Em maio de 2000 eram 102, em de-

zembro de 2001, 296 e em 2002 já eram 338 instituições de ensino superior, sendo 

44 públicas. No Rio, 52 universidades já utilizam o exame, dentre elas a PUC e a 

Unirio (p. 3). 

 

As instituições públicas e privadas passaram a comunicar oficialmente ao Inep 

sobre a utilização dos resultados do exame em seus vestibulares e processos seletivos de vá-

rias formas: composição da nota do ENEM com o desempenho do candidato na primeira fase 

do vestibular, como foi o caso da USP, Unesp e Unicamp; como reserva de um percentual de 

vagas para os participantes do exame, como na Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio); 

por meio da substituição completa do vestibular, na Universidade do Grande ABC; ou só na 

primeira fase, como no caso Universidade Federal do Mato Grosso. 

Com a criação do Prouni, em 2004, o exame ganhou mais importância como for-

ma de acesso, pois o referido programa passou a conceder bolsas de estudos integrais e parci-

                                                           
22 

O uso da TRI em avaliações educacionais teve início no Brasil com o Sistema de Avaliação da Educação Bási-

ca (SAEB), em 1995, sendo implementado também no ENCCEJA e Prova Brasil. No âmbito internacional, a 

TRI vem sendo utilizada por diversos países: Estados Unidos, França, Holanda, Coreia do Sul, China e por paí-

ses participantes do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). Exemplos de utilização da TRI 

são:  o exame de proficiência em língua inglesa (TOEFL) e o SAT (Scholastic Aptitude Test ou Scholastic Asses-

sment Test), aplicado a estudantes do Ensino Médio, que serve de critério para admissão nas universidades norte-

americanas (BRASIL. Nota Técnica. Teoria de Resposta ao Item, 2012). 
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ais a estudantes de cursos de graduação, sendo a participação no ENEM uma condição obriga-

tória para avaliar as condições de ingresso por meio do Prouni.  

Mas foi a partir de 2009 que o ENEM ganhou notoriedade, seja pela campanha 

em prol da adesão, seja pelos escândalos envolvendo a operacionalização do exame, como 

vazamento de informações, erros e falhas de segurança. Com a proposta de unificar o vestibu-

lar das universidades federais, utilizando um novo modelo de prova, o Ministro da Educação, 

Fernando Haddad, tinha como objetivo convencer um número maior de IES a aderirem ao 

exame.  

Como já exposto, algumas IES já usavam a nota do ENEM, mesmo antes de 2009. 

É importante destacar o caso da Universidade Federal do Ceará. A UFC, em 2002, usava a 

nota ENEM como parte do processo de seleção da seguinte maneira: o resultado do ENEM 

era computado como 50% da pontuação da primeira etapa. No final, ele passava a pesar 20% 

na classificação, uma vez que a primeira etapa representava 40% de todo o concurso vestibu-

lar da universidade. Atualmente, o ingresso nos cursos de graduação da UFC se dá integral-

mente pelo aproveitamento da nota ENEM.  

Em 2009, o ENEM o exame assumiu a forma de um “vestibular nacional” (MA-

CEDO, 2012), passou a conter 180 questões objetivas e uma questão de redação, e a ser reali-

zado em dois dias de prova.  

Por causa dos problemas nos três primeiros anos, com o vazamento de questões, 

algumas instituições apresentaram resistências quanto à adoção do ENEM como processo 

seletivo. Além da insegurança com relação à lisura do processo, algumas IES rejeitaram o 

ENEM por outros motivos. A Fuvest chegou a adotar o ENEM na primeira fase desde 2002. 

Contudo, a USP e a Unicamp deixaram de aceitar a pontuação do exame nacional devido a 

conflitos entre o calendário do ENEM e o vestibular dessas instituições.  

Mesmo assim, em 2009, o ENEM passou a ser aceito em pelo menos 66 vestibula-

res de universidades públicas de todo o país, e a participação no exame passou a ser condição 

obrigatória para poder concorrer a uma vaga nas universidades e institutos federais, haja vista 

que essas IES passaram a incluir suas vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 

A criação do Sisu também é um marco na história das políticas de acesso ao ensi-

no superior. Através desse sistema informatizado, criado em 2010 e gerenciado pelo MEC, as 

instituições participantes selecionam novos estudantes pelas notas obtidas no ENEM.  

No seu primeiro ano, 51 instituições de ensino superior públicas eliminaram seus 

vestibulares e usaram a nota do ENEM. Entre essas, 23 eram universidades. Em 2011, o nú-

mero de instituições chegou a 83, em 2012 foram 95, e em 2013 foram 101. Em 2014, por 
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meio do Sisu, o ENEM abriu 170 mil vagas em 115 instituições públicas de ensino superior 

(segundo dados do site http://blog.planalto.gov.br).  

O sistema disponibiliza as vagas no início de cada semestre letivo (duas vezes ao 

ano), para que os alunos que se submeteram ao ENEM se inscrevam e escolham dois cursos 

de qualquer uma das instituições cadastradas em todo Brasil. Ao abrir o período de inscrições, 

o sistema realiza três rodadas de distribuição de vagas. No final de cada rodada, o candidato 

conhece seu resultado e a nota de corte dos cursos. Depois desse processo, o candidato apro-

vado deve efetuar a matrícula, caso contrário, o Sisu passará a chamar os próximos classifica-

dos.  

Mesmo diante desse processo automatizado, é preservada a autonomia das IES pa-

ra determinar as formas de cálculo para seleção do candidato e os pesos das áreas de conhe-

cimento, o que pode provocar variações no valor das notas de acordo com a opção feita pelo 

candidato (CAMPOS; FERES JÚNIOR; DAFLON, 2014). 

Avaliando as possiblidades surgidas com a adoção do sistema unificado e do 

exame, verifica-se que com nota do ENEM os estudantes podem concorrer: às vagas disponí-

veis nas universidades brasileiras participantes do sistema; às bolsas do Prouni; e à obtenção 

de financiamento através do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). 

Também podem acessar o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnoló-

gica (Sisutec), bem como obter certificação de conclusão do ensino médio em cursos de EJA, 

além de se credenciar para o Programa Ciência sem Fronteiras
23

.  

Com a aprovação da Lei nº 12.711/2012, ao inscrever-se no Sisu, o candidato tem 

também tem a possibilidade de se ingressar, utilizando uma das modalidades: ampla concor-

rência, para aqueles que não se enquadram nas cotas; ação afirmativa destinada a egressos de 

escolas públicas; ação afirmativa para egressos de escolas públicas com renda inferior a 1,5 

salários mínimos; ação afirmativa para egressos de escolas públicas que se autodeclaram pre-

tos, pardos ou indígenas; ou ação afirmativa para egressos de escolas públicas autodeclarados 

pretos, pardos ou indígenas e de baixa renda.  

Em cada faixa de renda devem ser consideradas as subdivisões entre os grupos de 

pretos, pardos e indígenas e outras etnias, tomando por base os índices do último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

                                                           
23

 Instituído pelo Decreto nº 7.642 de 13 de dezembro de 2011. Tem objetivo de propiciar a formação de pessoas 

com elevada qualificação em universidades, instituições de educação profissional e tecnológica e centros de 

pesquisa estrangeiros de excelência, além de atrair jovens talentos e pesquisadores estrangeiros de elevada quali-

ficação. As ações do programa complementam as atividades de cooperação internacional e de concessão de bol-

sas no exterior desenvolvidas pela CAPES e CNPq (Art. 1º).  
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Por essa lei, também conhecida como Lei de Cotas, a distribuição de vagas nas IES 

públicas pode ser compreendida através figura 1. 

 

Figura 1 - Diagrama de distribuição de vagas segundo a lei nº 12.711/2012. 

 

Fonte: CAMPOS; FERES JÚNIOR; DAFLON (2014, p. 2).  

 

Segundo o Art. 8º da lei supracitada, as instituições federais de educação superior 

vinculadas ao MEC “deverão implementar, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da re-

serva de vagas prevista nesta Lei, a cada ano, e terão o prazo máximo de 4 (quatro) anos, a 

partir da data de sua publicação, para o cumprimento integral do disposto nesta Lei”. 

Contudo, mesmo estando as Ifes sujeitas à lei de cotas, “algumas ainda apresen-

tam a peculiaridade de preencher parte das vagas por meio do Sisu e outra parte através do 

vestibular” (CAMPOS; FERES JÚNIOR; DAFLON, 2014, p. 8), podendo ainda existir outras 

dinâmicas de distribuição das vagas.  

Cabe agora, tecer algumas análises sobre as possiblidades e limitações surgidas 

com o ENEM e com o Sisu, considerando se estes, de fato, estão contribuindo para a demo-

cratização do acesso ao ensino superior.  

É possível constatar algumas diferenças entre dinâmica proposta ENEM/Sisu e a 

metodologia de seleção dos vestibulares tradicionais, em termos de possibilidades, através da 

observação do quadro 2. 
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Quadro 2 – Comparações entre o ENEM/Sisu e o vestibular tradicional 

ENEM/Sisu Vestibular tradicional 

O estudante faz a prova na sua própria cidade A prova ocorre na cidade da universidade 

A existência das chamadas pelo Sisu Se o candidato não entrar na lista de classificáveis, ele 

estará eliminado, sem poder ingressar em outro curso. 

O candidato faz o ENEM e tem opções de cursos em 

IES cadastradas nacionalmente 

Faz a prova para um determinado curso de uma de-

terminada IES.  

A prova segue uma abordagem do conteúdo de forma 

contextualizada e interdisciplinar 

A prova segue uma abordagem do conteúdo de forma 

tradicional 

As questões exigem mais interpretação, raciocínio 

lógico, argumentação e menos memorização. 

As questões exigem mais memorização e menos inter-

pretação, raciocínio lógico, argumentação.  

Análise psicométrica baseada na TRI Análise psicométrica baseada na TCT* 

Fonte: Elaboração própria 

*Na Teoria Clássica dos Testes (TCT), o foco está no que a soma dos escores dos itens diz sobre o sujeito, en-

quanto na TRI, é medida a habilidade do sujeito de acordo com as respostas de cada item. Em suma, para TCT o 

que importa é o resultado final, a soma; e para a TRI o que importa é a análise dos itens e as probabilidades que 

geram o resultado final. (BRASIL, Nota Técnica. Teoria de Resposta ao Item, 2012). 

 

A sistemática ENEM/Sisu permite que mais estudantes brasileiros disputem vagas em 

várias instituições públicas de ensino superior do país, sem sair de sua cidade e sem taxas de ins-

crição de vestibular, o que pode ter beneficiado muito mais estudantes, sobretudo os residentes 

nos interiores dos Estados, os pertencentes às famílias de baixa renda e de grupos minoritários 

como os indígenas e os quilombolas. 

Um levantamento feito pelo jornal O Globo, em 2013, tenta mostrar a relação en-

tre a renda e o desempenho no ENEM, especialmente em redação. O levantamento foi elabo-

rado a partir dos dados do MEC e realizou um cruzamento das notas de 3,9 milhões de reda-

ções do ENEM 2011 com os dados de rendimento familiar dos alunos, declarados no questio-

nário socioeconômico da prova. Os dados mostraram que quanto mais rica a família do aluno, 

a tendência é que sua nota seja mais alta. Nesse caso, a nota média na redação do ENEM 2011 

variou 40% entre os dois extremos de renda familiar. A nota dos participantes de famílias que 

ganham até R$ 545 (equivalente a um salário mínimo em 2011) é de 460, contra 642 daqueles 

cuja renda da casa varia entre R$ 8.175 e R$ 16.350 (15 a 30 salários mínimos). 

Isso pode gerar dúvidas com relação à possiblidade de democratizar o ensino su-

perior através do ENEM, pois parece reforçar o sentido da exclusão educacional pela situação 

econômica. 

Contudo, Andriola (2011) acredita que a adesão das Ifes ao ENEM possibilitou a 

entrada de muitos estudantes nos cursos superiores:  

 

[...] a utilização do novo ENEM como forma de seleção unificada nos processos se-

letivos das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) tem como principais ob-

jetivos democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superi-

http://www.exame.com.br/topicos/salario-minimo
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or, possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do 

ensino médio. (ANDRIOLA, 2011, p. 116) 

 

Para Brito e Heiden (2011), o Sisu tem tornando o processo seletivo muito mais 

plural, porque integra pessoas de todas as regiões do país no mesmo processo seletivo. Verifi-

ca-se que o Sisu tem proporcionado maior mobilidade, que permite aos candidatos tentar va-

gas em outras cidades, sem gastos com deslocamento ou taxas de inscrição. Além disso, as 

notas de corte de cada curso são fechadas diariamente, mesmo enquanto o processo seletivo 

está aberto. Assim, é possível testar em quais carreiras e instituições é possível ser aprovado.  

De acordo com informações disponíveis no portal www.brasil.gov.br: 

 

As instituições de ensino superior realizam a prova unificada e depois oferecem aos 

candidatos opções de onde estudar. Graças à ferramenta, é possível disputar uma va-

ga em áreas do conhecimento de diferentes instituições, desde que elas tenham ade-

rido ao Sisu. Diferentemente dos antigos vestibulares, o aluno primeiro faz a prova e 

só depois escolhe onde e o que cursar. O processo de seleção é realizado nos dois 

semestres do ano e segue um cronograma de dois meses, entre inscrição, resultados 

e matrículas (BRASIL, 2013). 

 

 O trecho da citação acima, “diferentemente dos antigos vestibulares, o aluno pri-

meiro faz a prova e só depois escolhe onde e o que cursar”, merece destaque por poder gerar 

consequências positivas e negativas. 

Estudos de Campos, Feres Júnior e Daflon (2014) mostram um aspecto positivo 

do ENEM/Sisu, que é o fato de os candidatos poderem adequar suas expectativas às suas no-

tas, possibilitando que “os candidatos façam escolhas mais estratégicas”, enquanto nos vesti-

bulares, o estudante define o curso para o qual deseja concorrer, sem poder estimar seu de-

sempenho nem o desempenho de seus concorrentes. “Logo, os candidatos não podiam predi-

zer de forma confiável se o desempenho deles no vestibular era compatível com suas expecta-

tivas em relação ao curso escolhido” (CAMPOS; FERES JÚNIOR; DAFLON, 2014, p. 18).  

Além disso, os autores destacam que, por haver três oportunidades de mudança na escolha de 

curso, a partir da divulgação das notas de corte, “isso pode reduzir o risco de o estudante ficar 

de fora da universidade” (CAMPOS; FERES JÚNIOR; DAFLON, 2014, p. 19).  

Contudo, isso também pode trazer consequências negativas, porque o estudante 

acaba fazendo a escolha não por identificação com determinada carreira, mas pela nota que 

foi capaz de obter. Assim, se reproduz um antigo problema, que é comum com os vestibulares 

e se repete com o ENEM: os candidatos com pontuações inferiores migram para os cursos de 

menor nota de corte, como é o caso das licenciaturas, e alguns tendem a se evadir futuramen-

te, pois não se identificam com o curso. 
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Faz-se necessário também verificar, a partir da literatura disponível, se as provas do 

ENEM trazem alguma inovação, quando comparadas ao vestibular tradicional. Para alguns 

autores (MACEDO,1999; MACHADO, 1999), o ENEM avança na proposta pedagógica, pois 

suas questões exigem aplicação de conhecimentos em situações-problema contextualizadas, 

capacidades crítica e interpretativa. A maioria das questões do exame é interdisciplinar, en-

quanto os vestibulares cobravam memorização, truques e acúmulo de conhecimentos. Mas 

outros discordam. Santos (2011) afirma que  

 

As questões do ENEM que se restringem ao domínio vocabular traduzem, portanto, 

uma concepção superficial restrita à interpretação de informações científicas extraí-

das do próprio texto das questões, exigindo apenas compreensão ou memorização de 

informações sem que o aluno discuta seus conhecimentos para a interpretação de um 

fenômeno natural (SANTOS, 2011, p. 158) 
 

Outros acreditam que o ENEM se transformou numa barreira para os candidatos 

vindos da rede pública de ensino, por se constituir de uma prova que tem se tornado mais difí-

cil a cada ano, seja pelo tamanho das questões, seja pelo acúmulo de informações exigidas, o 

que requer do candidato melhor desempenho em termos de intepretação textual e de argumen-

tação, de raciocínio lógico e proporcional, aspectos que nem sempre são estimulados nas es-

colas. 

Com isso, para obter uma pontuação suficiente para ingressar, sobretudo nos cur-

sos mais concorridos, o candidato precisa ter uma formação sólida nos aspectos supracitados 

(interpretação, argumentação, raciocínio-lógico). Sobre isso, Santos e Passos (2014) apresen-

tam a realidade das universidades do Estado da Bahia: 

 

A Uesb, a partir de 2012, disponibilizou metade das suas vagas no SISU, via ENEM. 

Naquele ano, apenas um quilombola do projeto foi aprovado via SISU. Na UFBA, 

em 2013, a primeira parte do processo seletivo foi via SISU. Também apenas um 

quilombola da região foi aprovado. Em 2013, enquanto nenhum quilombola da regi-

ão conseguia ingressar na Uesb via SISU, outros 22 foram aprovados via vestibular. 

Em 2014 a nota de corte para o ingresso na UFBA, que passou a adotar o SISU co-

mo o seu processo seletivo único, ficou na média de 650 pontos (SANTOS; PAS-

SOS, 2014, p. 30) 

 

 

Para os autores, isso se deve ao fato de o ENEM estar gradativamente se aproxi-

mando dos modelos de vestibulares conteudistas que adotam a meritocracia como visão peda-

gógica de seleção. 
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3.2 Acesso e permanência no ensino superior na perspectiva de Bourdieu 

 

Segundo Lechte (2011, p. 60), “dada a complexidade da obra de Pierre Bourdieu, 

sempre existe um risco de que seu projeto seja mal interpretado”. Contudo, assumiu-se o risco 

de fundamentar este trabalho a partir das ideias deste autor, porque se acredita que seus pres-

supostos são essenciais para a compreensão das problemáticas que surgem quando se discu-

tem as desigualdades educacionais, em qualquer nível.  

Filho de camponeses, Pierre Bourdieu nasceu na França em 1930 e sempre se des-

tacou na escola. Recebeu uma bolsa de estudos para cursar o ensino médio e se preparar para 

ingressar na École Normale Supérieure de Paris, importante centro de formação intelectual da 

elite francesa. Foi professor de Filosofia entre as décadas de 1950 e 1960, quando realizou um 

extenso trabalho de campo na Argélia.  

Em seus trabalhos, Bourdieu comprometeu-se em revelar os modos subjacentes de 

dominação de classe em sociedades capitalistas que aparecem em todos os aspectos da educa-

ção e da arte (LECHTE, 2011, p. 60).  

Ele formulou uma resposta para o problema das desigualdades escolares, desen-

volvendo conceitos que servem de base para as análises sociológicas da educação, conforme 

defende Nogueira:  

 

Bourdieu teve o mérito de formular, a partir dos anos 60, uma resposta original, 

abrangente e bem fundamentada, teórica e empiricamente, para o problema das desi-

gualdades escolares. Essa resposta tornou-se um marco na história, não apenas da 

Sociologia da Educação, mas do pensamento e da prática educacional em todo o 

mundo. (NOGUEIRA;NOGUEIRA, 2002 p. 16)  

 

Uma de suas proposições gira em torno da questão da reprodução das desigualda-

des. Ele reconhece que no interior de uma sociedade existem diferenças culturais, econômicas 

e sociais, e denuncia que as classes privilegiadas se beneficiam dessas diferenças, pois estas 

possuem um determinado patrimônio cultural que é valorizado. Já as classes desprivilegiadas 

possuem outras características culturais que costumam ser menos valorizadas que as caracte-

rísticas culturais das elites. As instituições educacionais reproduzem e reforçam essas diferen-

ças.  

Bourdieu desenvolveu uma extensa e complexa obra, contendo análises sociológi-

cas e filosóficas sobre o problema da desigualdade. Este trabalho apoia-se em dois de seus 

conceitos-chave: habitus
24

 e capital cultural. 

                                                           
24 

Habitus é uma noção filosófica antiga, originária do pensamento de Aristóteles e na Escolástica Medieval que 

foi recuperada depois dos anos 1960 por Bourdieu (WACQUANT, 2004).  
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Bourdieu refere-se a habitus como um sistema de esquemas para a produção de 

práticas particulares. O habitus se materializa nos estilos de vida e permite ao indivíduo pen-

sar, ver e agir nas mais variadas situações conforme os valores, crenças e costumes adquiridos 

na sua vivência social. É gerador de um conjunto de disposições comuns a uma classe. O ha-

bitus forma-se, geralmente, no ambiente familiar, pois este pode fornecer uma quantidade 

significativa de conhecimento e cultura, que vão sendo adquiridos inconscientemente (LE-

CHTE, 2011, p. 62).  Em outras palavras, e sem pretender dar uma explicação simplista ao 

termo, habitus seria a incorporação inconsciente de comportamentos e pensamentos vivencia-

dos socialmente desde a infância, que são confirmados e reproduzidos ao longo do tempo. 

No livro O poder simbólico, Bourdieu afirma que, na construção do espaço social, 

existem diferentes tipos de capitais: econômico, social e cultural. Essas várias formas de capi-

tal são diferentemente mobilizadas e realizadas por meio de experiências de aprendizagem em 

casa, nas escolas e na sociedade mais ampla.  

O capital cultural, diferentemente do capital econômico (que existe em forma de 

propriedades materiais), apresenta-se no estado incorporado e simbólico. O capital cultural é 

resultado do acúmulo de conhecimentos e bens culturais que são valorizados numa sociedade. 

Assim, “O volume do capital cultural determina as probabilidades agregadas de ganho em 

todos os jogos em que o capital cultural é eficiente, contribuindo deste modo para determinar 

a posição no espaço social (na medida em que esta posição é determinada pelo sucesso no 

campo cultural)” (BOURDIEU, 2001, p. 134).  

 Dessa forma, o habitus e o capital cultural podem ser decisivos para o acesso e 

permanência no ensino superior, pois essas heranças construídas ao longo da trajetória escolar 

e de vida servem como diferencial nessa etapa da educação e não podem ser adquiridas de um 

momento para outro. Um estudante com mais capital cultural dispõe de maiores chances de 

continuidade acadêmica. 

Assim, nas possibilidades de ingressar na educação superior, lê-se o resultado de 

uma seleção que se exerce em toda a trajetória escolar e que é muito desigual, segundo a ori-

gem social dos alunos (BOURDIEU; PASSERON, 2003).  

A desigualdade educacional, estudada por Bourdieu, é decorrente da desigualdade 

de oportunidades (custeadas pelo capital econômico e social) que os estudantes de diferentes 

classes sociais tiveram. Quanto menores são as oportunidades, menor será o capital cultural.  

Nessa perspectiva, as dificuldades que os estudantes experimentam nas institui-

ções educacionais não se distribuem ao acaso e dependem das diferenças socioeconômicas. 

Essas instituições, como as IES, por sua vez, ignoram essas diferenças, selecionando, privile-
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giando e favorecendo aqueles que já dominam a cultura privilegiada, disputa pelo poder sim-

bólico
25

.  

Dos elementos vitoriosos dessa disputa de poder simbólico, formam-se o habitus e 

o código de aceitação social, por meio da interiorização consciente ou inconsciente dos ele-

mentos culturais valorizados.  

O acúmulo desses bens simbólicos fica nas estruturas do pensamento e constitui o 

habitus, através do qual as pessoas fazem suas trajetórias e perpetuam a reprodução social. 

Esta não pode acontecer sem a atuação das instituições, como a escola, que, para Bourdieu, 

acabam assumindo o papel de conservar o status quo.  

Trazendo esses conceitos para a análise do processo de ampliação do acesso e 

permanência no ensino superior brasileiro, percebe-se a necessidade de reconhecer esta desi-

gualdade e considerá-la como o ponto de partida. 

Autores como Pérez, Bollmann, Eltermann (2014) também corroboram o pensa-

mento de Bourdieu. Para eles, os fatores que podem condicionar o acesso e a permanência na 

educação superior estão relacionados com os aspectos econômicos, socioculturais e com as 

oportunidades educacionais, conforme afirmam: “entre los factores que condicionan el acceso 

pueden considerarse: características sociodemográficas (sexo, raza, religión, ambiente cultu-

ral, entre otras) comprendidos en el rango de edad; solvencia económica familiar para costear 

dichos estudios; calidad del sistema escolar precedente, y expectativas culturales y sociales 

sobre el acceso a la educación superior” (PÉREZ, BOLLMANN, ELTERMANN, 2014, p. 

170). 

Observa-se que as políticas de expansão do ensino superior público podem se con-

figurar como uma importante etapa no processo de redução das desigualdades educacionais e 

sociais de uma nação, porque, com mais IES, mais vagas são ofertadas e maiores são as pos-

sibilidades de incluir as pessoas que não conseguiam ingressar nesse nível educacional.  

Consequentemente, maiores são as chances de se romper o círculo vicioso da re-

produção social, pois as pessoas incluídas nesse processo podem transformar as suas vidas e 

as dos descendentes, ocupando espaços sociais até então tomados pelos mais abastados. Sobre 

isso, afirma Ristoff (2013, p. 20): 

 

Sendo a origem social e a situação econômica da família do estudante, sem dúvida, 

fatores determinantes na trajetória do jovem pela educação superior, as políticas pú-

blicas de acesso e permanência assumem papel central na inclusão dos grupos histo-

                                                           
25 

Poder simbólico é invisível. Artes, línguas, religião, conhecimentos compõem os sistemas simbólicos. Esse 

poder é exercido pela cumplicidade entre quem o exerce e quem a ele está sujeito. Artes, línguas, religião, co-

nhecimentos compõem os sistemas simbólicos (BOURDIEU, 2001).  
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ricamente excluídos, em uma trajetória de democratização da universidade brasilei-

ra. 

 

Contudo, fazendo um balanço do que foi conquistado em termos de democratiza-

ção da educação superior, conclui-se que ainda existem muitos problemas no caminho. Ape-

sar dos avanços alcançados por meio de medidas como o Reuni e a expansão da Rede Federal 

Tecnológica, por meio de programas como o Prouni, o Fies e pelas aberturas propiciadas pela 

Lei nº 12.711/2012, ainda é muito difícil para aqueles estudantes das classes menos favoreci-

das ingressar e permanecer no ensino superior. 

Tomando como foco a lei supracitada, estudos do Grupo de Estudos Multidisci-

plinares de Ação Afirmativa (GEMAA), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), têm mostrado que “embora grande parte dos brasileiros não-brancos e pobres esteja 

no ensino público, o pertencimento à escola pública não funciona como um proxy” (CAM-

POS; FERES JÚNIOR; DAFLON, 2014, p. 21), ou seja, nem sempre a condição serve como 

ponte entre os dois níveis de ensino.  

Segundo esses estudos, essas ações afirmativas servem muitas vezes “como um 

teto para a inclusão de egressos de escola pública, membros de famílias com baixa renda e 

não-brancos”, deixando a presença destes nos cursos restrita à cota determinada pela lei, sen-

do, em alguns casos, um limitador (CAMPOS; FERES JÚNIOR; DAFLON, 2014, p. 22). 

Segundo Peron (2012), para se discutir sobre as ações afirmativas em políticas 

educacionais, é preciso um exercício de reflexão com a complexidade que tal tema requer, 

pois desenvolvimento só se materializa num país onde seus cidadãos são suficientemente edu-

cados. O autor defende que a Lei das Cotas não resolve o problema da qualidade da educação 

porque ela trata da etapa final, conforme constata:  

 

Reconheço que um dos benefícios da Lei das Cotas é chamar atenção das elites e 

tomadores de decisão para o problema da deterioração gradual da qualidade do ensi-

no público no Brasil. A preocupação com a qualidade dos universitários exigirá que 

eles tenham boa formação no ensino médio onde quer que o façam. Uma política 

puxa a outra, embora não nos devamos distrair de que o ensino básico brasileiro (en-

sino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante) tem que 

melhorar para que os jovens deem pulos mais altos quando chegarem à véspera de 

escolher uma carreira (PERON, 2012, p. 336). 

 

Como visto, estudos como os de Franco (2008), Ristoff (2013), Gisi (2006) e Za-

go (2006) também mostraram que, para alcançar a efetiva democratização das oportunidades 

de formação profissional de nível superior, não basta aumentar as vagas nas IES. Os proble-

mas vão além disso. Um desses problemas é que, mesmo com a ampliação das vagas dos cur-
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sos superiores, ainda permanece o problema da elitização das carreiras. E por que isso ainda 

ocorre?  

Uma das explicações está na formação básica do estudante, que ainda é uma gran-

de “pedra no caminho”, pois o sistema educacional brasileiro continua reproduzindo as desi-

gualdades sociais desde a base, e o ensino superior sente esses reflexos. Assim, para Tavares,  

 

[...] a democratização do acesso à educação superior está profundamente relacionada 

às precárias condições socioeconômicas de parcela majoritária dos nossos jovens. 

Em um país tão desigual como o Brasil, os jovens sofrem consequências particulares 

dessa desigualdade – como a baixa escolarização [...]. (TAVARES apud RISTOFF, 

2013, p.2) 

 

Contudo, existem aqueles estudantes, filhos de pais com pouca escolarização e 

que ocupam postos de trabalho menos remunerados e menos valorizados socialmente, que 

conseguem ascender na escalada dos níveis educacionais e entrar nas instituições de educação 

superior. Para muitos desses, apenas metade do desafio foi vencido, porque a outra metade é 

permanecer no ensino superior. Como afirma Zago (2006): 

 

Se o ingresso no ensino superior representa para esse grupo de estudantes “uma vitó-

ria”, a outra será certamente garantir sua permanência até a finalização do curso. 

Originários de famílias de baixa renda, esses estudantes precisam financiar seus es-

tudos e, em alguns casos, contam com uma pequena ajuda familiar para essa finali-

dade. Provenientes de outras cidades ou estados, pouco mais da metade tem suas 

despesas acrescidas pelo fato de não morar com a família (p.233) 

 

Logo no primeiro semestre letivo dos cursos, muitos sucumbem diante das exi-

gências dessa nova realidade. Segundo Baggi e Lopes (2011, p. 357), as reprovações e a ten-

dência da taxa de evasão são cerca de duas ou três vezes superiores no primeiro ano de curso 

do que nos demais anos, questão que merece uma reflexão mais aprofundada.  

As exigências colocadas ao estudante ingressante abrangem desde a necessidade 

de respaldo financeiro para suprir os custos que uma formação desse grau requer (conforme 

apontado acima por Zago), até a contingência de conhecimentos que o estudante precisa trazer 

da educação básica para poder aprender de forma satisfatória no ensino superior.  

Em resposta às exigências de ordem financeira, os programas de assistência estu-

dantil das IES têm tentado minimizar esses problemas com auxílios moradia, transporte e ali-

mentação, por exemplo. Mas parece não ser suficiente diante de tanta carência. 

Sobre a relação entre aprendizagem e permanência no ensino superior, Cunha e 

Carrilho (2005) constatam que, se não forem elaboradas propostas voltadas para o apoio pe-

dagógico e psicossocial do estudante ingressante que não construiu os pré-requisitos necessá-

rios, este terá dificuldades de dar continuidade à sua graduação.  
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Isso gera insegurança, pois as novas exigências acadêmicas e o novo ambiente 

acabam influenciando o desempenho e o desenvolvimento psicossocial dos estudantes (CU-

NHA; CARRILHO, 2005, p. 217).  

Se esse aspecto for desconsiderado, pode ocorrer o que Bourdieu chama de “os 

excluídos do interior” (GISI, 2006). Nesse caso, é dada a oportunidade de inclusão do estu-

dante no sistema escolar, mas a sua aprendizagem não ocorre de forma satisfatória, gerando 

possíveis consequências, como por exemplo, a retenção e a evasão. 

Dessa forma, as instituições precisam estar dispostas a lidar com isso, sob pena de 

“dissimular a exclusão social já construída fora da escola e que agora é legitimada a partir da 

ideologia do esforço pessoal” no espaço acadêmico, onde se costuma, com frequência, res-

ponsabilizar o aluno pelos seus próprios fracassos (FREITAS, 2002, p. 309).  

Nessa mesma perspectiva, Cunha e Carrilho (2005) argumentam que as institui-

ções de ensino superior devem dar atenção aos novos alunos, implementando intervenções 

para minimizar as dificuldades na transição do ensino médio para o ensino superior e facilitar 

o sucesso acadêmico.  

Além disso, é importante lembrar que o ambiente acadêmico de ensino superior é, 

por natureza e tradição, um ambiente de transmissão da cultura elitista e do culto às intelectu-

alidades, o que dificulta em muito a permanência e o acesso de grande parte dos alunos a es-

sas informações, principalmente daqueles que não têm familiaridade com esses saberes, ou 

que não os incorporaram como habitus.   

Pode-se inferir que a raiz do problema esteja na sociedade desigual, na qual coabi-

tam dois tipos de educação: uma formada pelas famílias e instituições escolares bem equipa-

das, preocupadas com as necessidades de formação atuais, e com propostas pedagógicas que 

complementam a bagagem cultural dos alunos; e outra formada por famílias e instituições 

escolares que encontram muitas limitações estruturais e pedagógicas. Parece uma disputa por 

poder simbólico, no mínimo, injusta. É desta última que sai a grande maioria dos jovens, que 

necessitavam de uma melhor educação para suprir as defasagens existentes.  

A concorrência entre os jovens formados nesse sistema dual se reflete no ensino 

superior, em que os cursos mais concorridos, elitizados, de status social, captam os que têm 

maior capital cultural, e os cursos menos procurados, como as licenciaturas, recebem estudan-

tes com deficiências acadêmicas que complicam seu desempenho, gerando outros problemas, 

como a retenção e a evasão.  

Gisi (2006, p. 14) também acredita que “as dificuldades de acesso e permanência 

na educação superior são consequência e não causa das desigualdades”. Para a autora, a desi-
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gualdade de acesso e permanência na educação superior tem relação com as condições de 

classe, gênero e etnia, ou seja, com as desigualdades sociais e econômicas existentes no país e 

com as condições da rede pública de educação básica.  

Assim, corroborando o pensamento de Franco (2008, p. 62) pode-se perceber que 

“não estamos tão próximos de alcançar padrões de qualidade aceitáveis, nem tampouco a uni-

versalização da educação superior, ainda que em longo prazo, atuando apenas na perspectiva 

de ampliação de vagas”.  

Faz-se necessário que as IES elaborem e implementem, de forma mais ampliada, 

estratégias que considerem também o habitus e o capital cultural dos ingressantes, com ações 

de apoio financeiro, pedagógico e psicossocial, para que não sejam perpetuadas as relações de 

reprodução social.  

 

 

 



78 

 

4. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE 

DA LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFCE, CAMPUS DE SOBRAL 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar e analisar as condições de acesso e 

permanência do estudante ingressante pelo ENEM/Sisu de 2013.1 no curso de licenciatura em 

Física do IFCE/Sobral.   

Para isso, serão apresentadas, primeiramente, as informações relativas ao contexto 

institucional em que estes estudantes estão inseridos, através de um panorama do IFCE, cam-

pus de Sobral, e do curso de Licenciatura em Física. Depois serão analisados os dados refe-

rentes à forma de acesso, às condições de permanência e ao perfil socioeconômico do estu-

dante.  

 

4.1 O IFCE, campus de Sobral 

 

O IFCE, campus de Sobral, está situado na Avenida Dr. Guarani, Nº 317, do bair-

ro Betânia da cidade de Sobral. O município, que nasceu em 1841, fica na região Norte do 

Ceará, a 235 quilômetros de Fortaleza, e ocupa uma área de aproximadamente 2.123 quilôme-

tros quadrados. Sua população é de aproximadamente 188.233 habitantes (IBGE, 2014). A 

cidade pode ser considerada referencial de desenvolvimento econômico e cultural no interior 

do Estado, além de ser um polo de formação em termos de educação básica, profissional e 

superior, atraindo pessoas das localidades circunvizinhas que procuram oportunidades de em-

prego e estudo. Além do IFCE, a cidade também conta com outras IES públicas, como a Uni-

versidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e um campus da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), além de instituições privadas de ensino. 

O campus do IFCE em Sobral nasceu a partir do Plano de Expansão Fase II da re-

de de ensino tecnológico, realizado pelo governo federal em 2007. A partir desse plano, foram 

escolhidas 150 cidades-polo em todo o Brasil para ampliação dos Centros Federais de Educa-

ção Tecnológica (CEFET). Sobral foi uma das seis cidades do Ceará que participaram da 

chamada pública para a apresentação de contrapartidas para implantação das Unidades de 

Ensino Descentralizadas (UnED) dos CEFET.  

Diante da existência, no local, da Faculdade de Tecnologia (FATEC/Sobral) do 

Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC), o governo do Estado e a prefeitura municipal de 

Sobral consideraram que esta seria a contrapartida necessária em termos de infraestrutura. A 

partir de então, iniciou-se o processo de transição para o CEFET, com a incorporação dos 
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alunos e realização de concurso público para contratação de professores e servidores. Assim, 

em 10 de junho de 2008, foi criada oficialmente a unidade do CEFET em Sobral, mediante 

portaria n° 689, de 9 de junho, do Ministério da Educação (MEC). 

Já para a implantação da unidade de ensino do IFCE em Sobral, como é chamado 

hoje, foi necessário reformar o espaço físico existente, incluindo readequação das salas de 

aula e laboratório, a construção de mais blocos didáticos, da biblioteca, de espaços para os 

setores administrativos e da quadra poliesportiva, mas boa parte da estrutura pré-existente foi 

aproveitada.  

Só em 29 de dezembro de 2008, pela Lei n° 11.892, esta unidade do CEFET foi 

transformada em IFCE, campus de Sobral, tendo sido inaugurada oficialmente no dia 10 de 

setembro de 2009, com a presença do então Presidente da República, Luis Inácio Lula da Sil-

va.  

Hoje, o IFCE/Sobral possui área aproximada de cinco hectares, distribuídos em 

salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditório, área de conveniência, restaurante acadêmico 

(construído, mas aguardando início do funcionamento) e setor administrativo, que atende 

aproximadamente 1.300 alunos
26

. 

Atualmente está ofertando os cursos superiores de Tecnologia em Alimentos, Irri-

gação e Drenagem, Mecatrônica Industrial, Saneamento Ambiental e Licenciatura em Física; 

os cursos técnicos de nível médio em Eletrotécnica, Fruticultura, Mecânica, Meio Ambiente e 

Panificação, além do curso de Especialização em Gestão Ambiental.  

A seleção para ingresso nesses cursos é feita pelo Sisu, obedecendo à mesma sis-

temática adotada pelo IFCE como um todo: o ingresso de estudantes nos cursos técnicos ocor-

re por meio da aplicação de exames de seleção e, para os superiores, a partir da nota obtida no 

ENEM.  

Em 2012, por meio de Resolução do Conselho Superior (CONSUP) do IFCE, a 

instituição aderiu à Lei de Cotas, de forma imediata e na totalidade do limite mínimo estipu-

lado. Assim, metade do total de vagas dos cursos ofertadas pela instituição é destinada à am-

pla concorrência e a outra metade é preenchida pelo sistema de cotas, incluindo os cursos téc-

nicos, em todas as modalidades, os superiores (de tecnologia, de licenciatura e os bacharela-

dos), incluindo a Educação à Distância (EaD).  

Quanto ao seu quadro de servidores, o IFCE, campus de Sobral, possui um corpo 

docente composto por: 65 efetivos, 3 substitutos, 7 temporários e 6 voluntários. O pessoal 

                                                           
26 

Segundo informações do site sobral.ifce.edu.br (IFCE, 2014). Acesso em: 10 nov.2014. 
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técnico administrativo soma 38, segundo dados de julho de 2014, fornecido pelo gabinete da 

direção geral do campus. 

O campus de Sobral procura seguir as características dos institutos federais que se 

dispõem a ofertar cursos coerentes com as realidades e necessidades regionais (IFCE, 2014). 

Com a implantação desta instituição, moradores da região passaram a ter mais opções de cur-

sos técnicos e superiores nas áreas tecnológica e científica. Isso é uma possibilidade de mini-

mizar o êxodo para a capital, que é uma realidade comum para quem reside no interior e dese-

ja concretizar estudos nestas especificidades.   

Como dito, atualmente o IFCE, campus de Sobral, oferta apenas um tipo de licen-

ciatura. Contudo, há planos da direção local para implantação de outra, também voltada para a 

área das ciências exatas.  

Cabe informar que, nos seus diversos campi, o IFCE oferta licenciaturas em Física 

(Acaraú, Fortaleza, Sobral e Tianguá), Ciências Biológicas (Acaraú e Jaguaribe), Matemática 

(Canindé, Cedro, Crateús, Fortaleza e Juazeiro do Norte), Química (Iguatu, Maracanaú e Qui-

xadá), Teatro (Fortaleza), Artes Visuais (Fortaleza), Letras (Crateús) e Educação Física (Ca-

nindé, Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte).  

 

4.1.1 O curso de Licenciatura em Física 

 

O curso de Licenciatura em Física do IFCE/Sobral foi criado pela Portaria n° 593 

do Gabinete do Diretor Geral, em 30 de outubro de 2008, e teve a primeira entrada de alunos 

no semestre 2009.1.  

De acordo com o seu Projeto Pedagógico, o objetivo do curso é: 

 

Formar profissionais com ampla e sólida base teórico-metodológica para o exercício 

crítico e competente da docência na área de Física, com domínio tanto dos seus aspec-

tos conceituais, quanto históricos e epistemológicos e em educação, para atuar no En-

sino Fundamental e Médio, assim como nas diversas modalidades da educação e em 

espaços não formais, de modo a contribuir para a melhoria e o desenvolvimento da 

Educação Básica (IFCE, 2014) 

 

Sua criação atende ao disposto na Lei n° 11. 892, que prevê, como uma das atri-

buições dos IF, ofertar cursos de licenciatura e programas de formação de professores para a 

educação básica e profissional, nas áreas de ciências e matemática, e se justifica pela carência 

de professores nessas áreas, não só no contexto local, mas em todo território nacional.  

Atualmente ingressam, através do ENEM/Sisu, para o turno noturno, 35 alunos 

por ano, podendo concluir o curso no prazo mínimo de 8 semestres. O curso ofertou a entrada 
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semestral para o turno vespertino uma vez (2011.2) e estuda a possibilidade dessa oferta no-

vamente.          

A sua carga horária total é de 3.400 horas, todas de componentes curriculares 

obrigatórios, distribuídos, de acordo com a matriz curricular vigente, em: 1.820 horas de dis-

ciplinas específicas da área; 780 horas de disciplinas pedagógicas; 480 horas de Estágio Su-

pervisionado; 40 horas de Libras; 80 horas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 

200 horas de atividades complementares. A distribuição das disciplinas pode ser visualizada 

na figura 2.  

 

Figura 2 – Diagrama da Matriz Curricular da Licenciatura em Física IFCE, campus de Sobral 

 

Fonte: IFCE. Projeto Pedagógico do curso de licenciatura em Física, 2014 

 

Na matriz curricular do curso não constam disciplinas optativas e há excesso de 

pré-requisitos para algumas disciplinas, o que pode gerar entraves na formação.  

O quadro docente efetivo do curso é composto atualmente por 2 licenciados em 

Pedagogia, 4 licenciados em Física, 1 licenciado em Letras/Libras e 1 licenciado em Matemá-

tica. Quanto à titulação, o curso conta com 2 doutores, 1 doutorando, 2 mestres, 2 mestrandos 

e 1 especialista. O curso conta ainda com 1 professor de Física substituto,  1 de Inglês e 1 pro-
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fessor de Química efetivos, mas que fazem parte do núcleo comum (grupo de professores das 

disciplinas básicas, comuns nos primeiros semestres dos cursos).  

O curso possui colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE) instituídos, bem 

como um grupo de pesquisa denominado Grupo de Pesquisa em Física Aplicada e Docência 

(GFAD)
27

.  

Esta licenciatura foi contemplada por programas voltados para o desenvolvimento 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão, que disponibilizam bolsas de estudo, como o 

Programa de Educação Tutorial (PET) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (Pibid). Esses programas juntos ofertam 37 bolsas para os alunos, além dos estímu-

los à monitoria remunerada ou voluntária e do programa Bolsa de Produtividade e Interioriza-

ção (BPI).   

Quanto ao espaço físico, o curso dispõe de um bloco próprio, que possui 2 salas 

de aula, 5 gabinetes dos docentes, 1sala destinada aos grupos PET e Pibid, 1 sala destinada à 

monitoria, 1 destinada à coordenação do curso e 4 banheiros. As salas de aula são climatiza-

das e dispõem de projetores multimídia. Os laboratórios de Física e Informática são utilizados 

em compartilhamento com os outros cursos do IFCE em outro bloco denominado Bloco Didá-

tico, do qual o curso de Física usufrui de duas salas de aula. Há previsão de reforma do Bloco 

da Licenciatura em Física entre meados de 2014 e 2015, com a construção de mais salas de 

aula e laboratórios específicos.   

O curso passou pelo processo de avaliação para reconhecimento e regulação em 8 

de julho de 2011 e recebeu a visita dos avaliadores do MEC em 27 de novembro de 2011, 

sendo concluída a avaliação “in loco” em 30 de novembro de 2011.  

A comissão de avaliadores realizou suas considerações sobre cada uma das três 

dimensões avaliadas, a saber: (1) Organização didático-pedagógica; (2) Corpo docente; e (3) 

Instalação física. Foram atribuídas as seguintes notas: Dimensão 1: conceito 3; Dimensão 2: 

conceito 4; Dimensão 3: conceito 3.  

Assim, o conceito final do curso foi 3, indicando que a situação do curso é mini-

mamente satisfatória. Cabe destacar que em novembro de 2014 o curso participará pela pri-

meira vez do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 

Quanto ao quadro discente, segundo dados do sistema acadêmico, consultado em 

20 de setembro de 2014, o número total de estudantes matriculados no curso é de 120 alunos. 

Desse total, 9 estudantes ingressaram em 2009; 21 ingressaram em 2010; 12 ingressaram em 

                                                           
27

 Realizam estudos nas áreas de ensino de física, de ótica integrada, eletromagnetismo aplicado, propagação do 

espaço livre, análise numérica, estudo analítico em redes de Bragg.   
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2011.1; 11 em 2011.2; 13 ingressaram em 2012; 17 ingressaram em 2013; e 37 (sendo que 35 

ingressaram via ENEM/Sisu e 2 pela opção graduados e transferidos) ingressaram em 2014. 

Cabe destacar que o curso já passou por duas solenidades de colação de grau, tendo graduado 

3 estudantes até o momento (1 que ingressou em 2009 e 2 que ingressaram em 2010). 

O curso já abriu 7 ofertas, com 35 vagas em cada, exceto em 2009, quando foram 

ofertadas 40 vagas. Têm-se, até o momento, 250 vagas ofertadas, todas preenchidas na matrí-

cula, embora tenham sido verificados trancamentos, transferências e evasões posteriores. Se 

120 estudantes estão matriculados e cursando o semestre 2014.1 e apenas 3 se graduaram, 

observa-se que há 127 estudantes que podem ser distribuídos nas categorias de trancamento, 

transferência e evasão, o que resulta numa informação inquietante, como se constata na tabela 

4.  

 

Tabela 4 - Comparação entre o número de estudantes por ano de ingresso e o número de matriculados em 

2014.1 

Ano de ingresso Vagas ofertadas Matriculados em 2014.1 

2009 40 9 

2010 35 21 

2011.1 35 12 

2011.2 35 11 

2012 35 13 

2013 35 17 

2014 35 37 

Total 250 120 

Fonte: Sistema Acadêmico. IFCE, campus de Sobral. 

 

 

4.2. Dados referentes às condições de acesso dos estudantes ao curso  

 

Para esta análise, foram levantadas as informações registradas no ENEM/Sisu 

2013.1, de 35 estudantes selecionados para o curso de licenciatura em Física do IFCE, campus 

de Sobral. Esses dados foram disponibilizados pela Coordenadoria de Controle Acadêmico 

(CCA) desse campus.  

As informações originais foram tabuladas e analisadas a partir dos objetivos da 

pesquisa. A partir de então, foram construídos gráficos e tabelas para favorecer a leitura e 

interpretação das informações. Nesta etapa foram consideradas as seguintes categorias de aná-

lise: formas de ingresso pelas chamadas do Sisu; modalidades de concorrência; e pontuação 

para o ingresso através do ENEM/Sisu.  

Cabe esclarecer que esses estudantes fizeram o ENEM em 2012, ingressaram pelo 

Sisu no semestre 2013.1, mas suas aulas no curso só iniciaram em 8 de julho de 2013. Esse 
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atraso no calendário acadêmico da instituição ocorreu devido às greves deflagradas pelos ser-

vidores, nos períodos de 8 de agosto a 3 de novembro de 2011, e de 14 de junho a 17 de se-

tembro de 2012.  

 

4.2.1 Ingressos pelas chamadas do Sisu  

 

Os estudantes que fizeram o ENEM 2012 se inscreveram no Sisu, que selecionou 

os melhores classificados para o curso, por modalidade de concorrência, de acordo com suas 

notas de corte
28

, para a 1ª (gerada com a divulgação da primeira lista de aprovados) e 2ª cha-

mada.  

Durante as duas chamadas, os estudantes optaram pela Ampla Concorrência ou 

por Ação Afirmativa como forma de acesso ao curso. A concorrência se deu apenas entre 

aqueles que fizeram a mesma escolha. 

A lista de espera serviu para captar os candidatos que não foram aprovados nas 

duas primeiras chamadas e que tiveram interesse no curso. 

De acordo com dados levantados, foram inscritos na 1ª chamada do Sisu para o 

curso de licenciatura em Física do IFCE, campus de Sobral, 1.246 candidatos, sendo aprova-

dos 35 nessa primeira etapa. Desse total, 11 candidatos realizaram a matrícula, sendo verifi-

cadas 26 desistências. 

Para a 2ª chamada foram inscritos 1.191 candidatos, 19 aprovados, e apenas 8 ma-

triculados, resultando em 11 desistências nessa etapa. Como foram matriculados 11 estudantes 

na 1ª chamada e 8 na 2ª, teve-se um total de 19 matriculados nas duas primeiras etapas. Para 

preencher as vagas restantes das etapas anteriores, matricularam-se 16 candidatos, dos 1.585 

inscritos na lista de espera, completando-se, assim as 35 matrículas no referido curso.  

Assim, percebe-se que a lista de espera corresponde à forma de ingresso mais fre-

quente entre os candidatos que se matricularam na licenciatura em Física em 2013.1, confor-

me mostra o gráfico 4. 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Consiste na menor nota para selecionar os candidatos aos cursos, gerada com base no número de vagas e no 

total de candidatos inscritos. Ela é uma referência para orientar o candidato na inscrição. (sisu.mec.gov.br) Aces-

so em: 10 nov. 2014. 
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Gráfico 11 – Forma de ingresso dos matriculados na licenciatura em Física em 2013.1 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados Sisu. 

 

4.2.2 Modalidades de concorrência  

 

Os 35 estudantes ingressaram no curso através das seguintes modalidades de con-

corrência: Ampla Concorrência ou Ação Afirmativa, assegurada pela Lei nº 12.711/2012.  

Como já foi dito, o IFCE reserva a metade de suas vagas para alunos que estuda-

ram em escolas públicas durante todo o ensino médio. Essa metade é dividida igualmente em 

duas categorias: renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo; e sem renda declarada ou 

com ganhos acima desse valor. Cada uma dessas frações tem ainda subdivisões para os públi-

cos de pretos, pardos, indígenas e outras etnias, proporcionais aos índices do último censo do 

IBGE.   

No ano de seleção dos estudantes considerados nesta pesquisa, os índices do IB-

GE representam 66,75% para os públicos de pretos, pardos e indígenas, e 33,25% para outras 

etnias (portal do IFCE). Para uma melhor compreensão dessa distribuição, observe-se a figura 

3. 
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Figura 3 – Distribuição das vagas dos cursos do IFCE em 2012 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do site do IFCE. Dados de 2012. Disponível em: 

<http://www.cefetce.br/component/content/article/59-noticias/destaques/1410-ifce-adere-ao-sistema-de-cotas-

sociais-cursos-terao-metade-das-vagas-para-alunos-de-escolas-publicas.html> 

 

Para este trabalho, as ações afirmativas foram organizadas em 4 grupos, de acordo 

com as características do candidato, conforme detalhamento a seguir: 

a) Ação Afirmativa 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, indepen-

dentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas 

(art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012);  

b) Ação Afirmativa 2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado inte-

gralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);  

c) Ação Afirmativa 3: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 

salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas 

(Lei nº 12.711/2012);  

d) Ação Afirmativa 4: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 

Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públi-

cas (Lei nº 12.711/2012).   

Como um dos propósitos deste trabalho é analisar as condições de acesso, de per-

manência e as possíveis relações entre estas e o desempenho do estudante no ensino superior, 

http://www.cefetce.br/component/content/article/59-noticias/destaques/1410-ifce-adere-ao-sistema-de-cotas-sociais-cursos-terao-metade-das-vagas-para-alunos-de-escolas-publicas.html
http://www.cefetce.br/component/content/article/59-noticias/destaques/1410-ifce-adere-ao-sistema-de-cotas-sociais-cursos-terao-metade-das-vagas-para-alunos-de-escolas-publicas.html
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acredita-se que o estudo das modalidades de acesso, incluindo por Ação Afirmativa, seja fun-

damental.  

Assim, analisando as modalidades de concorrência, observou-se que maioria dos 

estudantes matriculados no curso ingressou pela Ampla Concorrência, e que apenas 9 estu-

dantes se beneficiaram com Ações Afirmativas.  

Dos beneficiados com Ação Afirmativa, 3 ingressaram pelo critério etnia + escola 

pública (Ação Afirmativa 1); 4 ingressaram pelo critério etnia + renda + escola pública (Ação 

Afirmativa 2); 1 pelo critério renda + escola pública (Ação Afirmativa 3); e 1 pelo critério 

escola pública (Ação Afirmativa 4). Essa distribuição pode ser visualizada no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 12– Total de matriculados na licenciatura em Física em 2013.1 por modalidade de concorrência 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados Sisu. 

 

Verificam-se 7 registros de estudantes que autodeclararam etnia (preto, pardo ou indí-

gena) e 5 registros de estudantes que declararam renda familiar per capita igual ou inferior a 

1,5 salário mínimo. 

Pelo gráfico também se percebe que o percentual de 50% das vagas reservadas para 

estudantes de escolas públicas não foi plenamente preenchido, tendo sido atingidos apenas 

26% do total de matrículas para este curso, o que corresponde a 48% de não aproveitamento 

da reserva de vagas pelos candidatos.  

 

4.2.3 Pontuações dos ingressantes no ENEM 

 

As notas de corte para ingresso no curso variaram de 631,66 a 594,95 pontos. Es-

sas notas também variam de acordo com as modalidades de concorrência. Os estudantes ma-
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triculados no curso em 2013.1 alcançaram pontuações que variam de 667,66 a 378,77 pontos. 

A distância entre a nota do primeiro e do último colocado é de 288,89 pontos.  

Na 1ª chamada, as notas dos candidatos vão de 667,66 a 642,45, para a modalida-

de Ampla Concorrência, e de 638,62 a 614,95 para a modalidade Ação Afirmativa. A distân-

cia entre a nota do primeiro colocado na 1ª chamada de Ampla Concorrência e a nota do pri-

meiro colocado na chamada ingresso por Ação Afirmativa foi de apenas 29,04 pontos. 

Na 2ª chamada, as pontuações vão de 631,25 a 623,13 na Ampla Concorrência, e 

de 613,99 a 598,26 pontos na Ação Afirmativa. Os candidatos da lista de espera entraram no 

curso com pontuações que variam de 620,74 a 378,77. A distribuição dessas pontuações é 

apresentada na tabela a seguir. A distância entre a nota do primeiro e do último colocado na 

lista de espera é de 241,97 pontos, o que mostra uma diferença considerável entre eles.  

Observa-se também que dois ingressantes via Ação Afirmativa na 1ª chamada al-

cançaram pontuações superiores à nota de corte para a Ampla Concorrência.  

 

Tabela 5 – Notas no ENEM dos candidatos matriculados na licenciatura em Física em 2013.1 

Chamada 

SISU 

Nota ENEM do 

candidato no 

curso 

Nota de 

corte concorrida pelo 

candidato 

Colocação do 

candidato na 

chamada 

Modalidade de 

 Concorrência 

1ª ch 

 

667.66 631.66 2 

Ampla concorrência 

 

665.84 631.66 3 

652.05 631.66 6 

649.43 631.66 7 

648.74 631.66 8 

642.45 631.66 10 

2ª ch 

 

631.25 621.09 1 

Ampla concorrência 

 

628.90 621.09 3 

626.85 621.09 5 

623.13 621.09 7 

1ª ch 

 

618.09 618.09 2 Ação Afirmativa 3 

638.28 616.43 3 Ação Afirmativa 2 

638.62 614.95 1 Ação Afirmativa 1 

618.08 614.95 4 Ação Afirmativa 1 

614.95 614.95 7 Ação Afirmativa 1 

2ª ch 

 

613.99 598.26 1 Ação Afirmativa 2 

613.97 613.97 1 Ação Afirmativa 4 

612.87 598.26 2 Ação Afirmativa 2 

598.26 598.26 6 Ação Afirmativa 2 

Lista espera 

 

620.74 594.95 1 

Ampla concorrência 

 

612.75 594.95 2 

612.43 594.95 4 

597.10 594.95 12 

595.90 594.95 14 

581.20 594.95 28 

578.84 594.95 31 

565.83 594.95 40 

557.65 594.95 50 

552.98 594.95 55 

540.42 594.95 66 

534.79 594.95 82 
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531.35 594.95 88 

522.24 594.95 96 

421.57 594.95 225 

378.77 594.95 247 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC, 2014 

 

Analisando as notas no ENEM pelas áreas de conhecimentos, verifica-se que os 

estudantes que se matricularam neste curso obtiveram notas no ENEM que variam de 642,40 

a 362,10 em Ciências da Natureza; de 769,90 a 397,60 em Matemática; de 600,40 a 355,70 

em Linguagens; de 684,30 a 416,00 em Ciências Humanas; e de 920 a 320 em Redação. 

Analisando o desempenho dos estudantes beneficiados pelas Ações Afirmativas no 

exame, percebe-se que estes alcançaram pontuações para ingresso no curso que variaram entre 

638,62 e 598,26 pontos. Suas pontuações em Redação variam entre 800 e 600 pontos. O grá-

fico 13 mostra o desempenho desses estudantes também em Ciências da Natureza e Matemá-

tica. 

 

Gráfico 13 – Pontuações no ENEM dos estudantes que ingressaram por Ação Afirmativa 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC, 2014 

 

Comparando as médias aritméticas daqueles que ingressaram pela Ampla Concor-

rência com as dos que ingressaram por Ação Afirmativa nas áreas avaliadas no ENEM, verifi-

ca-se que as médias dos cotistas nas áreas foram superiores às médias dos não cotistas, como 

se observa no gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Média aritmética das notas obtidas nas áreas avaliadas no ENEM 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sisu. 

 

  Sabe-se que as notas no ENEM para o curso de alguns estudantes que ingressaram 

pela lista de espera são bastante inferiores se comparadas com as notas de estudantes que in-

gressaram também pela ampla concorrência, mas nas 1ª e 2ª chamadas. Percebe-se que isso 

provoca uma distorção, levando as médias dos não cotistas a serem inferiores às dos cotistas. 

Tem-se consciência dessa distorção, mas optamos por seguir essa linha de análise, visto que 

se excluirmos os estudantes ingressantes pela lista de espera do cálculo, estaremos excluindo 

um grupo de 8 estudantes, sendo este um quantitativo considerável quando analisamos as mé-

dias daqueles que permanecem no curso. 

   

 

4.3 Dados referentes às condições de permanência dos estudantes ao curso  

 

Nesta seção do trabalho será analisada a situação do estudante quanto às condi-

ções de permanência no curso, considerando as ações programadas pela instituição e pelo 

curso para estimular a permanência do estudante. Foram levantadas informações sobre a 

quantidade de estudantes que se evadiram, que cancelaram ou que trancaram a matrícula no 

primeiro semestre do curso. Também serão analisadas informações sobre o perfil socioeco-

nômico do estudante que permanece no curso de Física. 
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4.3.1 Situação dos ingressantes quanto à permanência no curso  

 

Com base nos dados do Sisu e do sistema acadêmico do IFCE, levantados no final 

do primeiro semestre letivo (2013.1), observou-se que dos 35 ingressantes no referido semes-

tre, 18 já haviam desistido do curso em 2013.2, resultando em mais da metade das vagas ocio-

sas. O gráfico 15 mostra a queda no número de estudantes que escolheram o curso desde a 

aprovação no Sisu até a sua situação em 2013.2.  

 

Gráfico 15 – Número de estudantes desde a aprovação no Sisu até 2013.2. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sisu e do sistema acadêmico IFCE. 

 

Percebe-se que a diferença entre o número de aprovados e o número de estudantes 

cursando licenciatura em Física é maior entre aqueles que ingressaram pela 1ª chamada. Veri-

fica-se que dos 11 matriculados na 1ª chamada, 6 estão registrados como evasão, 1 como  

transferência e 1 como matrícula cancelada. Dessa forma, restaram 3 estudantes remanescen-

tes da 1ª chamada cursando o semestre 2013.2. 

Dos 8 matriculados 2ª chamada, tem-se 1 trancamento e 1 transferência, restando 

6 estudantes remanescentes da 2ª chamada cursando regularmente a licenciatura. Dos 16 ma-

triculados por meio da lista de espera, 6 estão registrados como evasão e 2 como matrícula 

cancelada, restando, então, 8 estudantes.  

Dessa forma, no semestre 2013.2, apenas 17 estudantes continuaram no curso, 

sendo 3 remanescentes da 1ª chamada, 6 da 2ª e  8 da lista espera.  
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Dos 18 alunos que deixaram de cursar (seja por evasão, trancamento ou transfe-

rência), 8 entraram pela 1ª chamada (3 pela modalidade Ação Afirmativa e 5 por Ampla Con-

corrência); 8 pela lista de espera (todos por Ampla Concorrência); e 2 pela 2ª chamada (1 por 

Ampla Concorrência e 1 pela modalidade Ação Afirmativa). A tabela 6 apresenta esses dados.  

 

Tabela 6 – Situação dos estudantes ingressantes quanto à permanência em 2013.2 

Ingresso Sisu Situação em 2013.2 Modalidade de 

concorrência  

1ª cham Mat. Cance Ampla concorrência  

1ª cham Evasão Ampla concorrência  

1ª cham Evasão Ação Afirmativa 1 

1ª cham Cursando Ampla concorrência  

1ª cham Evasão Ampla concorrência  

1ª cham Evasão Ampla concorrência  

1ª cham Evasão Ação Afirmativa 1 

1ª cham Cursando Ação Afirmativa 3 

1ª cham Cursando Ação Afirmativa 2 

1ª cham Evasão Ação Afirmativa 1 

1ª cham Transf.Exter Ampla concorrência 

2ª cham Cursando Ação Afirmativa 2 

2ª cham Cursando Ação Afirmativa 4 

2ª cham Cursando Ampla concorrência  

2ª cham Cursando Ação Afirmativa 2 

2ª cham Transf.Exter Ampla concorrência  

2ª cham Cursando Ampla concorrência  

2ª cham Trancamen Ação Afirmativa 2 

2ª cham Cursando Ampla concorrência  

Lista espera Evasão Ampla concorrência  

Lista espera Evasão Ampla concorrência  

Lista espera Cursando Ampla concorrência  

Lista espera Mat. Cance Ampla concorrência  

Lista espera Cursando Ampla concorrência  

Lista espera Cursando Ampla concorrência  

Lista espera Evasão Ampla concorrência 

Lista espera Cursando Ampla concorrência  

Lista espera Cursando Ampla concorrência  

Lista espera Evasão Ampla concorrência  

Lista espera Cursando Ampla concorrência  

Lista espera Cursando Ampla concorrência  

Lista espera Mat. Cance Ampla concorrência  

Lista espera Evasão Ampla concorrência  

Lista espera Cursando Ampla concorrência  

Lista espera Evasão Ampla concorrência  

*Dados agrupados por ordem alfabética do nome do estudante 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC e do sistema acadêmico IFCE/Sobral, 2014. 

 

Comparando o número de desistentes nas modalidades de Ação Afirmativa e de 

Ampla Concorrência, observa-se que, proporcionalmente, o percentual de permanência é mai-

or entre os que ingressaram pelas cotas, sendo aproximadamente 55,5%. Isso é ilustrado no 

gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Situação da permanência em relação à modalidade de ingresso 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sisu e do sistema acadêmico IFCE. 

 

Diante dessa realidade, cabe verificar o que tem sido feito no âmbito do IFCE e do 

curso licenciatura em Física para estimular a permanência dos estudantes.  

Dentre as ações identificadas, constatou-se que o campus lança periodicamente 

edital para inscrições no Programa de Assistência Estudantil, que tem como objetivo ampliar 

as condições de permanência e apoio à formação dos discentes matriculados.  

O programa está fundamentado no Regulamento de Auxílio aos Discentes do 

IFCE, aprovado pelo CONSUP por meio da Resolução nº 023, de 20 de junho de 2011, e o 

processo seletivo é realizado pela Coordenadoria de Assistência Estudantil do campus. Podem 

ser beneficiados estudantes com matrícula e frequência regulares, que se encontram em situa-

ção de vulnerabilidade biopsicossocial, cultural, econômica, política e pedagógica. Os auxí-

lios em pecúnia se apresentam nas modalidades, condições e valores constantes no quadro 3, a 

seguir. 

 

Quadro 3 - Auxílios do Programa de Assistência Estudantil - IFCE/Sobral 

Tipo de auxílio Destinado a subsidiar despesas com Requisitos específicos Valor por 

pessoa  

Auxílio mora-

dia 

Habitação para locação/sublocação de 

imóveis ou acordos informais pelo prazo 

de 6 (seis) meses, podendo ser renovado 

mediante novo processo seletivo 

 

Ser domiciliado em outro 

Estado, município ou distrito 

fora da sede  R$ 120,00 

Auxílio alimen-

tação 

Alimentação durante o semestre letivo 

 

 R$ 100,00 

Auxílio trans-

porte 

Locomoção do discente no trajeto resi-

dência/campus/residência, durante os 

meses letivos 

Utilizar transporte coletivo ou 

similar no trajeto residên-

cia/campus/ residência. 

 

Até R$ 150,00 

Auxílio discen-

tes mães/pais 

Filho(s) sob sua guarda, durante os me-

ses letivos 

Ter filho(s) sob sua guarda; R$ 100,00* 

*Por filho, podendo ser atendido até 2 (dois) filhos. 

Fonte: Coordenadoria de Assistência Estudantil, IFCE/Sobral, 2014. 
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Além desses, também existem as bolsas de trabalho, conhecidas como bolsa per-

manência. Os beneficiados recebem bolsas de 400 reais mensais (exceto indígenas e quilom-

bolas, cujo valor é 900 reais) para desenvolver atividades formativas no campus. A quantida-

de de estudantes beneficiados pelos auxílios no campus, considerando todos os cursos, pode 

ser verificada na tabela 7.  

 

Tabela 7 - Auxílios estudantis para todo o campus – junho 2014 

Auxílio Quantidade de estudantes 

Bolsa de Trabalho  2 

Alimentação  344 

Transporte  213 

Moradia  102 

Discentes Pais/Mães 29 

Total do recurso  R$ 89.444,00 

Total de alunos atendidos:                                      690 

Fonte: Direção geral. IFCE, campus de Sobral, julho 2014. 

 

Contudo, o trabalho da assistência estudantil não se resume à distribuição de auxí-

lios. As ações desse setor são voltadas para incentivar e apoiar a melhoria do desempenho do 

estudante, procurando reduzir a evasão e repetência, também com foco nos aspectos pedagó-

gico, cultural e psicossocial do aluno. Pelos dados de julho de 2014, este setor conta com os 

seguintes profissionais: 2 assistentes sociais, 1 psicólogo, 2 dentistas, 1 nutricionista, 1 enfer-

meiro e 1 médico, cuja vaga se encontra em aberto e para a qual a instituição já abriu concur-

so público. 

Dessa forma, dentre as atribuições da assistência estudantil estão: incentivar a par-

ticipação dos alunos em atividade técnico-científica, desportiva e cultural; articular-se com os 

profissionais para serviços básicos de assistência social, assistência de saúde e psicopedagógi-

ca; articular-se com os Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE)
29

 

do IFCE; além de colaborar com estudos para identificar o impacto dos investimentos gover-

namentais na permanência do estudante e na conclusão dos cursos. 

Além dos auxílios do Programa de Assistência Estudantil, o curso em análise 

também é atendido pelo Pibid e pelo PET. Esses programas podem ser considerados como 

                                                           
29 

O NAPNE é parte das ações da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

que visam à inserção das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (deficientes, superdotados/altas 

habilidades e com transtornos globais do desenvolvimento) em cursos de formação inicial e continuada, técnicos, 

tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, em parceria com os sistemas de ensino. O papel do NAPNE é preparar a instituição para receber 

as pessoas com essas necessidades, providenciando a adaptação de currículo conforme a necessidade de cada 

aluno. 
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importantes iniciativas de estímulo à permanência e ao bom desempenho do estudante, devido 

ao apoio financeiro (400 reais mensais por bolsista) e ao incentivo à qualificação, proporcio-

nado pelo envolvimento dos estudantes nos projetos desses programas. 

O PET envolve um grupo de estudantes bolsistas selecionados para o desenvolvi-

mento de ações complementares de ensino, pesquisa e extensão. Dentre as ações do grupo 

PET nesta licenciatura estão: desenvolver softwares aplicativos para simulação de sistemas 

aplicados ao ensino de Física; implementar um laboratório de Física Experimental com mate-

riais de baixo custo; habilitar estudantes a gerenciar o observatório astronômico do IFCE; e 

capacitar os alunos bolsistas em linguagem de programação (Síntese da proposta edital n
o 

9 

PET 2010). 

Já o Pibid, uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-

vel Superior (Capes), concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de ini-

ciação à docência, desenvolvidos pelas IES aprovadas por edital, em parceria com escolas 

públicas de educação básica. O edital em vigor é o Edital n° 61/2013. Dentre os objetivos do 

Pibid estão:  

 

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, pro-

porcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências meto-

dológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar 

que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos pro-

cessos de formação inicial para o magistério; e 

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

(EDITAL n° 61/2013) 

 

Embora estimular a permanência não seja um objetivo explícito do programa, per-

cebe-se que o Pibid também pode se configurar como um estímulo à permanência dos estu-

dantes nas licenciaturas e ao prosseguimento na carreira, haja vista que este não é um curso da 

preferência dos egressos do ensino médio (GATTTI, 2009).  

Quanto à cobertura do Pibid, no curso em estudo são ofertadas 25 bolsas. Desse 

total, 9 bolsistas são estudantes ingressantes em 2013.1. Desses, 4 ingressaram por Ação 

Afirmativa.  

Considerando a distribuição dos auxílios do Programa de Assistência Estudantil e 

das bolsas Pibid, apenas entre os estudantes ingressantes em 2013.1, tem-se a seguinte distri-

buição: 
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Tabela 8 – Estudantes licenciatura em Física ingressantes em 2013.1 beneficiados com Auxílios da Assis-

tência Estudantil e com Bolsas Pibid 

Origem Assistência Estudantil Bolsa Pibid Ação Afirmativa 

Transporte Alimentação Moradia 

Viçosa    X AF2 renda 

Uruoca    X AF4 

Granja    X  

Sobral (Taperuaba)     X  

Sta Quitéria X X    

Sta Quitéria      

Sobral (Aracatiaçu)      AF2 renda 

Ipueiras      

Sobral      

Morrinhos  X  X  

Sobral      

Reriutaba      

Sobral      

Granja    X AF3 renda 

Pentecoste    X  

Ipueiras   X X  

Camocim X   X  AF2 renda 

*Dados agrupados por ordem alfabética 

** No quadro não aparecem bolsas PET porque estas são concorridas por estudantes depois do 2º semestre. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações da Coordenadoria de Assistência Estudantil IFCE/Sobral 

 

Segundo informações concedidas pela Coordenadoria de Assistência Estudantil do 

campus de Sobral, em maio de 2014, dos 17 estudantes que permaneciam no curso de licenci-

atura em Física, apenas 4 recebiam pelo menos um tipo de auxílio da Assistência Estudantil. 

Nota-se que, apesar de 14 estudantes precisarem se deslocar diariamente dos seus 

logradouros para assistirem às aulas, apenas 2 recebem auxílio transporte. Percebe-se também 

que dos estudantes que ingressaram por Ação Afirmativa, declarando renda igual ou inferior a 

1,5 salário mínimo (Ação Afirmativa 2 e 3), apenas 1 recebe auxílio do IFCE. Cabe um estu-

do para encontrar as razões disso. 

 

4.3.2 Perfil socioeconômico do estudante ingressante no curso 

 

Apresentam-se os dados sobre o perfil socioeconômico do estudante, consideran-

do: sexo, idade, município de origem, renda e condição econômica familiar, escola de origem, 

escolaridade dos pais.  

Os dados analisados mostram que a maioria dos estudantes que escolheu o curso 

de licenciatura em Física do IFCE, campus de Sobral, são do sexo masculino, confirmando 

uma tendência histórica de maior identificação dos homens com as ciências da natureza.  

Para calcular a média, a mediana e a moda das idades dos estudantes, foram tabu-

ladas as datas de nascimento e transformadas em dados agrupados por intervalo. A média de 
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idade dos ingressantes é de aproximadamente 19 anos. A classe mediana localiza-se entre 17 e 

18 anos. Dessa forma, a mediana encontrada é 17,76, o que significa dizer que 50% das ida-

des são inferiores a 17,76 e 50% são superiores a 17,76. Para o cálculo da moda, foi identifi-

cada a classe modal e o valor dominante compreendido entre os limites dessa classe. Assim, é 

mais frequente encontrar estudantes ingressantes no curso em questão com 17,5 anos de ida-

de. 

Quanto à origem do estudante ingressante, observa-se uma variedade de municí-

pios do interior do Ceará. Dos 35 estudantes, apenas 10 moram na cidade sede do curso (sen-

do que 2 moram em distritos afastados da sede), o que pode implicar na necessidade de auxí-

lio transporte.  

Se considerarmos apenas os 17 estudantes que continuam no curso, observa-se 

que apenas 3 residem na sede. Os outros 14 estudantes precisam se deslocar dos seus municí-

pios de origem para assistirem às aulas, diariamente, o que pode provocar desgastes e influen-

ciar a disposição para aprendizagem.  

Analisando outras informações constantes no questionário socioeconômico do Si-

su/MEC e no sistema acadêmico do IFCE, dos 17 estudantes que permaneceram matriculados 

no semestre 2013.2 do curso, a maioria reside na zona urbana de distritos ou municípios dis-

tantes cerca de 96 km de Sobral, em média (a lista das localidades está na tabela 8). 

Quase todos concluíram a educação básica em escolas públicas em 2012, e as ren-

das mensais das famílias de mais da metade dos estudantes é inferior a 1,5 salários mínimos.  

Cabe ressaltar que essas informações foram declaradas no ano em que o estudante fez o 

ENEM. No quadro a seguir encontram-se essas informações. 

 

Quadro 4 – Informações sobre o perfil socioeconômico dos estudantes que permanecem no curso em 

2013.2 

Residem em 

Zona  
Estudou em escola  

Conclusão  

Ensino Médio 
Renda familiar* 

 

Rural 
Urbana Pública Particular 

Em 

2012 

Antes 

de  

2012 

Inferior a  

1,5 SM** 

Entre 

2 e 2,5 

SM 

Mais de 7 e até 

8,5 

SM 

6 11 15 2 11 6 9 7 1 

*Soma da renda de todos os membros da família. 

**Valor do salário mínimo informado no questionário do ENEM/2012. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do Sisu/MEC e do sistema acadêmico IFCE, 2014. 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos pais desses estudantes, observa-se que este 

não passa do ensino médio, sendo observados ainda progenitores sem nenhuma escolarização 



98 

 

(mais frequente entre as mães), ou que tenham estudado apenas até a 4ª série (mais frequente 

entre os pais). Os quantitativos são apresentados no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 17 – Escolaridade dos pais dos ingressos 2013.1 na licenciatura em Física do IFCE/Sobral 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Sisu.  

 

A escolarização dos pais é considerada por Bourdieu como um dos indicadores 

mais importantes para medir o fenômeno capital cultural de um grupo. Por essa perspectiva, o 

grau de instrução dos antepassados do indivíduo e a ocupação profissional do pai pode ter um 

caráter fundamental na sua posição cultural e social (BEZZON, 1997). 

Também estudos de Barros et al (2001) mostram que a pouca escolarização é “um 

importante mecanismo de geração de desigualdade”, uma vez que “a escolaridade dos pais é 

um fator predominante na determinação do nível de escolaridade dos filhos, pois crianças 

cujos pais tenham baixa escolaridade possuem grandes chances de tornar-se adultos com pou-

ca escolaridade” (BARROS ET AL., 2009, p. 29) 

Contudo, observando os casos dos estudantes da licenciatura em Física cujos pais 

têm poucos (ou nenhum) anos de escolaridade, percebe-se que isso não é determinante, mas 

apenas influente em alguma medida, pois esses alunos conseguiram avançar nos níveis de 

escolarização, mesmo tendo pais pouco escolarizados. Isso pode ter ocorrido porque existem 

outras variáveis que influenciam. Dentre elas está o apoio, a “aspiração dos pais quanto à es-

colarização do filho, e a valorização do estudo” (SANTOS; GRAMINHA, 2005, p. 219). Isso 

pode ter motivado esses estudantes.  
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Também foram analisadas outras questões extraídas do questionário socioeconô-

mico do ENEM/Sisu sobre o perfil econômico do estudante. Foram selecionadas para análise 

algumas perguntas que têm como objetivo coletar dados quantitativos sobre alguns bens que 

existem na casa do estudante.  

Esse tipo de levantamento da situação econômica do candidato, presente nos ques-

tionários socioeconômicos do ENEM, é feito com base no Critério Brasil, um critério de clas-

sificação utilizado para aferir o poder de compra da população. O resultado é a divisão dos 

pesquisados em classes econômicas, de acordo com as pontuações obtidas: A1 (42 – 46 pon-

tos); A2 (35 – 41 pontos); B1(29 – 34 pontos); B2 (23 – 28 pontos); C1 (18 – 22 pontos); C2 

(14 – 17 pontos); D (8 – 13 pontos); E (0 – 7 pontos) (COURI, 2010). Alguns dos itens inves-

tigados nesse levantamento são: TV em cores, rádio, banheiros, geladeira, freezer, máquina de 

lavar, aspirador de pó, automóvel, computador, acesso à internet, empregada doméstica.  

Analisando essas informações sobre o estudante que permanece no curso de licen-

ciatura em Física do IFCE/Sobral, encontrou-se que: a maioria dos estudantes mora com a 

família em residência própria (quitada ou financiada); todos têm em casa pelo menos um ba-

nheiro e eletrodomésticos básicos como TV em cores, rádio, geladeira; mas não possuem má-

quina de lavar roupa, freezer, aspirador de pó nem TV por assinatura; quase todos têm micro-

computador e telefone celular; mas poucos têm acesso à internet e telefone fixo. Nenhum dos 

estudantes declarou possuir automóvel para a família, nem empregada mensalista.  

É importante esclarecer que não cabe a este trabalho apontar uma classificação 

econômica para esses estudantes, apenas conhecer informações importantes sobre seu perfil e 

construir um panorama geral para a realidade do curso investigado.  

Sintetizando as informações apresentadas neste capítulo, na tentativa de traçar um 

perfil geral desses estudantes, tem-se que: o candidato que opta pelo curso de Física ingressa 

pela lista de espera, com pontuações de 667,66 a 378,77 no ENEM, é do sexo masculino, tem 

em média 19 anos e mora fora de Sobral; o estudante que permanece no curso ingressou pela 

lista espera, possui renda inferior a 1,5 salários mínimos (a maioria não fez opção pelas co-

tas), a escolaridade dos pais não passa do ensino médio, e possuem condições mínimas de 

conforto no seu domicílio; os que ingressaram por Ação Afirmativa alcançaram médias arit-

méticas superiores às dos não cotistas nas áreas de conhecimento avaliadas no ENEM.  

Sobre as ações de permanência, verifica-se que estas poderiam ser ampliadas, pois 

apenas 4 estudantes do curso recebem auxílio da assistência estudantil.  
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5.  O DESEMPENHO DOS INGRESSANTES NO CURSO DE FÍSICA 

 

Nesta fase da pesquisa, opta-se por seguir um estudo correlativo entre a nota do 

estudante no ENEM nas áreas Ciências da Natureza e Matemática, e as notas obtidas pelos 

estudantes nas disciplinas Introdução à Física, Matemática Básica e Química Geral.  

Dessa forma, objetiva-se verificar se o desempenho nessas disciplinas pode estar 

associado ao desempenho na avaliação que permite o acesso no curso (ENEM), visto que, 

como discutido no capítulo anterior, a permanência também pode ser influenciada pelo de-

sempenho do estudante no curso. 

A escolha das disciplinas se deu pela experiência da pesquisadora no curso, que 

observou que estas são as disciplinas das quais os estudantes mais se queixam, por sentirem 

dificuldades de aprendizado. 

Um estudo de correlação é útil porque, através dele, é possível examinar mais de 

uma variável de forma conjunta, “uma situação bastante comum em muitas situações do coti-

diano, em que estamos interessados em estudar como duas variáveis estão associadas” (SIL-

VA, 2009, p. 131). Segundo Santrock (2009), este tipo de estudo visa descrever a força da 

relação entre dois ou mais eventos ou características. Quanto mais fortemente dois eventos 

estão correlacionados, mais eficientemente se pode prever se um influencia o outro. 

Cabe destacar que não se pretende apontar, nesta pesquisa, relações de causa e 

efeito direto, pois “uma correlação observada entre dois eventos não pode ser utilizada para 

concluir que um evento causou o outro” (SANTROCK, 2009, p. 18).  Contudo, pela interpre-

tação de dados correlacionais é possível verificar os fatores que afetam um determinado pro-

blema.  

Para tanto, utilizou-se o cálculo para medir o coeficiente de correlação do momen-

to do produto de Pearson. Este coeficiente examina o grau de associação entre duas variáveis, 

medindo até que ponto elas são interdependentes ou covariantes e determina a direção da cor-

relação.  

O coeficiente de Pearson é um índice situado entre -1 e +1, que reflete a extensão 

de uma relação linear entre dois conjuntos de dados (SILVA, 2009).  Quando r é igual a +1, a 

correlação é considerada positiva perfeita, ou seja, quanto maiores os valores de x, maiores 

serão os valores de y. Quando r é igual a -1, a correlação é negativa perfeita, assim, quanto 

maiores os valores de x, menores os valores de y. A fórmula do coeficiente de correlação do 

momento do produto Pearson, r, é dada pela fórmula a seguir:  
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                                          (1) 

Onde:  

r = coeficiente de correlação do momento do produto Pearson 

x = variável independente 

y = variável dependente 

 = média de x (matriz 1) 

= média de y (matriz 2) 

 

Os dados obtidos foram inseridos em planilha eletrônica do programa Microsoft 

Office Excel® e apresentados em forma de gráficos de dispersão.  

Primeiramente, é apresentado um quadro geral dos resultados dos estudantes nas 

três disciplinas escolhidas para investigação, mostrando o desempenho e a situação do estu-

dante no primeiro semestre. Depois são apresentadas as pontuações alcançadas no ENEM e, 

posteriormente, são feitas as devidas correlações e comparações. 

 

5.1 Analisando o desempenho dos estudantes nas disciplinas introdutórias 

 

Analisando as notas obtidas pelos 17 estudantes que ainda estão cursando a licen-

ciatura em Física, verifica-se que 8 já reprovaram em pelo menos uma dessas disciplinas e 6 

já reprovaram em pelo menos duas.  

Pode-se inferir que esses estudantes apresentarão possíveis complicações na con-

tinuidade dos estudos no curso. Cabe ressaltar que desses 6 estudantes que reprovaram em 

pelo menos 2 disciplinas, 5 ingressaram via lista espera e 1 via 2ª chamada. 

Dos estudantes que já experimentaram reprovações, 6 entraram por lista de espera 

e 2 por 2ª chamada. Desse total, apenas 1 entrou por ação afirmativa.  

Observa-se que dos 16 estudantes ingressantes através da lista de espera, 6 se eva-

diram, 2 cancelaram suas matrículas, 6 estão cursando com reprovações e apenas 2 estão cur-

sando com desempenho satisfatório. Assim, o aproveitamento do estudante ingressante via 

lista de espera mostra-se comprometido. 



102 

 

Dos 35 alunos ingressantes, apenas 9 alunos estão cursando com desempenho sa-

tisfatório. Sendo que 4 já passaram por AF (avaliação final, uma espécie de recuperação), com 

média abaixo de 7 nas disciplinas Introdução a Física, Matemática Básica e Química. Assim, 

apenas 5 passaram acima da média (7,0) nas disciplinas críticas.  

Desses 9 alunos com desempenho satisfatório, 5 entraram por ação afirmativa e 4 

por ampla concorrência. Dos 5 estudantes com desempenho acima da média, 3 são aqueles 

remanescentes da 1ª chamada, 1 da lista de espera (ampla concorrência) e 1 da 2ª chamada 

(ampla concorrência). Dos 3 remanescentes da 1ª chamada com desempenho acima da média, 

2 entraram por ação afirmativa, 1 pela ampla concorrência.  

A tabela 9 detalha a situação desses estudantes com relação ao seu desempenho 

nas disciplinas introdutórias. 

 

Tabela 9 – Desempenho dos estudantes que permaneciam no curso nas disciplinas introdutórias 
Ingresso  

Sisu  

Modalidade  

concorrência  

Nota 

IF 

Situação 

Introdução  

à Física 

Nota 

MB 

Situação  

Matemática Básica 

Nota 

QG 

Situação  

Química Geral  

2ª cham Ação Afirmativa 2 8,8 Aprovado  6,3 Aprovado  6,0 Aprovado  

2ª cham Ação Afirmativa 4 8,0 Aprovado  8,6 Aprovado  5,7 Aprovado  

2ª cham Ampla concorrência  8,9 Aprovado  7,3 Aprovado  8,7 Aprovado  

Lista esp Ampla concorrência  8,6 Aprovado  8,8 Aprovado  7,4 Aprovado  

Lista esp Ampla concorrência  7,0 Aprovado  1,4 Reprovado 1,8 Reprovado 

Lista esp Ampla concorrência  7,7 Aprovado  3,8 Reprovado 2,8 Reprovado 

2ª cham Ação Afirmativa 2 7,2 Aprovado  7,2 Aprovado 5,3 Aprovado  

Lista esp Ampla concorrência  7,0 Aprovado  2,9 Reprovado 5,7 Aprovado  

Lista esp Ampla concorrência  4,0 Reprovado  1,0 Reprovado - Pendência 

1ª cham  Ampla concorrência  9,0 Aprovado  9,6 Aprovado  8,7 Aprovado  

Lista esp Ampla concorrência  7,7 Aprovado 3,8 Reprovado 6,7 Aprovado  

2ª cham Ampla concorrência  8,7 Aprovado  4,2 Reprovado 2,7 Reprovado 

Lista esp Ampla concorrência  4,0 Reprovado  2,1 Reprovado 1,8 Reprovado 

1ª cham Ação Afirmativa 3 8,8 Aprovado  7,3 Aprovado  7,2 Aprovado  

2ª cham Ampla concorrência  7,8 Aprovado  7,9 Aprovado  4,5 Reprovado 

Lista esp Ampla concorrência  9,0 Aprovado  5,8 Aprovado  5,4 Aprovado  

1ª cham Ação Afirmativa 2 8,6 Aprovado  8,2 Aprovado  7,8 Aprovado  

*Dados agrupados por ordem alfabética. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC e da CCA/IFCE/Sobral, 2014 

 

Percebe-se que o maior número de reprovações está na disciplina de Matemática 

Básica. Os estudantes que reprovaram nessa disciplina não poderão cursar Cálculo Diferencial 

e Integral I. 

Analisando o desempenho no curso dos estudantes que ingressaram por ação 

afirmativa, verificou-se que, dos 9 estudantes beneficiados, 3 se evadiram e 1 trancou o curso, 

restando 5 estudantes cursando regularmente com desempenho satisfatório e coeficientes de 

rendimento que variam de 8,36 a 6,41. Ressalta-se que esses 5 estudantes não reprovaram as 

disciplinas Introdução à Física e Matemática Básica, o que mostra um indício favorável ao 
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prosseguimento no semestre posterior, já que estas disciplinas são pré-requisitos para outras 

da matriz curricular.  

Constata-se que, em Introdução à Física e Matemática Básica, o desempenho des-

ses estudantes ingressantes por ação afirmativa que permaneciam no curso em 2013.2 apare-

ce, em geral, superior à média do curso (7,0). As notas inferiores à média encontram-se na 

disciplina de Química Geral, entre aqueles que ingressaram por ampla concorrência. O gráfico 

18 ilustra o desempenho desses estudantes nas disciplinas introdutórias.  

 

Gráfico 18 – Desempenho dos estudantes beneficiados por ação afirmativa, que permaneciam no curso em 

2013.2, nas disciplinas introdutórias 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CCA IFCE/Sobral, 2014 

 

Estabelecendo uma comparação entre o desempenho médio de cotistas e o de não 

cotistas, que permaneciam cursando o semestre 2013.2, constatou-se que a média dos primei-

ros superou a média dos últimos nas três disciplinas investigadas, como se pode visualizar no 

gráfico 19. 
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Gráfico 19 – Comparação entre o desempenho médio dos ingressantes por ampla concorrência e ação 

afirmativa nas disciplinas introdutórias 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do sistema acadêmico IFCE, 2014. 

 
 
Esses resultados corroboram os estudos de Travitzki e Raimundo (2012, p. 92) 

sobre o desempenho de cotistas no ensino superior. Os autores mostraram que “os cotistas 

apresentaram desempenho médio superior aos não cotistas” nas atividades extracurriculares. 

Eles defendem que esse pressuposto é validado pela análise do desempenho dos cotistas em 

outras atividades que exigem mais habilidades, e que os cotistas, em geral, apresentam bom 

desempenho. Mas os autores ponderam: “No entanto, a generalidade desta conclusão é res-

tringida pela ausência de dados sobre desempenho acadêmico estrito, proveniente de notas de 

provas ou cursos”.  Os mesmos autores complementam: 

 

Para as pessoas que poderiam ter receio de serem tratadas por um “médico cotista”, 

supondo um profissional menos qualificado, o estudo da Unicamp revelou que, em 

34 dos 56 cursos, os cotistas apresentaram desempenho acadêmico superior aos alu-

nos não cotistas, o que evidencia o sucesso do programa em conciliar inclusão com 

qualidade (TRAVITZKI; RAIMUNDO, 2012, p. 82) 

 
 
O desempenho médio dos estudantes que ingressaram pela ampla concorrência 

pode ser superior ao desempenho médio dos ingressantes pelas ações afirmativas quando se 

exclui do cálculo as notas dos que reprovaram as disciplinas em questão. Assim, tem-se 7,4 

como a média dos que ingressaram por ação afirmativa e 7,7 como a média dos que ingressa-

ram por ampla concorrência.  

 

7,45 

4,79 4,68 

8,28 

7,44 

6,4 

Introdução à Fisica Matemática Básica Química Geral

Ampla Concorrência Ação Afirmativa
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5.2.  Comparação entre o desempenho dos estudantes ingressantes nas disciplinas intro-

dutórias e suas pontuações no ENEM 

 

Calculando-se as médias das pontuações no ENEM em Matemática, Ciências da 

Natureza e Redação (juntas) dos 9 estudantes que estão cursando com desempenho satisfató-

rio, obtém-se pontuações entre 687,8 e 615,8 pontos. Suas pontuações médias em cada uma 

das áreas foram: 653,3 pontos em Redação; 702 pontos em Matemática; e 588,7 pontos em 

Ciências da Natureza.  

Os estudantes que apresentaram reprovações em pelo menos 2 disciplinas do cur-

so obtiveram pontuações médias nas três áreas juntas (citadas acima) entre 559,2 e 379,9 pon-

tos. Suas pontuações médias em cada uma das áreas foram de: 495 pontos em Redação; 508 

pontos em Matemática; e 412,6 pontos em Ciências da Natureza. Observam-se entre esses 

estudantes as pontuações mais baixas no ENEM para o curso de licenciatura em Física do 

IFCE, campus de Sobral. Dois desses estudantes ingressaram no curso com pontuações entre 

490 e 362,1 pontos, apresentando um desempenho inferior ao preconizado pelo MEC para 

certificação do ensino médio, pois o estudante precisaria, nesses casos, obter nota mínima de 

450 pontos em cada uma das áreas e 500 pontos na Redação.  

Analisando as notas de Redação dos ingressantes na licenciatura em Física que 

ainda continuam no curso, percebe-se que os 3 estudantes que obtiveram as menores pontua-

ções na Redação do ENEM, entre 500 e 320 pontos, estão cursando com os seguintes coefici-

entes de rendimento: 5.93, 4.84 e 3.81.  

Os estudantes que deixaram o curso já no primeiro semestre obtiveram pontuação 

no ENEM entre 667,66 e 531, 35, apresentado um desempenho médio de 607,69 pontos no 

ENEM, conforme se verifica na tabela 10. 

  

Tabela 10 – Desempenho no ENEM dos estudantes que desistiram do curso no primeiro semestre 
Ingresso 

Sisu 

Nota ENEM Situação em 2013.2 Modalidade de concorrência 

Lista espera 612.75 Evasão Ampla concorrência 

Lista espera 557.65 Evasão Ampla concorrência 

1ª cham 648.74 Mat. Cancelada Ampla concorrência 

1ª cham 665.84 Evasão Ampla concorrência 

Lista espera 552.98 Mat. Cancelada Ampla concorrência 

Lista espera 578.84 Evasão Ampla concorrência 

2ª cham 626.85 Transf. Externa Ampla concorrência 

Lista espera 581.20 Evasão Ampla concorrência 

1ª cham 614.95 Evasão Ação Afirmativa 1 

1ª cham 667.66 Evasão Ampla concorrência 

1ª cham 649.43 Evasão Ampla concorrência 

1ª cham 638.62 Evasão Ação Afirmativa 1 
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Lista espera 531.35 Mat. Cancelada Ampla concorrência 

Lista espera 540.42 Evasão Ampla concorrência 

2ª cham 598.26 Trancamento Ação Afirmativa 2 

Lista espera 612.43 Evasão Ampla concorrência 

1ª cham 618.08 Evasão Ação Afirmativa 1 

1ª cham 642.45 Transf. Externa Ampla concorrência 

 Pontuação média 

607,69 

  

*Agrupados por ordem alfabética. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC e da CCA/IFCE/Sobral, 2014 

 

Daqueles que permanecem cursando em 2013.2, a maior parte ingressou pela lista 

de espera, obtendo pontuação para o curso no ENEM entre 652,02 e 378,77, apresentando um 

desempenho médio de 580,56 pontos.  

 

Tabela 11 - Desempenho no ENEM dos estudantes que permanecem no curso em 2013.2 

Ingresso Sisu Nota ENEM 

No curso 

Situação em 2013.2 Modalidade de concor-

rência 

2ª chamada 612.87 Cursando  Ação Afirmativa 

2ª chamada 613.97 Cursando  Ação Afirmativa 

2ª chamada 628.90 Cursando  Ampla concorrência  

Lista de espera  620.74 Cursando  Ampla concorrência  

Lista de espera  378.77 Cursando  Ampla concorrência  

Lista de espera  522.24 Cursando  Ampla concorrência  

2ª chamada 613.99 Cursando  Ação Afirmativa 

Lista de espera  565.83 Cursando  Ampla concorrência  

Lista de espera  534.79 Cursando  Ampla concorrência  

1ª chamada 652.05 Cursando  Ampla concorrência  

Lista de espera  595.90 Cursando  Ampla concorrência  

2ª chamada 623.13 Cursando  Ampla concorrência  

Lista de espera  421.57 Cursando  Ampla concorrência  

1ª chamada 618.09 Cursando  Ação Afirmativa  

2ª chamada 631.25 Cursando  Ampla concorrência  

Lista de espera  597.10 Cursando  Ampla concorrência  

1ª chamada 638.28 Cursando  Ação Afirmativa 

 Pontuação média  

580,56 

  

*Agrupados por ordem alfabética. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC e da CCA/IFCE/Sobral, 2014 

 

Observou-se que a média dos que abandonaram é superior à média dos que per-

maneciam em 2013.2. Faz-se necessário investigar os motivos que levam os estudantes de 

melhores pontuações abandonarem o curso.  

Comparando as médias obtidas pelos que ingressaram por ação afirmativa com as 

médias dos que ingressaram por ampla concorrência, verifica-se que o desempenho médio dos 

primeiros foi de 619,44 pontos, e a média dos não cotistas que permanecem no curso foi 

564,32. Ou seja, o desempenho médio dos cotistas no ENEM foi superior ao dos não cotistas. 
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Isso também foi constatado em outros estudos, como os de Travitzki e Raimundo (2012) e 

Campos, Feres Júnior e Daflon (2014), que, conforme citação desses últimos mostra:  

 

Em muitos casos, os cotistas conseguiram notas superiores à nota de corte dos não-

cotistas. De um lado, esse dado é positivo na medida em que mostra que muitos dos 

beneficiários dessas políticas têm um desempenho não apenas próxima, mas até su-

perior àquele dos não-cotistas. Por outro lado, contudo, se cotistas estão obtendo 

uma nota de corte superior à de não-cotistas, isso significa que ao menos uma parte, 

ainda que pequena, dos candidatos às cotas está sendo prejudicada. No sistema atual, 

se a concorrência entre os cotistas é eventualmente mais qualificada do que aquela 

entre os não cotistas, uma parcela de candidatos que opta pela cota pode ficar de fora 

do ensino superior, mesmo obtendo notas mais altas que os que não optaram por ela. 

(p. 20) 

 

Mais uma vez, cabe ressaltar que, se excluirmos as notas dos ingressantes via lista 

de espera, a média dos não cotistas passa a ser superior a dos cotistas, pois se observa que a 

média dos ingressantes pela ampla concorrência passa para 644,53 (excluídas as notas da lista 

de espera) e para 636,08 (quando excluídas as notas da lista de espera e dos que já abandona-

ram o curso). Mas com isso, seria excluída da análise uma boa parte daqueles que ainda per-

manecem no curso. 

 

5.3. Correlações entre o desempenho no ENEM e nas disciplinas introdutórias  

 

Comparando-se as notas dos estudantes no ENEM em Ciências da Natureza e os 

desempenhos em Introdução à Física, constata-se que os estudantes que alcançaram as médias 

mais altas nessa disciplina introdutória (superiores a 7,0) obtiveram pontuações entre 642,4 e 

538,5 na área equivalente no ENEM. Já os estudantes com desempenho igual ou inferior à 

média, obtiveram pontuações entre 454,4 e 362,1. Vale ressaltar que os resultados abaixo da 

média aparecem entre os estudantes que ingressaram por meio da lista de espera, como mostra 

a tabela 12. 

 

Tabela 12 – Comparação entre as notas no ENEM em Ciências da Natureza e os desempenhos em Intro-

dução à Física 

Ingresso 

Sisu 

Modalidade de concorrência Ciências 

Natureza 

Introdução à Física 

Nota Situação 

Lista espera Ampla concorrência 376.2 4,0 Reprovado 

Lista espera Ampla concorrência 424.5 4,0 Reprovado 

Lista espera Ampla concorrência 362.1 7,0 Aprovado 

Lista espera Ampla concorrência 454.4 7,0 Aprovado 

2ª chamada Ação Afirmativa 2 577.7 7,2 Aprovado 

Lista espera Ampla concorrência 487.7 7,7 Aprovado 

Lista espera Ampla concorrência 596.3 7,7 Aprovado 

2ª chamada Ampla concorrência 614.5 7,8 Aprovado 

2ª chamada Ação Afirmativa 4 601.6 8,0 Aprovado 

Lista espera Ampla concorrência 557.9 8,6 Aprovado 

1ª chamada Ação Afirmativa 2 569.9 8,6 Aprovado 
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2ª chamada Ampla concorrência 607.4 8,7 Aprovado 

2ª chamada Ação Afirmativa 2 565.9 8,8 Aprovado 

1ª chamada Ação Afirmativa 3 576.8 8,8 Aprovado 

2ª chamada Ampla concorrência 620.7 8,9 Aprovado 

Lista espera Ampla concorrência 585.8 9,0 Aprovado 

1ª chamada Ampla concorrência 642.4 9,0 Aprovado 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC e da CCA/IFCE/Sobral, 2014 

  

Levando em consideração as notas dos 17 estudantes que continuavam matricula-

dos no curso em 2013.2, calculou-se a correlação entre nota Ciências da Natureza e Introdu-

ção à Física. Optou-se por excluir as notas dos evadidos, transferidos e de matrícula cancela-

da, porque estes não chegaram a ter pontuações suficientes, uma vez que não cursaram as dis-

ciplinas até o fim. 

O coeficiente de correlação do momento do produto Pearson para os conjuntos de 

dados acima foi de 0,779074. Isso significa que há uma forte correlação positiva entre a nota 

no ENEM e o desempenho nesta disciplina. 

Apresentam-se também os dados por meio do diagrama de dispersão, que pode ser 

verificado no gráfico 20. 

 

Gráfico 20 - Diagrama de comparação entre as notas ENEM Ciências da Natureza e Introdução à Física 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC e da CCA/IFCE/Sobral, 2014 

 

O R² do gráfico acima é o coeficiente de determinação. É uma medida de ajusta-

mento desse padrão estatístico linear. Esse coeficiente varia entre 0 e 1 e serve para indicar o 

quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Assim, quanto mais próximo de 1 

estiver o valor de R², mais explicativo é modelo. 
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No diagrama que mostra a correlação entre a nota no ENEM em Ciências da Na-

tureza e a nota em Introdução à Física, percebe-se que o R² é 0,607. Isto significa que o mode-

lo é explicativo em 60,7%.  

Apresenta-se agora o desempenho dos estudantes ingressantes na disciplina de 

Matemática Básica, considerando também apenas os dados daqueles que permaneciam no 

curso em 2013.2. 

Comparando-se as notas dos estudantes no ENEM em Matemática e os desempe-

nhos em Matemática Básica, constata-se que os estudantes que alcançaram as médias mais 

altas nessa disciplina obtiveram pontuações entre 769,9 e 625,1 pontos na área equivalente no 

ENEM. Já os estudantes com desempenho igual ou inferior à média, obtiveram pontuações 

entre 709,5 e 397,6 pontos. Vale ressaltar que as notas mais baixas na disciplina são dos estu-

dantes que ingressaram por meio da lista de espera.   

 

Tabela 13 - Comparação entre a nota ENEM em Matemática e a nota na disciplina Matemática Básica 

Ingresso 

SISU 

Modalidade de concorrência ENEM Matemática Matemática Básica  

Nota* Situação 

Lista espera Ampla concorrência 535.3 1,0 Reprovado 

Lista espera Ampla concorrência 397.6 1,4 Reprovado 

Lista espera Ampla concorrência 490.1 2,1 Reprovado 

Lista espera Ampla concorrência 649.9 2,9 Reprovado 

Lista espera Ampla concorrência 591.0 3,8 Reprovado 

Lista espera Ampla concorrência 640.0 3,8 Reprovado 

2ª chamada Ampla concorrência 712.1 4,2 Reprovado 

Lista espera Ampla concorrência 701.8 5,8 Aprovado 

2ª chamada Ação Afirmativa 2 709.5 6,3 Aprovado 

2ª chamada Ação Afirmativa 2 717.2 7,2 Aprovado 

2ª chamada Ampla concorrência 625.1 7,3 Aprovado 

1ª chamada Ação Afirmativa 3 726.8 7,3 Aprovado 

2ª chamada Ampla concorrência 763.4 7,9 Aprovado 

1ª chamada Ação Afirmativa 2 633.9 8,2 Aprovado 

2ª chamada Ação Afirmativa 4 688.2 8,6 Aprovado 

Lista espera Ampla concorrência 745.6 8,8 Aprovado 

1ª chamada Ampla concorrência 769.9 9,6 Aprovado 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC e da CCA/IFCE/Sobral, 2014 

*Ordem crescente. 

 

Também considerando as notas dos 17 estudantes que continuavam matriculados no 

curso em 2013.2, calculou-se a correlação entre nota ENEM/ Matemática e notas em Matemá-

tica Básica. O cálculo mostrou r = 0,788, revelando uma forte correlação positiva entre a nota 

no ENEM e o desempenho nesta disciplina. 
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Gráfico 21 - Diagrama de comparação entre as notas ENEM Matemática e Matemática Básica 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC e da CCA/IFCE/Sobral, 2014 

 

No diagrama que mostra a correlação entre a nota no ENEM em Matemática e a 

nota em Matemática Básica, encontra-se R² igual a 0,6209, ou seja, o modelo é explicativo em 

62,09%. 

Quanto ao desempenho dos estudantes na disciplina Química Geral, constata-se 

que os estudantes que alcançaram as notas acima da média nessa disciplina obtiveram pontua-

ções entre 642,4 e 576,9 na área equivalente no ENEM. Já os estudantes com desempenhos 

inferiores à média obtiveram pontuações entre 596,3 e 362,1.  

Tabela 14 – Comparação entre a nota ENEM em Ciências da Natureza e Química Geral 
Ingresso 

Sisu 

Modalidade de concorrência Ciências 

Natureza 

Química Geral  

Nota Situação 

Lista espera Ampla concorrência 424,5 0 Reprovado 

Lista espera Ampla concorrência 362,1 1,8 Reprovado  

Lista espera Ampla concorrência 376,2 1,8 Reprovado 

2ª chamada Ampla concorrência 607,4 2,7 Reprovado 

Lista espera Ampla concorrência 487,7 2,8 Reprovado 

2ª chamada Ampla concorrência 614,5 4,5 Reprovado 

2ª chamada Ação Afirmativa 2 577,7 5,3 Aprovado 

Lista espera Ampla concorrência 585,8 5,4 Aprovado 

Lista espera Ampla concorrência 454,4 5,7 Aprovado 

2ª chamada Ação Afirmativa 4 601,6 5,7 Aprovado 

2ª chamada Ação Afirmativa 2 565,9 6 Aprovado  

Lista espera Ampla concorrência 596,3 6,7 Aprovado 

1ª chamada Ação Afirmativa 3 576,8 7,2 Aprovado 

Lista espera Ampla concorrência 557,9 7,4 Aprovado 

1ª chamada Ação Afirmativa 2 569,9 7,8 Aprovado 

2ª chamada Ampla concorrência 620,7 8,7 Aprovado 

1ª chamada Ampla concorrência 642,4 8,7 Aprovado 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC e da CCA/IFCE/Sobral, 2014 
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A correlação em Química é igual a 0,7221, calculada a partir dos dados da tabela 

14, e R
2
, mostrado no diagrama, é igual a 0,5214, representando 52,14% de confiança na ex-

plicação pelo modelo. Isso pode ser verificado no gráfico. 

Gráfico 22- Diagrama de comparação entre as notas ENEM Ciências da Natureza e Química Geral 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados Sisu/MEC e da CCA/IFCE/Sobral, 2014 

 

Diante do exposto, percebe-se uma correlação positiva entre as notas dos estudan-

tes nas disciplinas introdutórias e as notas no ENEM para a mesma área, pois, como visto, o 

coeficiente de correlação entre as notas no ENEM e as médias de Introdução à Física, Mate-

mática e Química foram, respectivamente, de 0,779074; 0,788; e 0,7221, indicando uma forte 

associação entre as notas, sugerindo que quanto maiores forem as notas no ENEM, maiores 

chances de se ter um bom desempenho nas disciplinas introdutórias.  

Os resultados corroboram a ideia de que a formação básica é um bom indicativo 

do sucesso acadêmico. Como os que permanecem vieram de escolas públicas e de situações 

socioeconômicas semelhantes, não é possível afirmar se o capital social e econômico foi um 

diferencial. 

Para complementar essas informações, serão consideradas, no capítulo a seguir, as 

percepções dos sujeitos. 
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6. O ACESSO, O DESEMPENHO E A PERMANÊNCIA NA PERCEPÇÃO DOS SU-

JEITOS 

 

Nesta etapa, foram considerados os pontos de vista dos sujeitos envolvidos nesse 

processo, porque, em estudos de caso voltados aos problemas da educação, ouvir os professo-

res, os gestores e os alunos é condição importante para a compreensão do fenômeno estudado. 

Para a coleta das percepções dos sujeitos, foram elaborados roteiros de perguntas 

(ver APÊNDICES), contendo questões capazes de captar as diferentes opiniões dos envolvi-

dos no fenômeno estudado. 

Com os professores e com o coordenador do curso foram realizadas entrevistas es-

truturadas, armazenadas em dispositivo gravador de áudio, seguindo os passos que propõem 

Marconi e Lakatos (2003, p. 197): (1) o entrevistador seguiu um roteiro previamente estabele-

cido; (2) as perguntas feitas aos indivíduos foram predeterminadas e se realizaram de acordo 

com um formulário elaborado; e (3) as pessoas entrevistadas foram selecionadas de acordo 

com um plano. As entrevistas ocorreram no período de 20 de agosto a 11 de setembro de 

2014. 

Escolheu-se esse tipo de entrevista para se obter respostas às mesmas perguntas, 

permitindo a posterior análise comparativa. Também foram observadas as normas: contato 

inicial, formulação de perguntas, registro de respostas e término da entrevista (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 199-200). As entrevistas elaboradas e aplicadas atendem aos requisitos: 

(1) validade, porque foram analisadas pela banca de qualificação do projeto de pesquisa, 

composta por professores do mestrado POLEDUC/UFC; (2) relevância, devido à importância 

em relação aos objetivos da pesquisa; (3) especificidade e clareza; (4) profundidade em rela-

ção aos sentimentos e pensamentos dos entrevistados; e (5) extensão, pois as respostas apre-

sentam a amplitude adequada para a pesquisa (MARCONI, LAKATOS, 2003, p. 200-201). 

Foram entrevistados os três professores que lecionaram as disciplinas de Química 

Geral, Matemática Básica e Introdução à Física, no primeiro semestre letivo do curso de Físi-

ca, em 2013.1, e o coordenador do curso no período.  

Aos discentes do mesmo curso e período letivo foram aplicados questionários, 

uma vez que tal instrumento permite trabalhar com um número maior de respondentes. Para 

Marconi e Lakatos (2003, p. 201), “questionário é um instrumento de coleta de dados, consti-

tuído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador”. Depois de redigido, o questionário foi testado antes de sua utiliza-

ção definitiva, pois foram aplicados alguns exemplares a uma pequena população escolhida. 
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O pré-teste serviu para verificar se o questionário atendia aos critérios: “fidedignidade, vali-

dade, operatividade” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 203). Depois disso, pequenos ajustes 

foram feitos. 

O questionário continha perguntas do tipo abertas, também chamadas livres ou 

não limitadas. Justifica-se a escolha dessa modalidade porque questões desse tipo “permitem 

ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões (...) também 

possibilita investigações mais profundas e precisas” do que em questionários com perguntas 

fechadas em múltipla escolha (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 203).  

Os questionários foram aplicados nos dias 18 e 22 de setembro de 2014, e os seus 

perfis foram descritos na seção 4.3 deste trabalho.    

Aos sujeitos foi esclarecido o objetivo do trabalho e a importância de suas partici-

pações, conforme a carta de apresentação da pesquisa (ver APÊNDICES). Questões éticas, 

como a preservação das identidades, seguiram as normas básicas estabelecidas para pesquisas 

sociais, conforme apontadas por Sacristán (2010, p. 490): “o consentimento informado, a con-

fidencialidade e o anonimato”.  

As entrevistas e questionários continham 8 questões em comum, que buscavam 

saber quais fatores internos/externos ao IFCE impedem/contribuem para a permanên-

cia/desempenho do estudante ingressante no curso de Física.  

Essas questões foram elaboradas a partir do modelo de Análise SWOT. Esta fer-

ramenta de planejamento estratégico visa a analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e 

as ameaças que envolvem uma instituição ou empresa, sob os pontos de vista interno e exter-

no (DAYCHOUM, 2010). A sigla deriva das palavras inglesas Strenghts (forças), Weaknesses 

(fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças) (DAYCHOUM, 2010). Atra-

vés da análise SWOT, podem-se identificar os rumos que a organização deverá seguir e quais 

os passos para que ela atinja seus objetivos estratégicos (MATOS; MATOS; ALMEIDA, 

2007). A estrutura do modelo pode ser visualizada na figura 4. 

https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1024&bih=432&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Merhi+Daychouw%22&ei=Kuo7VIPGGdbBggSJroCAAw&ved=0CCAQ9AgwAA
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1024&bih=432&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Merhi+Daychouw%22&ei=Kuo7VIPGGdbBggSJroCAAw&ved=0CCAQ9AgwAA
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Figura 4 – Modelo Esquemático da Análise SWOT

 

Fonte: Daychoum, 2010, p. 7 

   

O uso desse modelo no instrumental de análise se justifica porque se considera 

que a dificuldade de permanência num curso pode afetar o desempenho dos estudantes e gerar 

a evasão, comprometendo a vantagem competitiva da instituição, bem como a possibilidade 

de atingir seus propósitos. Assim, entende-se que não reconhecer esse problema se configura 

como um risco à IES.   

Destarte, Drucker (1977) sugere que um planejamento estratégico pode prever o 

futuro das instituições, de maneira que estas possam tomar decisões que minimizem os riscos 

a que se expõem. Por isso, muitas instituições de ensino superior vêm adotando o processo de 

planeamento estratégico como forma de gestão capaz de ajudar a enfrentar os desafios emer-

gentes na nova paisagem competitiva. Ou seja, a estratégia pode ajudar as IES a encontrar a 

sua vantagem competitiva de forma a melhor se posicionar face ao ambiente externo. 

Além disso, a partir dessa ferramenta de planeamento estratégico, abre-se a possi-

bilidade de conhecer a visão dos stakeholders, que, segundo Oliveira (2009, p. 12) são grupo 

de pessoas “que tem interesse direto na existência e no sucesso da empresa” ou instituição. No 

contexto das IES, os stakeholders são alunos, professores, gestores e sociedade.  

Envolver stakeholders nas pesquisas sobre a educação superior é importante por-

que eles precisam refletir sobre a situação educacional na qual estão inseridos e, com isso, 

serem capazes de propor alternativas, conforme afirma Swartzman (1998, p.22):  

 

[…] it is necessary to increase the voice and presence of these internal and external 

stakeholders, and a crucial ingredient for that is knowledge and information. They 

should know what is happening with higher education in the country (…) they need 

to know each other and to become aware of their common frustrations”. 

https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1024&bih=432&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Merhi+Daychouw%22&ei=Kuo7VIPGGdbBggSJroCAAw&ved=0CCAQ9AgwAA


115 

 

Dessa forma, estabelecer o diálogo entre os stakeholders é fundamental para ali-

nhar os interesses da instituição com o ambiente externo (HUNGER; WHEELEN, 2002). Por 

isso, uma análise dos fatores internos e externos à instituição é importante.   

As respostas foram analisadas a partir da perspectiva de Bardin sobre análise de 

conteúdo, seguindo as fases: leituras flutuantes das entrevistas; seleção de unidades de análi-

se; processo de categorização (CAMPOS, 2004). Na primeira fase, conheceu-se o contexto, 

deixando fluir impressões e orientações, a partir da leitura de todo o material coletado. É uma 

leitura que, a princípio, não tem compromisso com a sistematização. Na segunda fase, da aná-

lise de conteúdo, a fase da seleção das unidades de análise, foram realizados os recortes dos 

temas (análise temática) orientados pelos objetivos da pesquisa. A terceira fase, o processo de 

categorização, consistiu na classificação dos elementos constitutivos de um conjunto de ideias 

(CAMPOS, 2004).  

As respostas foram transcritas e organizadas em grupos de análise por categorias. 

Segundo Bardin (1977, p. 117), “as categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 

grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título gené-

rico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos”. Assim, a 

categorização reúne grandes enunciados que abarcam os temas segundo seu grau de proximi-

dade ou intimidade (CAMPOS, 2004). Usou-se neste trabalho como critério, a categorização 

semântica ou temática. 

Depois de transcritas as respostas, o resumo das mesmas foi estruturado de acordo 

com o que aparece no quadro 5 abaixo, adaptado do modelo SWOT, no qual se identificam os 

pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades que impactam sobre o acesso, 

permanência e desempenho, sob o ponto de vista dos discentes, dos docentes e do coordena-

dor do curso de licenciatura em Física. Seguiram-se, assim, categorias apriorísticas, haja vista 

que as categorias estavam pré-definidas pelo pesquisador (CAMPOS, 2004).  

 

Quadro 5 - Modelo SWOT adaptado para análise das condições de acesso, permanência e desempenho dos 

estudantes no curso de licenciatura em Física IFCE/Sobral 

 Contribuem  Prejudicam  

Interno  Forças 

Fatores internos que contribuem para a permanên-

cia e para o desempenho do estudante 

Fraquezas 

Fatores internos que prejudicam a permanência 

e o desempenho do estudante 

Externo  Oportunidades 

Fatores externos que contribuem para a permanên-

cia e para o desempenho do estudante 

Ameaças 

Fatores externos que prejudicam para a perma-

nência e o desempenho do estudante 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado do modelo SWOT. 
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O agrupamento das unidades de análise ocorreu pelos processos de frequencia-

mento, no qual se verifica a repetição dos conteúdos comuns à maioria dos respondentes; e 

por relevância explícita, que ocorre quando se escolhe analisar um tema importante que não se 

repete, mas que guarda em si riqueza e relevância para o estudo (CAMPOS, 2004). Assim, foi 

possível identificar o que é consenso entre os sujeitos, mas também as contribuições individu-

ais de cada um.  

Ao longo da análise das percepções dos sujeitos, buscou-se produzir inferências, 

uma das principais finalidades da análise de conteúdo. O ato de inferir envolve a realização de 

uma operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude de sua ligação com as 

outras proposições já aceitas como verdadeiras (CAMPOS, 2004). É a produção de inferên-

cias que confere ao método relevância teórica, porque um conteúdo passa a ter valor dentro da 

pesquisa quando é vinculado a um pressuposto teórico. Assim, buscou-se, neste trabalho, pro-

duzir inferências embasadas nos referenciais teóricos escolhidos, procurando mostrar a rela-

ção entre as percepções dos sujeitos e as ideias dos autores lidos.  

 

6.1 O que dizem os discentes 

 

A primeira pergunta feita aos estudantes visava ao conhecimento dos porquês da 

escolha do curso de licenciatura em Física no IFCE, campus de Sobral. Os motivos das esco-

lhas do curso foram organizados como: motivos de origem intrínseca ao aluno e motivos de 

origem extrínseca ao aluno.  

Em Santrock (2009, p. 454), encontra-se a explicação para a diferenciação entre 

esses tipos de motivação. Para o autor, “a intrínseca, envolve a motivação para realizar algo 

em si mesmo (o fim em si mesmo)”. Seriam as ações do tipo “faço porque gosto”, porque 

desperta uma curiosidade ou desejo interno, independente dos condicionantes externos. Esta é 

a forma de motivação valorizada pelas abordagens humanistas. Já a motivação extrínseca, 

“envolve realizar algo para obter algo diferente (um meio para um fim)”. É geralmente influ-

enciada por incentivos e punições e valorizada pela perspectiva comportamental da psicolo-

gia. Pode-se verificar, conforme o quadro 6, quais as origens das motivações dos estudantes 

para a escolha do curso.  
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Quadro 6 – Fatores que influenciam o acesso ao curso, na percepção dos alunos 

Motivo intrínseco Motivo extrínseco 

Afinidade com a área (Aluno 1)   

Por que gosto de física. (Aluno 2) 

Gosto de física. Tenho curiosidade de entender mais o 

assunto. (Aluno 3) 

Sempre quis ser professor (Aluno 4) 

A área de cálculos é a que mais me agrada, além de a 

disciplina ser muito interessante. (Aluno 4) 

Porque gosto de ensinar, é prazeroso e me sinto bem. 

(Aluno 6) 

Porque eu tenho afinidade pela matéria. (Aluno 7) 

Porque a física é a área da qual me identifico e gosto. 

(Aluno 8) 

Devido à curiosidade pela ciência (Aluno 9) 

Influência familiar (Aluno 1)   

Estrutura física da instituição. (Aluno 1) 

Pelo fato do curso ser noturno em Sobral. (Aluno 7) 

Porque é o curso mais similar à faculdade de enge-

nharia civil (Aluno 5). 

Porque foi a minha 2ª opção no SISU, já a 1ª não deu 

certo. (Aluno 7) 

Mercado de trabalho e contexto científico. (Aluno 9) 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos alunos. 

 

Observa-se que os motivos intrínsecos foram os mais frequentemente citados pe-

los alunos como motores da ação de escolher o curso de Física. Arruda e Ueno (2003), ao 

realizarem um estudo sobre as razões das desistências e das persistências de estudantes do 

curso de Física da Universidade Estadual de Londrina (UEL), também encontraram esse tipo 

de motivação entre os seus pesquisados. Eles observaram que 

 

[...] ao procurar entender as razões da opção, da desistência e da persistência dos 

alunos no curso de Física, a nossa investigação se defronta com o problema da com-

preensão do desejo do aluno em relação ao conhecimento físico, que poderíamos 

denominar de desejo de saber Física, que parece vir articulado com o desejo de ser 

professor, no caso da opção pela licenciatura. De fato, o desejo de ser professor pa-

rece vir articulado a um desejo relacionado ao conteúdo, pois não se deseja ser um 

professor, mas um professor de determinado conteúdo, por exemplo, professor de 

Matemática ou de Física. (ARRUDA; UENO, 2003 p. 172) 

 

Como se percebe, aquilo que a citação mostra também é identificado entre os es-

tudantes de Sobral. 

Segundo os estudos de Pozo e Crespo (2009), Alonso Tapia (1997), Huertas 

(1997) e Campos (2011), essa motivação intrínseca é fundamental, principalmente na apren-

dizagem dos conteúdos de ciências (POZO; CRESPO, 2009). Segundo os autores, “quando o 

que motiva o aprendizado é o desejo de aprender, seus efeitos sobre os resultados obtidos pa-

recem ser mais sólidos e consistentes do que quando a aprendizagem é impulsada por motivos 

mais externos” (ALONSO TAPIA, 1997; HUERTAS 1997 apud POZO; CRESPO, 2009, p. 

43).  

Partindo-se do pressuposto de que, para permanecer no curso o estudante precisa 

estar aprendendo (CUNHA; CARRILHO, 2005) e que para aprender de forma sólida é preci-

so estar motivado (CAMPOS, 2011), pode-se inferir que os estudantes que apontaram moti-
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vos intrínsecos para a escolha da Física têm maiores possibilidades de permanecer no curso, 

pois, como afirmam Arruda e Ueno (2003, p. 174) 

 

[...] a permanência do aluno no curso parece depender: da relação que ele estabelece 

com a Física enquanto atividade (se o aluno gosta ou não do processo de resolução 

de problemas e o quanto ele está disposto a investir seu tempo nisso); da relação que 

ele estabelece com a Física enquanto uma teoria explicativa geral (se a Física conse-

gue responder a certas questões fundamentais que o aluno pode ter a respeito do 

mundo). 

 

Os pesquisadores também apontaram que motivos extrínsecos, como a “relação 

que ele estabelece com os outros, pessoas significativas em sua vida, cujas opiniões e senti-

mentos a respeito dele podem ter muita importância” (ARRUDA; UENO, 2003 p. 174), tam-

bém influenciam nas escolhas e na permanência no curso de Física. Isso também foi encon-

trado na realidade da licenciatura em Física do IFCE. O problema da motivação extrínseca é 

que sua eficácia decresce em certas condições (POZO; CRESPO 2009, p. 42). Assim, os estu-

dantes de Sobral que escolheram a Física por influência do mercado de trabalho, por não te-

rem ingressado em outros cursos ou apenas pela estrutura física da instituição, podem vir a 

deixar o curso diante de outros motivos internos que superem os externos, como a oportuni-

dade de ingressar em outro curso.  

Analisando a segunda pergunta do questionário, verifica-se que todos os estudan-

tes que responderam à pesquisa acreditam que o ENEM/Sisu facilitou seu acesso ao ensino 

superior, e justificam afirmando que as questões do ENEM “apresentam uma compreensão 

do texto como necessidade básica, ao invés do conteúdo explícito” (Aluno 1);  que “é um 

bom meio de avaliar o aprendizado do aluno” (Aluno 5); e que “exige menos conhecimentos 

específicos e mais raciocínio lógico do aluno” (Aluno 2); que “é muito mais fácil e prático 

que os vestibulares que muitas das vezes são cansativos”  (Aluno 8); e afirmam que “sem ele 

seria mais difícil entrar em uma faculdade, principalmente na área de exatas” (Aluno 7).  

As opiniões confirmam o que foi constatado por Andriola (2011), quando afirmou 

que o ENEM tem a função de democratizar as oportunidades de acesso às Ifes, além de indu-

zir à reestruturação dos currículos do ensino médio. 

Sobre as dificuldades enfrentadas ao longo dos primeiros semestres do curso, o fa-

tor apontado com mais frequência está relacionado com as questões de transporte de casa ao 

campus, conforme afirma o estudante: “Dificuldade em relação ao transporte escolar da mi-

nha cidade para Sobral, pois o ônibus segue o calendário da UVA, sendo assim, às vezes ha-

via aula no IFCE, porém não havia transporte universitário” (Aluno 2);  e reforça o aluno 4: 

“A falta de ônibus, pois devido à greve, nossas férias são diferentes das da UVA. E como na 
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minha cidade somos minoria, acaba por não ter transporte”.  Outros fatores apontados foram 

a dificuldade de “adequação ao ambiente superior” (Aluno 1), “Pouco embasamento na 

área” (Aluno 5), “uma dificuldade da assimilação de conteúdos e adaptação ao turno noite” 

(Aluno 8) e “dificuldade de conciliar trabalho com estudos” (Aluno 9).  

Questionados se já pensaram em desistir do curso, cinco estudantes afirmaram que 

sim, seja “por causa da demora no início das aulas, por conta da greve” (Aluno 2), seja “por 

questões de desvalorização da profissão” (Aluno 6), ou “ por conta da distância, do trabalho 

e a falta de tempo para realizar as atividades” (Aluno 9), “pois é muito complicado a loco-

moção da minha cidade para o curso” (Aluno 8 ), ou por questões emocionais, pois “quando 

ia mal nas provas, ficava triste com meu baixo rendimento e pensava em desistir” (Aluno 7).   

Para enfrentar essas dificuldades, o IFCE precisaria ampliar suas ações de assis-

tência estudantil, como o auxílio transporte, mas principalmente, implementar ações mais 

efetivas de apoio psicopedagógico a esses estudantes, como sugerido por Cunha e Carrilho 

(2005), Gisi (2006) e Blank, Bilhalva e Gill (2012), quando defendem que cabe às IES pro-

mover interações de toda ordem para garantir condições de permanência e de aprendizagem. 

Cabe destacar que, aqueles que não haviam pensado na possibilidade de desistir 

do curso justificam que estão satisfeitos “tanto com o curso quanto com as perspectivas que 

este venha a me oferecer” (Aluno1), e que “até agora o curso está correspondendo às mi-

nhas expectativas (Aluno 4).  

Sobre fatores os internos ao IFCE que impedem a permanência no curso, sete es-

tudantes relataram não identificar nada que interfira nessa questão. Outros alunos apontaram 

que a falta de um restaurante acadêmico no campus é um impedimento à permanência.   

Os estudantes acreditam que os fatores externos ao IFCE que impedem a perma-

nência estão mais relacionados a questões de deslocamento da sua cidade para o campus, o 

que causa desgaste físico e emocional, conforme afirmam: “Não gosto de Sobral. Sinto falta 

da minha cidade e dos meus amigos” (Aluno 3); “A distância da minha cidade para a facul-

dade e a falta de transporte” (Aluno 4); “A falta de segurança da cidade onde fica o cam-

pus” (Aluno 7). Cabe destacar o caso relatado pelo Aluno 5, que, como outros, mora a mais 

de 100 km de distância de Sobral e tem que se deslocar constantemente para estudar.  Outros 

fatores citados foram a difícil conciliação entre trabalho e estudo (Aluno 9) e o seguinte rela-

to: “O único fator que pode me fazer mudar de curso é a abertura do bacharel em Física em 

Sobral” (Aluno 1). 

Sobre os fatores internos ao IFCE que contribuem para a permanência no curso, 

os estudantes apontaram “Apoio financeiro à pesquisa que o IFCE fornece” (Aluno 1); “Os 
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professores e a infraestrutura” (Aluno 5); “ a qualidade do ensino, também a motivação que 

se recebe para seguir no curso” (Aluno 6);“Gosto muito desta instituição” (Aluno 2); “A 

boa qualidade do ensino, das instalações e profissionais qualificados” (Aluno 4); “a assis-

tência ao estudante, tais como bolsas e auxílios” (Aluno 8); As atividades do PIBID e o con-

vívio com os colegas (Alunos 1 e 9).  

Percebe-se que são as ações de apoio ao ensino que mais influenciam na perma-

nência do estudante no curso, confirmando o que foi defendido por Baggi e Lopes (2011), 

quando verificaram que a permanência do aluno também depende do suporte pedagógico dis-

ponibilizado pelas instituições.  

Os fatores externos ao IFCE que contribuem para a permanência no curso são o 

apoio familiar, citado pelos Alunos 1, 2, 4, 6, 8 e 9, e as oportunidades profissionais, como 

afirma o aluno 3: “É uma cidade que possui muitas oportunidades profissionais. Vejo isso 

como um incentivo a me dedicar a minha graduação”. O aluno 6 cita também “a vontade de 

mostrar a grandeza do que é ser professor” e o aluno 9  cita a necessidade de “melhor remu-

neração no trabalho”, haja vista que este já é docente e vê a diplomação como uma possibili-

dade de recompensa financeira. 

Assim, pode-se sintetizar no modelo SWOT a questão da permanência do estu-

dante no quadro 7. 

 

Quadro 7 - Fatores que influenciam a permanência no curso, na percepção dos alunos 

Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Assistência estudantil  

Bolsas de estudo 

Gosto pela instituição  

Infraestrutura física  

Interação com os colegas 

Interação professor-aluno 

Professores qualificados 

Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

Qualidade do ensino 

Restaurante acadêmico.  

 

Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Apoio da família 

Localização do IFCE 

Mercado de trabalho  

 

Abertura de Bacharelado na área 

Conciliação trabalho e estudo 

Dificuldades econômicas  

Falta de segurança da cidade 

Localização do IFCE 

Transporte e moradia  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos alunos. 

 

Quando solicitados a avaliar seu desempenho nos primeiros semestres do curso, 

apenas quatro avaliaram como um bom desempenho. Um avaliou como “Um pouco ruim” 



121 

 

(Aluno 4) e os demais como mediano ou regular. Cabe destacar o que relatam os alunos:  

“Meu primeiro semestre não foi muito bom, o segundo melhorou bastante e o terceiro tá indo 

bem. Então diria que meu desempenho está razoável” (Aluno 3); “No primeiro semestre 

apresentei um bom desempenho, pois me comprometi bastante com todas as disciplinas, já 

posteriormente relaxei em algumas disciplinas, causando assim, uma queda no rendimento” 

(Aluno 1).  

Os estudantes afirmaram ter sentido mais dificuldades nas disciplinas de Química 

Geral, Introdução à Física, Matemática Básica, Cálculo, Mecânica I e II, confirmando a supo-

sição da pesquisadora.  

Essas dificuldades foram relacionadas à assimilação dos conteúdos (Alunos 1, 2, 

8), desatenção (Aluno 5) e pouca dedicação aos estudos (Alunos 2, 8). Os alunos 3, 4, 7 e 9 

avaliaram que estas dificuldades têm origem nas lacunas deixadas na construção do conheci-

mento realizado na educação básica.  

Aqueles que sentiram dificuldade em Química afirmam que isso se deu “por sen-

tir dificuldade no conteúdo” (Aluno 2), ou por “Desatenção e preguiça” (Aluno 5); os que 

sentiram dificuldade em Mecânica relataram que foi “por causa talvez de uma falta de maior 

dedicação aos estudos” (Aluno 2), ou “pelas frequentes ausências do professor”(Aluno 6). A 

dificuldade na Matemática também foi “devido à base ruim do ensino fundamental e médio 

(Aluno 9), “devido à falta de qualificação dos professores do ensino médio” (Aluno 3), “meu 

ensino médio não foi tão bom assim” (Aluno 4), motivo também encontrado na Introdução à 

Física, pois “devido a uma baixa bagagem de conhecimentos, isso causou um baixo rendi-

mento na disciplina” (Aluno 7). 

Os estudantes corroboraram o pensamento de Gisi (2006), quando afirma que di-

ficuldades sentidas por muitos estudantes no ensino superior, sobretudo os vindos das cama-

das menos abastadas, são consequência das desigualdades socioeconômicas e das condições 

da rede pública de educação básica, conforme visto quando a autora conclui que “as dificul-

dades de acesso e permanência são consequência e não causa das desigualdades” (GISI, 2006, 

p. 14). 

Apenas um aluno declarou ter sentido dificuldade em disciplinas que não são da 

área de cálculo, como História da Educação e Estrutura e Funcionamento do Ensino. Segundo 

ele, porque teve “uma certa dificuldade em assimilar os eventos, as datas, e também pelo 

grande número de leis relacionadas à educação. Isso se deve por uma certa depreciação dos 

conteúdos que não envolvam cálculos” (Aluno 1). 
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Já os fatores internos ao IFCE que favorecem o desempenho no curso, segundo os 

estudantes, são: professores qualificados, qualidade do ensino, bom acervo bibliográfico, boa 

infraestrutura estrutura e apoio dos colegas. Os estudantes também ressaltaram a interação 

professor-aluno como algo positivo, conforme afirma o aluno 3: “professores que me incenti-

vam a me esforçar mais”. 

Os estudantes afirmaram que um dos fatores externos ao IFCE que mais favorece 

tanto o desempenho quanto a permanência é o apoio da família. Além disso, ter tempo para 

estudar, ter acesso à internet e alcançar o reconhecimento do mercado ao se formar, também 

foram considerados. Para o aluno 2, contribui “O fato de eu não ter que trabalhar, sendo as-

sim, sobra tempo para estudar”. 

Três estudantes não identificaram nenhum fator interno ao IFCE que possa preju-

dicar seu desempenho no curso. Os demais apontaram problemas como “ A metodologia de 

alguns professores” (Aluno 2), “Alguns professores faltam muito” (Aluno 4), e que a internet 

do campus é ruim (Aluno 5). Outras dificuldades foram relacionadas com “O turno e o tempo 

reduzido das aulas” (Aluno 7) e os atrasos no calendário acadêmico provocados pelos episó-

dios de greve, que causaram prejuízos aos alunos, já que “tivemos aulas em dezembro e janei-

ro, dificultando o acesso” (Aluno 9).  

Na visão dos alunos, o problema de acesso ao campus, enfrentado por aqueles que 

têm que se deslocar diariamente de casa para o IFCE, é um dos fatores externos que prejudi-

cam o desempenho. Existem alunos que, por exemplo, precisam lidar com “o estresse de 2 

horas de viagem [...] até Sobral e a rotina acadêmica” (Aluno 7), e, em virtude dessa rotina, 

há “pouco tempo em casa e poucas horas de sono” (Aluno 4). Alguns estudantes ainda en-

frentam “o cansaço, devido a trabalhar mais de 8 horas por dia” (Aluno 9). Além desses 

problemas mais sérios, o aluno 3 afirma que “preguiça, whatsap, facebook”, também afetam 

o desempenho no curso. Quatro estudantes não identificaram nenhum problema que os afetem 

nesse sentido. 

O quadro abaixo mostra uma síntese temática dos fatores que influenciam o de-

sempenho no curso, na percepção dos alunos.  

 

Quadro 8 – Fatores que influenciam o desempenho no curso, na percepção dos alunos 

Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Interação professor-aluno 

Interação com os colegas 

Qualidade do ensino 

Infraestrutura física  

Professores qualificados 

Acervo bibliográfico 

Metodologia de alguns professores 

Assiduidade de alguns professores 

Internet do campus 

Turno do curso 

Episódios de greve 
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Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Mercado de trabalho  

Apoio da família 

Apoio dos amigos 

Acesso à internet  

Tempo para estudar  

Preguiça 

Redes sociais 

Pouco tempo para estudar 

Transporte e moradia 

Conciliação trabalho e estudo 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos alunos  

 

A última pergunta pretendia verificar se os estudantes pretendem seguir a carreira 

do magistério ao se formarem. Dos estudantes que permaneciam no curso em 2013.2, dois 

afirmaram que não pretendem ser professores porque “não vejo que esta seja a minha voca-

ção” (Aluno 5) ou porque desejam “seguir o ramo da pesquisa ou usar o diploma para con-

correr a um concurso do mesmo nível” (Aluno 7).  

As demais justificativas sobre a escolha da carreira docente estão relacionadas 

com o gosto e identificação com o ambiente escolar (Alunos 1, 2), com a admiração da profis-

são docente (Aluno 6) e com o papel do professor na sociedade e na formação das futuras 

gerações, como afirmam o aluno 8: “ensinar é a base para o futuro e estando ensinando me 

sentiria contribuindo para o mesmo”; e o aluno 9: “Por conta da motivação que sinto em ser 

útil para os alunos e a satisfação de vê-los ingressar na universidade”.  

Daqueles que pretendem seguir a carreira do magistério, apenas dois estudantes 

desejam se dedicar à educação básica, porque querem “despertar o interesse dos jovens” 

(Aluno 8). Os demais escolheram o ensino superior como o nível no qual pretendem atuar, 

porque consideraram que “há uma valorização maior do profissional da educação, tanto nas 

condições de trabalho como na remuneração” (Aluno 6).  

O fato desses alunos não quererem atuar na educação básica contraria a função do 

curso que é de formar professores de Física e minimizar a carência de profissionais dessa área 

na educação básica. 

Essa inclinação para o magistério no ensino superior foi constatada por Gatti 

(2009), quando investigou a atratividade da carreira docente entre os jovens. Ela também ob-

servou que o ensino superior é o nível escolhido entre aqueles jovens que já pensaram em 

seguir a docência, pois estes percebem que a carreira neste nível é mais valorizada.  

 

6.2 O que dizem os docentes 

 

A primeira pergunta feita aos docentes de Química Geral, Matemática Básica e In-

trodução à Física visava verificar se os eles acreditavam que o ENEM/Sisu facilitou o acesso 
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dos estudantes ao ensino superior. Todos concordam que esta forma de avaliação e seleção de 

estudantes para o ensino superior tem facilitado o acesso, porque utiliza critérios mais demo-

cráticos, conforme se constata nos depoimentos: 

 

Facilitou à medida que valorizou o conhecimento generalista que está ao alcance de 

todos, evitando a supervalorização do conhecimento instrumental que parece que é 

algo precoce no ensino médio. Nesse sentido, eu creio numa maior democratização 

dos critérios de seleção dos estudantes para o nível superior. (Professor 2) 

 

Sim, pois todos os alunos ao terminar o ensino médio acabam fazendo o ENEM e 

com isso têm a oportunidade também pelo sistema de seleção, onde metade das va-

gas vai para escolas públicas. Então acho que sim. (Professor 3) 

 

Porém, um dos docentes entrevistados fez uma ponderação ao avaliar essa ques-

tão. Segundo ele, o ENEM facilitou o acesso ao nível superior, mas as escolhas dos cursos 

não ocorrem por identificação vocacional, mas, com frequência, pelas pontuações obtidas no 

exame. Assim, nos cursos mais concorridos ainda permanece a dificuldade de acesso, con-

forme se verifica: 

 

O ENEM de fato facilitou bastante o acesso ao nível superior, porém esse acesso 

tem alguns pontos contrários. Um deles é exatamente, que o aluno não busca mais o 

que ele tinha vocação. Ele entra pela pontuação que der. Eu acho que isso é um 

ponto falho. Mas, com certeza, facilitou. (Professor 1) 

 

A percepção desse professor corrobora os estudos de Campos, Feres Júnior e Da-

flon (2014). Nesse estudo, comenta-se que a sistemática de escolha de cursos pelo Sisu com-

promete as escolhas vocacionais dos candidatos e pode gerar problemas futuros, como a eva-

são escolar, conforme se pode perceber na citação: 

 

A escolha utilitária de um curso pode, assim, se refletir em maior evasão escolar em 

um segundo momento. Contudo, essas hipóteses são meramente especulativas, de-

pendendo de confirmação empírica. Ademais, a escolha profissional no Brasil já so-

fre com uma deficiência grave de orientação vocacional, produto da vertiginosa mul-

tiplicação de cursos, da pouca idade dos vestibulandos e da falta de canais de comu-

nicação entre ensino médio e ensino superior (CAMPOS; FERES JÚNIOR; DA-

FLON, 2014, p. 19) 

 

Quando questionados sobre as dificuldades demonstradas pelos estudantes ingres-

santes via ENEM/Sisu no curso de Física, todos os entrevistados focaram no aspecto cogniti-

vo, apontando para a dificuldade de aprendizagem dos conteúdos: “Os estudantes demons-

tram dificuldades na parte operacional do cálculo” (Professor 2). “Em alguns, as dificulda-

des são tanto na parte da teoria tanto em termos de física como alguns conceitos matemáticos 

também” (Professor 3). 
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Os docentes atribuem essa dificuldade dos estudantes aos seguintes fatores: à 

formação escolar básica deficiente; à forma de avaliação e seleção do estudante ingressante; à 

heterogeneidade da turma; à forma como professor do ensino superior avalia a aprendizagem 

do estudante. Podem-se analisar os resultados no quadro 9. 

 

Quadro 9 – Origem das dificuldades nas disciplinas dos primeiros semestres, na percepção dos docentes 

Dificuldade  Justificativa  

Formação escolar básica 

deficiente do estudante 

“A maior dificuldade que eu vejo nos alunos é a falta de base. Eles não têm uma 

base muito boa”. (Professor 1)  

“Eu acredito que boa parte que vem de escolas públicas não estão vendo esses 

conceitos direito e ao chegar aqui acabam sentido dificuldade de assimilar os 

conceitos tanto de física quanto de matemática”. (Professor 3) 

Forma de avaliação e seleção 

do estudante ingressante 

“O ENEM facilita esse ingresso e então chega faltando alguma coisa e isso é 

realmente o que emperra muitas vezes o andamento da disciplina”. (Professor 

1)   

Heterogeneidade da turma  “Os alunos, alguns vêm de escola pública, outros de escolas particular, e even-

tualmente de municípios diferentes com características diferentes, completamen-

te diferentes a formação deles”. (Professor 2) 

 

Forma como o professor do 

ensino superior avalia o 

estudante. 

“É da nossa cultura, exigir muito no princípio e não de uma forma gradativa. 

(...) nós, às vezes, já começamos já na parte somativa. Já, também, de uma for-

ma até truculenta, sem considerar as origens diversas. A gente aqui não consi-

dera isso. É típico inclusive dos professores das ciências exatas, matemática e 

física, essa truculência, digamos assim. Então, existe um problema nosso”. 

(Professor 2) 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos docentes.  

 

Percebe-se que os docentes tendem a focalizar as dificuldades mais nas questões 

externas ao IFCE, fora do escopo do seu trabalho pedagógico. Os problemas por eles percebi-

dos estão no aluno (que não tem os pré-requisitos necessários), no sistema educacional (que 

não forma, não avalia e não seleciona adequadamente) e na heterogeneidade das turmas.  

Apenas um dos docentes abordou a responsabilidade do professor do ensino supe-

rior no processo de acolhimento e formação do ingressante, confirmando o que recomendam 

Cunha e Carrilho (2005). Por este docente também foi ressaltado o aspecto psicossocial das 

dificuldades enfrentadas, observando que a autoestima de alguns alunos é afetada diante das 

dificuldades iniciais de aprendizagem dos conteúdos, e que cabe ao professor perceber e ten-

tar auxiliar o aluno nesse processo, para que se evitem possíveis casos de evasão. Segue o 

depoimento:  

 

O problema imediato que eu observo é a baixa estima de alguns alunos que se im-

pressionam com as dificuldades iniciais e acabam por desistir prematuramente do 

curso. Foi isso o que eu já observei várias vezes aqui. Uma turma de 35 alunos tem 

uns 5 ou 6 com grandes dificuldades, esses 5 ou 6 com grandes dificuldades, se o 

professor não der suficiente atenção, acompanhamento a eles muitos deles nas pri-

meiras notas baixas já mistificam o instituto. (...) o professor também eventualmente 

é meio omisso porque o professor, se ele não tem um contato direto como aluno pa-
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ra perceber isso, ele deixa o aluno evadir, porque ele ficou impressionado com as 

primeiras notas baixas. (Professor 2) 

 

A terceira pergunta da entrevista ― “Você se sente preparado para lidar com o perfil 

do estudante ingressante via ENEM/Sisu no curso de Física?” ― trouxe os seguintes resulta-

dos: “Sinceramente, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com esse perfil de aluno” (Pro-

fessor 1); “Em principio, não”(Professor 2); “Sim” (Professor 3). Os professores que reco-

nheceram ter dificuldade em lidar com este perfil de ingressante atribuíram o desafio aos se-

guintes motivos: 

 

[...] porque você tem que baixar muito o nível, muitas vezes. E isso dificulta o an-

damento. Muitas vezes, na minha disciplina, o grau de dificuldade já é grande, en-

tão, não tem como baixar. Então, muitas vezes, eu tenho dificuldade sim de lidar 

com esse perfil. (Professor 1) 

 

[...] porque eu mesmo nunca me submeti ao ENEM e nunca ministrei aulas direcio-

nadas a ele. Falta um pouco de conhecimento de causa mesmo um convívio com es-

ses critérios seletivos. Eu não tenho realmente o convívio. Mas, por outro lado, co-

tidiano de sala de aula muito me ajuda a conhecer os pontos fortes e os pontos fra-

cos do perfil intelectual dos nossos alunos. [...] Eu gostaria, particularmente, de ter 

um contato maior com o ENEM pra saber com mais detalhes, pra confrontar o que 

é feito aqui dentro com o que é feito do lado de fora. (Professor 2) 

 

O professor que afirmou se sentir preparado para lidar com o perfil do estudante, justi-

ficou: “Já lecionei em escola pública e sei a dificuldade que muitos sofrem. Então, dá para 

perceber alguns pontos cruciais das dificuldades deles aprenderem os conteúdos de Física no 

ensino superior, e eu procuro abordar alguns tópicos com mais cuidado” (Professor 3). 

Sobre o planejamento didático das disciplinas introdutórias, os professores foram unâ-

nimes em reconhecer serem falhos, não atendendo, dessa forma, às expectativas dos alunos, 

principalmente pelo fato de possuírem ementas com conteúdos programáticos muito abran-

gentes e desproporcionais à carga horária dessas disciplinas. Segundo os docentes: 

 

O planejamento eu acho que não atende 100% das expectativas, porque primeiro, 

tem uma distribuição de conteúdo muito longa que, se tentar abranger tudo isso, fi-

ca a desejar muitas coisas importantes no meio do caminho. Então, com certeza, 

não atende a expectativa do aluno nem a do professor também porque ele nunca 

consegue chegar ao final.  (Professor 1) 

 

Existe um problema no tempo, porque às vezes o tempo é muito curto e o conteúdo é 

muito extenso e isso vai comprometendo um pouco o nosso trabalho. Algumas disci-

plinas precisariam ser divididas até em duas para garantir que a primeira parte se-

ja mais suave e que o aluno possa se adaptar melhor ao curso. (Professor 2) 

 

[...] acaba sendo uma revisão do ensino médio pra ser dado em umas poucas horas 

aulas e acaba virando um pouco aula de cursinho, uma revisão de cursinho, ou ten-

tar fazer com que o aluno aprenda aquilo o que não foi visto em 3 anos do ensino 

médio. (Professor 3) 
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Na pergunta “Como você avalia o sistema de avaliação da aprendizagem aplicado aos 

alunos do curso de Física?”, os docentes destacaram a liberdade que têm para avaliar seus 

alunos da forma que julgam adequada e a possibilidade de diversificação dos instrumentos 

avaliativos. Contudo, mesmo diante disso, percebe-se nos discursos que as provas ainda são 

os instrumentos mais utilizados, como consta nos depoimentos: 

 

Como a gente tem uma certa liberdade de fazer algumas coisas diferentes, não só 

prova, eu acho que dá pra gente chegar num ponto de equilíbrio bom, mas realmen-

te... Você precisa ter uma nota, então acaba sendo forçado muitas vezes a fazer pro-

vas e mais provas, mas dá pra fazer algo diferente. (Professor 1) 

 

 O acadêmico nos permite essa liberdade de elaborar as próprias provas da manei-

ra que for mais conveniente de acordo com o conteúdo, e inclusive a liberdade que 

nós temos para escolher as datas se for preciso um conteúdo mais extenso se for ne-

cessário um conteúdo mais curto eu posso redimensionar isso o que eu acho conve-

niente. [...} Eu procuro elaborar listas de exercícios ou então trabalhos, dependen-

do de cada caso e a instituição aceita, então eu vejo positivamente. (Professor 2) 

 

O sistema de avaliação disposto pelo instituto acaba tendo uma diversidade, uma 

variação grande e boa. Mas apesar de eu reconhecer que às vezes não diversifico 

tanto a forma de avaliar o aluno. (Professor 3) 

 

Quando questionados sobre os fatores relacionados com as reprovações dos alunos do 

primeiro semestre do curso de Física, os docentes apontaram: formação básica deficiente; 

difícil conciliação entre trabalho e estudo; cobrança excessiva por parte dos professores; falta 

de identificação do aluno com o curso; dificuldade de deslocamento de casa/IFCE; ausência 

de um refeitório no campus. Destes, o fator citado pelos três entrevistados foi formação básica 

deficiente, como é possível verificar no quadro 10. 

 

Quadro 10 - Fatores que influenciam as reprovações dos alunos do primeiro semestre do curso de Física, 

segundo os docentes. 
Fator  Justificativa  

Formação básica 

deficiente 

“Como ele não tem uma base, um alicerce ele acaba não acompanhando satisfatoria-

mente e acaba ficando reprovado”. (Professor 1)  

“O aluno que está lá no ensino médio, às vezes, alguns assuntos, inclusive da matemá-

tica, ele chega aqui sem ter estudado no ensino médio, então a gente vai ministrar 

como se fosse uma revisão e é a primeira vez que ele está estudando”. (Professor 2) 

“O aluno chega talvez totalmente despreparado em relação ao mínimo do que é exigi-

do no ensino médio, chega com essa falha, essa falta bagagem [...] choca-se, às vezes, 

pela necessidade de precisar de uma ferramenta matemática um pouco mais avança-

da”. (Professor 3)  

Conciliação entre 

trabalho e estudo 

“Os alunos muitas vezes faltam às provas, e quando faz a prova, às vezes, tira nota 

baixa, e eles costumam argumentar com a pressão do trabalho que é muito grande”. 

(Professor 2) 

Cobrança pelos pro-

fessores 

“Às vezes o professor de ciências exatas, matemática e física, cobra muito dos alunos, 

às vezes, cobra duro no começo do semestre”. (Professor 2) 

Dificuldade de des-

locamento casa/IFCE 

“O transporte, às vezes, ele falha alguns dias seguidos isso também promove a desmo-

tivação. O transporte nosso ainda tá muito vinculado à UVA”. (Professor 2) 

Ausência do refeitó-

rio  

“Eu citaria o refeitório que o aluno não tem como chegar aqui e continuar, passar a 

tarde jantar e continuar à noite”. (Professor 2) 
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Falta de identificação 

do aluno com o curso 

“Ele chega ao curso, acha que não é realmente aquilo que ele tá interessado, vem 

talvez com outra ideia do que é o curso de Física. [...] Acha que não precisa pegar um 

livro para estudar [...] ou acha que, aqui no curso, que você passa como se fosse ainda 

no ensino médio, só a presença acha que tá aprovado automático”. (Professor 3) 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos docentes. 

 

Percebem-se, pelos relatos dos professores, alguns elementos do pensamento de 

Bourdieu. O capital cultural, por exemplo, é apontado implicitamente pelos docentes como 

“bagagem” decisiva para um desempenho satisfatório no ensino superior. O habitus adquirido 

por esses estudantes na escola básica não corresponde ao que é cobrado no ensino superior 

porque os professores percebem que é a “primeira vez” que os estudantes veem determinados 

assuntos ou porque os professores veem que os alunos chegam com “outra ideia do que seja o 

curso de Física”.  Um dos professores alerta que se “costuma cobrar duro no começo do se-

mestre”, o que leva os alunos a reprovarem, provocando o fenômeno descrito por Bourdieu 

como “excluídos do interior”. 

Ao serem solicitados a julgar os serviços de assistência estudantil do campus, os 

docentes os avaliaram positivamente e os consideraram importantes para favorecer a perma-

nência dos estudantes, pois, segundo o professor 1, “de fato auxílio como moradia, transpor-

te, isso ajuda demais a permanência do aluno aqui, não tenha nem dúvida”.  

Contudo, os docentes fizeram algumas ponderações no que diz respeito à divulga-

ção e rapidez na liberação desses auxílios, principalmente no primeiro semestre, conforme se 

observa: “a impressão que eu tenho, dentro de sala de aula, é que eles são pouco divulgados 

e também pouco acessados” (Professor 2); “só que eu acho que precisaria melhorar sendo 

um pouco mais rápido com os alunos do primeiro semestre” (Professor 3). O professor 3 

também justifica essa necessidade de liberação dos auxílios mais rapidamente porque “como 

muitos têm dificuldade de permanecer, precisaria ser um pouco mais rápido para poder o 

aluno ter possibilidade de vir, aquele que realmente tem interesse e não tem condições finan-

ceiras”.  

Um dos docentes acredita que há abundância de auxílios e percebe que, devido a 

isso, alguns estudantes não os valorizam, e alerta: “Tem que ter cuidado porque muitas vezes, 

tudo o que vem farto demais não tem valor” (Professor 1). 

Como fatores internos ao IFCE que impedem a permanência do estudante no cur-

so, os docentes citaram: a forma como docente avalia a aprendizagem do aluno; a ausência do 

atendimento do setor de assistência social no turno noturno; a ausência de restaurante e dor-

mitório acadêmico.  
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Como fatores externos que impedem a permanência foram apontadas: dificulda-

des com transporte; questões financeiras dos estudantes; difícil conciliação entre trabalho e 

estudo. No quadro, é possível visualizar trechos dos depoimentos: 

 

 

Quadro 11 – Fatores que impedem a permanência do estudante no curso, segundo os docentes 

Fatores internos Fatores externos  

“Pode ser o sistema de avaliação”(Professor 1) 

“Não tem assistência social e psicologia disponível à 

noite quando o aluno precisa”. (Professor 2) 

“Falta do restaurante universitário. Poderia facili-

tar”. (Professor 3) 

“[...] talvez, dormitório para alguns, uma residência 

universitária, poderia ter”. (Professor 3) 

“[...] a questão do transporte, porque a maioria dos 

nossos alunos vem de cidades vizinhas e tem alunos 

que passam duas horas viajando, duas horas pra vir 

duas horas para voltar”. (Professor 1) 

“O primeiro motivo, certamente, é a questão financei-

ra. Porque muitos alunos são levados a trabalhar ou 

exercer alguma atividade remunerada do lado de 

fora”. (Professor 2) 

“Questão de greve, como houve, atrasa o calendário 

escolar e o ônibus geralmente segue o calendário da 

uva”. (Professor 3) 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos docentes. 

 

Um dos entrevistados dividiu as dificuldades de permanência em dois grupos: proble-

mas ligados aos alunos que moram em Sobral e problemas ligados aos alunos que moram fora 

da sede. Segundo ele: “Os que moram dentro de Sobral, acho que o que mais interfere é 

questão do emprego. Precisando trabalhar, chegam cansados à noite. E os que moram fora 

de Sobral é a questão do ônibus” (Professor 3).  

Sobre os fatores internos ao IFCE que contribuem para a permanência do estudante no 

curso, os docentes citaram: estrutura física; qualidade profissional dos professores e de suas 

aulas; os serviços de assistência estudantil; prestígio do Instituto na comunidade. 

Como fatores externos que impedem a permanência, foram citados os seguintes exem-

plos: a demanda do mercado por profissionais qualificados, agregada à necessidade de profes-

sor de Física; o apoio familiar; a projeção do curso de Física na comunidade. No quadro a 

seguir, visualizam-se trechos dos depoimentos: 

 

Quadro 12 – Fatores que contribuem para a permanência do estudante no curso, na visão dos docentes 

Fatores internos Fatores externos  

“ eu vejo que a boa estrutura, o nível dos professores, 

a assistência ao aluno” (Professor 1) 

“Eu citaria primeiro o próprio renome do instituto 

porque ele tem uma projeção nacional, é federal, 

então isso sugere uma carreira profissional bem re-

munerada no futuro”. (Professor 2) 

“é a qualidade das aulas [...] Nós temos condições de 

oferecer uma aula de qualidade razoável apesar das 

dificuldades”. (Professor 2) 

“O próprio mercado de trabalho exige uma qualifica-

ção que o instituto pode oferecer”. (Professor 1) 

“Se a família resolve bancar o estudante, então é um 

estimulo a mais para o estudante permanecer”. (Pro-

fessor 2) 

“Acho que um dos maiores fatores é o fato do curso 

de física estar sendo bem visto agora pela comunida-

de externa e também agregada à necessidade de pro-

fessor de física. A carência de professor de física 
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“Eles têm auxílios, bolsas, assistência, auxílio ócu-

los... Enfim, vários auxílios”.  

“Tanto uma biblioteca boa quanto um bom espaço de 

convivência entre os colegas, um ginásio e uma boa 

assistência estudantil, apesar de demorar um pouco, 

mas quando ela vem, ela ajuda que o aluno permane-

ça”. 

acaba gerando uma oportunidade de emprego”. (Pro-

fessor 3) 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos docentes. 

  

Apresenta-se no quadro abaixo uma síntese temática das falas dos docentes quan-

to à questão da permanência do estudante no curso. 

 

Quadro 13 – Fatores que influenciam a permanência, segundo os docentes 

Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Acervo bibliográfico 

Assistência estudantil  

Bolsas de estudo 

Infraestrutura física  

Professores qualificados 

Qualidade do ensino 

 

Divulgação atividades remuneradas 

Falta de dormitório acadêmico 

Não ter assistência social à noite 

Restaurante acadêmico.  

Sistema de avaliação 

Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Apoio da família 

Mercado de trabalho  

Projeção do curso na comunidade 

Conciliação trabalho e estudo 

Transporte e moradia  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos decentes 

 

Quando perguntados sobre “Como você avalia o desempenho dos estudantes in-

gressantes no curso de Física, no decorrer da disciplina que você ministra?”, os três docentes 

voltaram a afirmar que a formação básica deficiente é um problema que complica a evolução 

acadêmica. Entretanto, segundo eles, o estímulo e apoio do professor no processo de aprendi-

zagem, principalmente no primeiro semestre, pode minimizar esse problema, conforme se 

verifica nos relatos.  

 

Quando, às vezes, a gente consegue estimular o aluno fazer um pouco desse alicer-

ce, para que ele vá um pouco mais a frente, a gente vê claramente que ele se sente 

bem e tenta desenrolar a coisa. Mas, realmente o desempenho tá atrelado à questão 

da forma como ele entrou, da base inicial. (Professor 1) 

 

O desempenho no princípio é um desempenho ruim. O aluno chega com aquela 

mentalidade do ensino médio, tem um tempo de adaptação à instituição [...] Só que, 

ao longo do semestre, até pela minha experiência, que eu já sei quais seriam os 

pontos fracos o que é que pode ser feito, a gente observa, da parte deles, uma von-

tade muito grande de crescer, de produzir, e eles aproveitam as oportunidades que 

se dá em sala de aula [...] Quando seguem as orientações, eles vão crescendo den-

tro da disciplina, que quando chegam no final do semestre o aluno está muito me-

lhor, bem melhor,  que digo mais: Quando sai do primeiro semestre e vai por se-

gundo semestre existe um progresso. Ele continua se desenvolvendo de maneira sa-

tisfatória dentro das disciplinas. (Professor 2) 
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Esses depoimentos mostram que o acompanhamento e apoio do professor são relevan-

tes para que o estudante consiga evoluir no ensino superior.  

Ao avaliar o desempenho do estudante ingressante na sua disciplina, um dos entrevis-

tados levantou a questão da identificação com a área e a escolha consciente do curso como 

fatores que implicam no desempenho. Segundo este docente,  

 

A questão do desempenho dos alunos ao longo do primeiro semestre eu considero 

boa para aqueles que não desistem logo. Entram e percebem que realmente é o que 

quer. Eles acabam realmente se empolgando e gostando da disciplina e do curso. 

Pros que realmente se chocam ao se deparar com aquilo que não era realmente o 

que eles estavam querendo, aqueles que olharam realmente uma oportunidade de 

emprego, estudo e veem que não é aquilo que quer. Não é nem questão de ser um 

curso de física ou ser um curso de licenciatura. Aí, esses acabam desistindo, mas os 

que permanecem eu percebo como uma avaliação boa até o final da disciplina, eu 

percebo que há um interesse pela física, principalmente pela física (Professor 3). 
 

Como fatores internos ao IFCE que favorecem o desempenho do estudante no curso, 

os docentes citaram: a estrutura física, a qualificação dos professores, a oferta de bolsas. Co-

mo fatores externos ao IFCE que favorecem o desempenho do estudante encontram-se, nos 

depoimentos: o capital cultural do aluno e o capital cultural da cidade, como se constata no 

quadro 14.  

 

Quadro 14 – Fatores que favorecem o desempenho do estudante no curso, na percepção dos docentes 

Fatores internos  Fatores externos  

“é a questão da estrutura, a qualificação dos profes-

sores, então acho que isso impulsiona, favorece bas-

tante para que ele se desenvolva”.  (Professor 1) 

“Dentro do instituto nós temos tanto a monitoria 

remunerada quando a monitoria voluntária. Isso 

ajuda bastante o aluno porque quando ele tem dúvida 

ele pode recorrer ao monitor. E, sem dúvida, é a for-

mação dos professores que tem uma grande concen-

tração de mestres e doutores aqui. (Professor 2)  

“Uma biblioteca com uma coleção boa de livros, a 

monitoria e a possibilidade também de receber bolsa 

a partir do segundo semestre, de iniciação cientifica e 

outros tipos. Também no próprio primeiro semestre o 

PIBID”. (Professor 1) 

“Bom, os fatores externos, a gente tem que ver o pró-

prio conhecimento do aluno, a própria vivência dele. 

Acho que favorece o desempenho. Uma vez que ele 

traz esses conhecimentos aqui pra dentro ele se de-

senvolve com mais facilidade”. (Professor 1) 

“A origem, a escola que ele estudou. Se ele veio de 

uma escola particular, ele vem com uma base muito 

mais bem feita”. (Professor 2) 

“O fato de ter um curso de física vizinho, o da UVA. A 

questão também de Sobral ser um polo da questão 

astronômica, museu da astronomia, e isso favorece a 

divulgação do curso, o interesse. Eu acho que gera 

um sentimento na questão da cidade como um polo 

científico cultural”. (Professor 3) 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos docentes. 

 

Sobre fatores internos ao IFCE que prejudicam o desempenho do estudante no curso, 

os docentes citaram que faltam: mais professores para compor o quadro efetivo; computado-

res em quantidade suficiente para os alunos; restaurante acadêmico; livros de matemática em 

quantidade suficiente para os alunos; mais monitores de Física e de Matemática que possam 

ensinar o que aluno não aprendeu no ensino médio. O problema do transporte e da dificuldade 
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em conciliar trabalho e estudo foram os fatores externos ao IFCE que prejudicam o desempe-

nho do estudante, encontrados nos depoimentos dos docentes. Seguem trechos dos relatos no 

quadro.  

 

Quadro 15 – Fatores que prejudicam o desempenho do estudante no curso, na percepção dos docentes 

Fatores internos  Fatores Externos  

“Eu acho que a falta de professor para algumas dis-

ciplinas tem prejudicado bastante o desenvolvimento 

desses alunos”. (Professor 1) 

“Eu citaria, por exemplo, a falta de computadores 

disponíveis para os alunos no tempo disponível do 

aluno [...] Outra questão é o refeitório a ausência do 

refeitório dificulta a vida do aluno e acaba impactan-

do no desempenho. Outro fato é a ausência de materi-

al didático padrão na disciplina porque na biblioteca 

ainda existe a carência de alguns títulos” (Professor 

2) 

“Acho que deveria ter mais monitores não só de físi-

ca, mas de outras áreas como matemática. [...] Talvez 

os monitores não só estar lá para resolver questões, 

mas ajudar a ensinar com foco no que aluno não 

aprendeu no ensino médio. (Professor 3) 

“Transporte. O aluno que passa duas horas pra che-

gar aqui, ele já chega cansado. Fora isso, ele já tem 

uma jornada de trabalho de 6 ou 8 horas que ... ou 

seja ele não tem tempo hábil para fazer o seu estudo e 

desenvolver e aperfeiçoar seus conhecimentos”. (Pro-

fessor 1) 

“Conciliação trabalho e estudo [...] porque o aluno 

que vai estudar, já vai estudar meio cansado e isso 

impacta no desempenho” (Professor 2) 

“A questão do transporte, como eu já falei. 2 ou 3 

outras de viagem só pra vir mais 2 ou 3 para voltar, 

isso vai impactar no desempenho”. (Professor 2) 

“O que mais prejudica o desempenho seria a questão 

da necessidade de trabalhar. Numa turma de 30 ou 40 

alunos talvez a metade esteja trabalhando ou mais. 

Alunos que trabalham em vários tipos de serviços. 

Então, isso acaba prejudicando um pouco a questão 

do desempenho daquele que justamente está ali só pra 

estudar”. (Professor 3) 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos docentes. 

  

O problema de trabalhar e estudar é ressaltado pelo professor 2 como um dos fato-

res externos ao IFCE que mais afetam o desempenho do estudante, impedindo que este se 

dedique mais. O professor relata “A gente comenta com os alunos, às vezes, deixa alguma 

tarefa para fazer em casa e eles até ironizam, porque, se ele passa manhã e tarde trabalhan-

do e passa a noite no instituto, quando é que vai fazer exercício? Então, esse é um proble-

ma”.  

A síntese dos fatores que influenciam o desempenho dos discentes, na visão dos 

professores é apresentada no quadro a seguir. 

 

Quadro 16  – Fatores que influenciam o desempenho, na percepção dos docentes 

Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Professores qualificados 

Infraestrutura física  

Acervo bibliográfico  

Bolsas de estudo 

Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

Escassez de docentes efetivos 

Computadores para alunos pesquisarem 

Restaurante acadêmico. 

Livros de matemática 

Ampliar a monitoria  

Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Capital cultural do aluno 

Potencial cientifico-cultural da cidade 

Transporte e moradia 

Conciliação trabalho e estudo 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos depoimentos dos docentes. 
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6.3 O que diz o coordenador do curso  

 

Sobre a primeira pergunta, o coordenador afirma que a forma de seleção via 

ENEM/Sisu facilitou o acesso ao ensino superior sob o ponto de vista da concorrência pelas 

vagas nas diversas universidades federais, que, por este modelo, ocorre em âmbito nacional. 

Segundo ele, “o aluno pode concorrer a uma vaga de um determinado curso numa universi-

dade que não necessariamente está localizada na sua cidade ou no seu estado, sem precisar 

se deslocar até a cidade dessa outra universidade”.  

Contudo, o coordenador faz algumas ponderações a respeito do conteúdo e estilo 

de avaliação dos conhecimentos proposto pelo ENEM, porque, na sua opinião, a forma con-

textualizada e interdisciplinar das questões do exame é “uma ideia boa, bonita, legal”, contu-

do, por exigir mais interpretação e raciocínio lógico do que cálculos, isso enfraquece a forma-

ção básica dos alunos que escolhem cursos superiores nas áreas das ciências exatas.  

 

[...] eu acho que, para algumas áreas, principalmente a parte das exatas que envol-

ve muito cálculo física, matemática, química, o ENEM acabou diminuindo o interes-

se do aluno em realmente estudar essas disciplinas exatas como uma disciplina efe-

tivamente de cálculo, de resolução de problemas, de resolver contas, de resolver 

questões. Eu acho até que é uma tendência nova na educação de você avaliar se o 

aluno sabe só fazer uma conta, mas avaliar o conhecimento geral dele em torno da-

quele assunto. Mas, essa nova forma de avaliação acabou diminuindo um pouco do 

entusiasmo do aluno de sentar e querer estudar, principalmente as disciplinas da 

área de exatas.  

 

Assim, o coordenador atribui as dificuldades demonstradas pelos alunos à falta de 

preparo para a realidade dos conteúdos dos cursos da área de exatas, em virtude da tendência 

de currículo e avaliação adotados pelas escolas após a criação do ENEM. Segue seu relato: 

 
[...] é que, talvez por não terem esse entusiasmo, como eu falei, eles acabam não ten-

do o preparo necessário para entrar num curso superior da área de ciências exatas 

ou tecnologia. Eu acho que acabou enfraquecendo um pouco o preparo desses alunos 

para o ensino superior nesse quesito das disciplinas das exatas. 

  

Foi solicitado que o coordenador avaliasse se o curso de licenciatura em Física do 

IFCE, campus de Sobral, atende às necessidades do estudante ingressante. Analisando o as-

pecto curricular do curso, o entrevistado concluiu que as disciplinas do primeiro semestre 

visam a adequar o perfil de entrada com a realidade do curso, pois, segundo ele: 

 

No IFCE, campus de Sobral, a gente tem uma matriz que tenta se adequar a esse 

novo perfil de estudante ingressante via ENEM/SISU, já que, nós temos um primeiro 

semestre do curso basicamente com disciplinas de nivelamento, onde o aluno faz 

disciplinas de Comunicação Linguagem, Matemática Básica, Introdução a Física, 

Química Geral, que seria uma espécie de revisão geral dos conteúdos que foram 

vistos durante a formação básica do aluno. Então eu acho que esse primeiro semes-
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tre visa exatamente sanar essas dificuldades, essas faltas que não foram devidamen-

te aprendidas no ensino médio. Então, essas disciplinas do primeiro semestre visam 

tampar esses buracos, para que os alunos possam, a partir do segundo semestre, 

realmente adentrar na área técnica mais especifica do curso, já com uma base me-

lhor.  

 

Em seu discurso, o coordenador demonstra reconhecer a realidade do perfil socio-

econômico do estudante ingressante. 

 

[...] nós trabalhamos com alunos com outra realidade, já que nós estamos atuando 

no interior do estado, já que nós trabalhamos com alunos com origens diferentes, 

tanto origens de cidades diferentes, como de questões financeiras, da estrutura da 

escola onde ele estudou, se tinha professor, se não tinha. A gente sabe que é uma di-

ficuldade grande em relação a isso, principalmente no interior. Então, a gente rece-

be alunos de diversos níveis. 

 

 

Sobre os fatores internos ao IFCE que impedem a permanência do estudante no 

curso, o coordenador aponta para a necessidade de um número maior de professores efetivos e 

da ampliação e investimento na estrutura física do curso. Ressalta também o não funciona-

mento do restaurante acadêmico e os episódios de greve dos servidores do IFCE, que acaba-

ram interferindo no calendário acadêmico, como se constata no relato. 

 

A gente ainda sofre um pouco por não ter a quantidade de professores ideal, adequa-

do para continuidade do curso. Vou citar aqui a questão da estrutura, não é que não 

tenha estrutura nenhuma, mas é que poderia sim ter uma estrutura melhor [...] nós 

temos o bloco da licenciatura em física, mas só temos 2 salas de aula. Então, os alu-

nos acabam reclamando muito disso, de eles não poderem permanecer no próprio 

bloco, não assistirem aula no próprio bloco [...]Também a questão de se fosse possí-

vel ter uma estrutura melhor de laboratórios, tanto laboratórios didáticos de ensino 

de física, quanto laboratórios que proporcionassem  possíveis pesquisas mais especi-

ficas, mais avançadas na área de física [...] fora esses fatores que eu comentei eu 

acho que a gente sente uma grande evasão dos nossos alunos quando a gente entra 

em período de greve. Eu acho que, quando a gente retorna da greve, alguns alunos 

que a gente tinha antes da greve, depois eles já não estão mais aqui. Ficam aqueles 

que querem mesmo, que gostam, que estão prestes a terminar. Mas tem alguns que, no 

período que passam sem aulas, acabam de desmotivando [...] Em relação à estrutura 

do IFCE, é a questão do não funcionamento do restaurante universitário, porque se 

ele estivesse em pleno funcionamento, contribuiria para a permanência do aluno no 

curso, eles poderiam passar mais tempo dentro da instituição. 

 

A pergunta seguinte foi sobre os fatores externos ao IFCE que impedem a perma-

nência do estudante no curso. O problema do transporte, além de ter sido apontado pelos de-

mais sujeitos da pesquisa, também foi citado pelo coordenador. Segundo ele, “muitos desses 

alunos dependem de transporte, de ônibus cedidos pelas prefeituras das cidades onde eles 

moram pra trazer eles até Sobral e eles ficam na dependência desse transporte”.  

Quanto aos fatores internos ao IFCE que contribuem para a permanência, o coor-

denador citou: a qualificação do corpo docente e dos servidores, os serviços de assistência 

estudantil e as bolsas de estudo. Ele esclarece que, “apesar de eu ter mencionado que a falta 
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de recursos humanos seja um fator que impede a permanência [...] eu falo isso em relação à 

quantidade [...] mas os que temos [...] são professores de qualidade, que têm uma boa forma-

ção, que são professores abertos a se relacionar com os alunos, [...] não só os professores, 

mas aos servidores da instituição de uma forma geral”. E sobre a atuação da assistência soci-

al, destaca que “a atuação da assistência social do campus que eu acho que é bem forte. O 

aluno que tem realmente uma necessidade, que precisa de um apoio, de uma ajuda, o pessoal 

da assistência social aqui tá sempre contribuindo com o que pode para não evasão desses 

alunos”. Sobre o papel das bolsas de estudo no incentivo à permanência, afirma: 

 

A gente tem projetos relacionados ao curso de licenciatura em física que disponibi-

lizam diversas bolsas para os nossos alunos e, com certeza, fazem com que esses 

alunos se engajem mais, se interessem mais pelo curso, passem mais tempo na insti-

tuição. Tem a possibilidade de quem não moram em Sobral, passe a morar em So-

bral. Então, com certeza, a questão de eles terem bolsas de estudo e de pesquisa 

contribui para a permanência. 

 

O coordenador cita como fator externo que contribui para a permanência do estu-

dante no curso, “a pouca disponibilidade de instituições de ensino superior no interior do 

estado”.  Ele acredita que a expansão do IFCE “levou vários campi para o interior do Ceará” 

e que “alguns anos atrás se o estudante quisesse realmente fazer um curso superior a grande 

maioria deles teria que migrar para a capital. Então você ter instituições localizadas em al-

guns pontos estratégicos no interior do estado é um fator que contribui para a permanência”. 

Outro fator apontado pelo coordenador é a necessidade de professores qualificados, pois, se-

gundo ele: 

 

Especialmente no caso da licenciatura em física, nós sabemos da grande carência 

de professores no geral, mas principalmente no interior do estado, principalmente 

das áreas das ciências exatas como Física, Química e Biologia. Então, você ter um 

curso de licenciatura em física, onde formam professores de física no interior, para 

que eles possam atuar nas escolas de educação básica do interior do estado, eu 

acho isso muito importante. E as escolas estão esperando esses professores que se 

formam aqui. Então, com certeza, os alunos que permanecem aqui, que concluem o 

curso, eles têm grandes chances de logo entrar no mercado de trabalho e conseguir 

desenvolver a sua profissão, a sua carreira. 

 

Sintetizando a opinião do coordenador sobre a permanência do estudante, tem-se 

o quadro a seguir.  

Quadro 17 – Fatores que influenciam a permanência, na percepção do coordenador 

Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Assistência estudantil  

Bolsas de estudo 

Interação aluno-servidores 

Interação professor-aluno 

Professores qualificados 

Bloco da licenciatura em Física 

Episódios de greve 

Escassez de docentes efetivos 

Laboratórios específicos  
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Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Localização do IFCE 

Mercado de trabalho  

Transporte e moradia  

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do depoimento do coordenador. 

 

Os fatores internos que favorecem o desempenho do estudante coincidem com 

aqueles que contribuem para a permanência, na visão do coordenador. São eles: professores 

qualificados que tenham uma boa relação com os alunos e possibilidade de receber uma bolsa 

para participar de projetos de iniciação científica, de ensino e de extensão. Os externos são: a 

disputa pelo mercado de trabalho, também já mencionado; a estrutura e o apoio familiar. Se-

gundo o coordenador:  

 

Apesar de ter uma carência muito grande, mas esse mercado de trabalho exige uma 

boa formação, uma boa qualidade profissional. Eu acho que aquele aluno que quer 

realmente ingressar no mercado de trabalho e crescer na carreira e desenvolver um 

trabalho com qualidade, eu acho que ele também vai procurar se desempenhar me-

lhor nas disciplinas do curso durante a sua formação. Outros fatores que podem ser 

citados também é o aluno ter condições adequadas de estudo em casa, ter um ambi-

ente que proporcione a ele um momento que ele consiga se concentrar nos estudos, 

uma relação equilibrada com a família. Ter um apoio da família, uma estrutura pa-

ra que ele possa se concentrar nos seus estudos. 

 

O que pode, internamente, prejudicar o desempenho do estudante, segundo o co-

ordenador, são motivos relacionados a: episódios de greve e a ausência de mais laboratórios 

específicos para o ensino da Física. 

 

Outro fator é também com relação à estrutura. É ele não ter acesso a laboratórios 

adequados e devidamente equipados para o aprendizado de um determinado assun-

to, de uma determinada teoria, de uma determinada disciplina, já que a física é uma 

ciência puramente experimental, puramente fenomenológica, onde muitos desses fe-

nômenos podem ser representados através de experimentos. Então, se o aluno não 

tiver acesso a laboratórios adequados e bem equipados eu acho que isso facilitaria 

o bom desempenho. O fato do aluno aqui ainda não ter esse acesso pode ser que 

prejudique. 

 

Quando questionado sobre os fatores externos ao IFCE que prejudicam o desem-

penho, o coordenador identificou os problemas de conciliação trabalho e estudo, associados à 

necessidade de deslocamento dos estudantes diariamente de outros municípios para estudar no 

campus de Sobral. 

 

O aluno tem que ficar praticamente todo dia viajando de uma cidade para outra. Is-

so torna o ato de vir para a instituição, de vir assistir aula, de vir estudar, um pouco 

mais cansativo. Então acho que isso prejudicar o desempenho do aluno [...] Muitos 

alunos cursam a licenciatura em física por ser um curso noturno, já que muitos de-

les trabalham durante o dia e só tem a possibilidade de estudar à noite. Sendo a li-

cenciatura em física o único curso superior noturno aqui do IFCE, então, muitos 

acabam escolhendo a licenciatura em física porque não tem outra opção. E ai, o fa-
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to de você trabalhar durante o dia todo e estudar a noite acaba prejudicando no de-

sempenho no que se refere a ele não ter o tempo necessário de estudo fora a sala de 

aula. Então essa questão do tempo de dedicação ao estudo fora da sala de aula é 

um fator que pode prejudicar. Além de outros fatores que já foram mencionados an-

teriormente, se ele não tiver uma boa estrutura em casa, se ele tiver passando por 

problemas familiares, ou financeiros, ou no próprio trabalho isso tudo acaba tiran-

do a atenção do aluno para o estudo e pode prejudicar o aluno no desempenho das 

atividades curriculares. 

 

Sintetizando a opinião do coordenador sobre os fatores que influenciam o desem-

penho do estudante no curso, tem-se o quadro a seguir.  

Quadro 18 – Fatores influenciam o desempenho, segundo o coordenador 

Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Professores qualificados 

Interação professor-aluno 

Bolsas de estudo 

Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

 

 

Episódios de greve 

Laboratórios específicos 

 

Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Apoio da família 

Mercado de trabalho 

Transporte e moradia 

Conciliação trabalho e estudo 

Problemas financeiros 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do depoimento do coordenador. 

 

A última pergunta da entrevista sugeria que o coordenador avaliasse o perfil cog-

nitivo do estudante que ingressa no curso de licenciatura em Física do IFCE, campus de So-

bral. Ao responder ao questionamento, o coordenador dividiu os alunos os alunos em dois 

grupos: os estudantes que escolhem o curso por identificação com a área e os que escolhem 

por oportunidade. Segundo ele: 

 

Daqueles que escolhem por afinidade, eu vejo que por ele já terem afinidade com a 

física, eles chegam com um nível diferente. Geralmente, quem gosta de física, se in-

teressa por física, já tem por si só uma natureza curiosa. Então, geralmente é um 

aluno que gosta de ler um pouco mais, que gosta de pesquisar sobre assuntos que 

por algum tipo lhe pareceu interessante. Já são alunos que gostam um pouco mais 

de cálculo, tem uma afinidade com as disciplinas de cálculo, e que, no meu ponto de 

vista, eles vão um pouco mais além do que aquilo que é repassado para eles na edu-

cação básica, do que aquilo que foi cobrado para ele entrar no sistema de seleção.  

 

Sobre o grupo que escolheu o curso por oportunidade, ele explica “pode ser por-

que é o único curso que é ofertado no período noturno, pode ser porque gostariam de ser 

professor não necessariamente de Física e por ser a única licenciatura que nós estamos ofer-

tando no momento, então eles acabam vindo fazer a licenciatura em Física, ou porque [...] foi 

o curso que ele conseguiu entrar pela nota que ele tirou”. O coordenador acredita que os es-

tudantes que ingressam por oportunidade apresentam um desempenho diferente daqueles que 
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escolheram por afinidade, porque falta nos primeiros o interesse por aprender a matéria e a 

curiosidade científica, conforme esclarece: 

 

Para esse grupo de alunos, eu vejo que eles têm um perfil um pouco diferente. Não 

vou mensurar aqui que um tem um nível maior e outro tem um nível menor, ou que 

um seja mais inteligente que o outro. O que eu estou aqui fazendo a divisão é da 

questão de afinidade e interesse pela área da licenciatura em física. Esse outro gru-

po, eu acho que acaba vindo parar na licenciatura em física, não por afinidade e 

sim por oportunidade, eles acabam não tendo, talvez, o mesmo interesse, a mesma 

afinidade com as disciplinas de cálculo. Talvez, não tenham, por natureza, essa coi-

sa de pesquisar, de ser curioso, de mexer com experimentos, e são fatores que vão 

influenciar em tudo aquilo que já foi mencionado anteriormente, sobre a permanên-

cia dele no curso, sobre o desempenho dele nas disciplinas. 

 

O pensamento do coordenador alinha-se com o de Pozo e Crespo (2009). O coor-

denador percebe que os estudantes motivados intrinsecamente pela Física estudam porque têm 

gosto e curiosidade e isso é fundamental para obter êxito, de acordo com o que afirmam os 

autores sobre esse tipo de estudante: 

 

Ele vai dedicar mais esforço a aprender do que a ser aprovado (...) aprender para ob-

ter satisfação pessoal de compreender ou dominar alguma coisa significa que a meta 

ou o que mobiliza para a aprendizagem é, justamente, aprender, e não obter alguma 

coisa em troca da aprendizagem (POZO; CRESPO, 2009, p. 43) 

 

O coordenador continua avaliando o perfil cognitivo do estudante em questão, 

ressaltando que o desempenho do estudante do interior é diferente do estudante da capital, 

segundo ele, devido a deficiências na formação básica. Para ele, “o aluno que entra no ensino 

superior aqui no interior, ele precisa de um acompanhamento maior, precisa de uma prepa-

ração melhor, para que, no fim do curso, ele possa se transformar num profissional melhor”.  

 

6.4 O que é consenso entre os entrevistados 

Os fatores que influenciam a permanência na percepção dos sujeitos pesquisados po-

dem ser visualizados no quadro síntese abaixo. 

Quadro 19  - Permanência no curso de licenciatura em Física (síntese) 

Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Acervo bibliográfico 

Assistência estudantil  

Bolsas de estudo 

Gosto pela instituição  

Infraestrutura física  

Interação aluno-servidores 

Interação com os colegas 

Interação professor-aluno 

Professores qualificados 

Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

Qualidade do ensino 

 

Bloco da licenciatura em Física 

Divulgação atividades remuneradas 

Episódios de greve 

Escassez de docentes efetivos 

Falta de dormitório acadêmico 

Laboratórios específicos  

Não ter assistência social à noite 

Restaurante acadêmico. 

Sistema de avaliação 
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Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Apoio da família 

Localização do IFCE 

Mercado de trabalho  

Projeção do curso na comunidade 

Abertura de Bacharelado na área 

Conciliação trabalho e estudo 

Dificuldades financeiras 

Falta de segurança da cidade 

Localização do IFCE 

Transporte e moradia  

 

Os fatores que influenciam no desempenho na percepção dos sujeitos pesquisados po-

dem ser visualizados no quadro síntese abaixo. 

 

Quadro 20 - Desempenho no curso de licenciatura em Física (Síntese) 

Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Acervo bibliográfico 

Bolsas de estudo 

Infraestrutura física  

Interação com os colegas 

Interação professor-aluno 

Professores qualificados 

Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

Qualidade do ensino 

Ampliar a monitoria  

Assiduidade de alguns professores 

Computadores para alunos pesquisarem 

Episódios de greve 

Escassez de docentes efetivos 

Internet do campus 

Laboratórios específicos 

Livros de matemática 

Metodologia de alguns professores 

Restaurante acadêmico. 

Turno do curso 

Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Acesso à internet  

Apoio da família 

Apoio dos amigos 

Capital cultural do aluno 

Mercado de trabalho  

Potencial cientifico-cultural da cidade 

Tempo para estudar  

Conciliação trabalho e estudo 

Pouco tempo para estudar 

Preguiça 

Problemas financeiros 

Redes sociais 

Transporte e moradia 

 

É consenso entre os entrevistados que assistência estudantil, bolsas de estudo e 

professores qualificados são fatores internos que favorecem a permanência. Do mesmo modo, 

o mercado de trabalho é visto como fator externo que contribui para a permanência e os pro-

blemas relativos a questões envolvendo transporte e moradia dos estudantes como a ameaças 

à permanência no curso. Não houve consenso entre os sujeitos sobre quais fatores internos 

impedem a permanência do estudante. 

Considerando o desempenho dos estudantes no curso, os pesquisados apontaram o 

fato de o curso ter professores qualificados como fator interno que contribui; e como fatores 

externos que ameaçam o bom desempenho do estudante: a difícil conciliação entre trabalho e 

estudo e os problemas ligados ao fato dos estudantes residirem fora da cidade sede do curso, 

envolvendo problemas com transporte e moradia. 
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Estabelecendo comparações, verifica-se que existem fatores que influenciam tanto 

o desempenho quanto a permanência, na perspectiva dos sujeitos. No quadro abaixo, apresen-

tam-se os itens que se repetiram nos depoimentos sobre permanência e desempenho. 

 

Quadro 21 - Permanência e desempenho (fatores que afetam ambos) 

Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Acervo bibliográfico 

Bolsas de estudo 

Gosto pela instituição  

Infraestrutura física  

Interação com os colegas 

Interação professor-aluno 

Professores qualificados 

Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

Qualidade do ensino 

Episódios de greve 

Escassez de docentes efetivos 

Laboratórios específicos  

Restaurante acadêmico. 

Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Apoio da família 

Mercado de trabalho  

Projeção do curso na comunidade 

Conciliação trabalho e estudo 

Dificuldades financeiras  

Transporte e moradia  

 

Analisando as forças que influenciam tanto o desempenho quanto a permanência, 

pode-se criar uma classificação nas seguintes dimensões: aspectos estruturais (acervo biblio-

gráfico e infraestrutura física); recursos financeiros (bolsas de estudo); aspectos psicossociais: 

interação com os colegas, interação professor-aluno, gosto pela instituição; aspectos pedagó-

gicos: professores qualificados, projetos (ensino/pesquisa/extensão) e a qualidade do ensino.  

Quanto às fraquezas que afetam o desempenho e a permanência, consequentemen-

te, encontram-se aspectos políticos e gestão, como episódios de greve, escassez de docentes 

efetivos, falta de laboratórios específicos e do restaurante acadêmico. 

As oportunidades que contribuem para o desempenho, estimulando a permanência 

do estudante no curso são, sob o aspecto psicossocial, o apoio da família, e, sob o aspecto 

financeiro e profissional, o mercado de trabalho e a projeção do curso na comunidade. 

Aquilo que atrapalha o desempenho e, consequentemente, a permanência do estu-

dante na licenciatura são: a difícil conciliação trabalho e estudo, as dificuldades financeiras e 

os problemas envolvendo transporte e moradia, todos esses fatores relacionados à condição 

socioeconômica do estudante.  

Os quadros a seguir apresentam uma visão geral das percepções dos sujeitos sobre 

a questão da permanência (Quadro 22) e do desempenho (Quadro 23) no curso de licenciatura 

em Física. 
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Quadro 22- Permanência no curso de licenciatura em Física (geral) 

Sujeitos Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Alunos Interação professor-aluno 

Interação com os colegas 

Gosto pela instituição  

Qualidade do ensino 

Assistência estudantil  

Bolsas de estudo 

Infraestrutura física  

Professores qualificados 

Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

Restaurante acadêmico.  

 

Professores Infraestrutura física  

Professores qualificados 

Assistência estudantil  

Qualidade do ensino 

Bolsas de estudo 

Acervo bibliográfico 

Sistema de avaliação 

Divulgação atividades remuneradas 

Não ter assistência social à noite 

Restaurante acadêmico.  

Falta de dormitório acadêmico 

Coordenador Professores qualificados 

Interação professor-aluno 

Interação aluno-servidores 

Assistência estudantil  

Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

Bolsas de estudo 

Escassez de docentes efetivos 

Bloco da licenciatura em Física 

Laboratórios específicos  

Episódios de greve 

Sujeitos Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Alunos Mercado de trabalho  

Apoio da família 

Localização do IFCE 

 

Abertura de Bacharelado na área 

Localização do IFCE 

Falta de segurança da cidade 

Transporte e moradia  

Dificuldades econômicas  

Conciliação trabalho e estudo 

Professores Mercado de trabalho  

Projeção do curso na comunidade 

Apoio da família 

Transporte e moradia  

Conciliação trabalho e estudo 

Coordenador Mercado de trabalho  

Localização do IFCE 

Transporte e moradia  

 

 

Quadro 23 - Desempenho curso licenciatura em Física (geral) 

Sujeitos Forças (internos contribuem) Fraquezas (internos impedem) 

Alunos Interação professor-aluno 

Interação com os colegas 

Qualidade do ensino 

Infraestrutura física  

Professores qualificados 

Acervo bibliográfico 

Metodologia de alguns professores 

Assiduidade de alguns professores 

Internet do campus 

Turno do curso 

Episódios de greve 

  

Professores Professores qualificados 

Infraestrutura física  

Acervo bibliográfico  

Bolsas de estudo 

Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

Escassez de docentes efetivos 

Computadores para alunos pesquisarem 

Restaurante acadêmico. 

Livros de matemática 

Ampliar a monitoria  

Coordenador Professores qualificados 

Interação professor-aluno 

Bolsas de estudo 

Projetos (ensino/pesquisa/extensão) 

Episódios de greve 

Laboratórios específicos 

 

Sujeitos Oportunidades (externos contribuem) Ameaças (externos impedem) 

Alunos Mercado de trabalho  

Apoio da família 

Apoio dos amigos 

Acesso à internet  

Preguiça 

Redes sociais 

Pouco tempo para estudar 

Transporte e moradia 
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Tempo para estudar  Conciliação trabalho e estudo 

Professores Capital cultural do aluno 

Potencial cientifico-cultural da cidade 

Transporte e moradia 

Conciliação trabalho e estudo 

Coordenador Apoio da família 

Mercado de trabalho 

Transporte e moradia 

Conciliação trabalho e estudo 

Problemas financeiros 
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CONCLUSÃO  

 

A pesquisa partiu do seguinte problema: quais fatores estão relacionados com a 

permanência dos alunos de licenciatura em Física do IFCE, campus de Sobral? Para a eluci-

dação da temática envolvida na investigação, foi realizada pesquisa bibliográfica. Procurou-se 

referenciar o trabalho na produção científica da área objeto de estudo. Os autores trouxeram 

discussões importantes no âmbito das políticas de educação superior, a saber: processo de 

expansão, democratização, desenvolvimento da rede federal tecnológica, políticas de acesso, 

políticas de permanência e formação de professores. A leitura desses trabalhos foi fundamen-

tal para a construção do aporte teórico da pesquisa.  

Cabe ressaltar que o estudo inspirou-se na perspectiva de Bordieu sobre o proble-

ma da permanência relacionado às desigualdades educacionais dos estudantes. Para o autor, 

quando ocorre a facilitação do acesso a determinados níveis escolares, mas não se garantem 

aos estudantes beneficiados apoio pedagógico que impeça ou dificulte sua evasão do curso, 

delineia-se o que que ele denomina como “os excluídos do interior”. 

Diante dessas inquietações, foi possível traçar os objetivos específicos do traba-

lho. O primeiro objetivo era mapear os dados do perfil dos alunos e as formas de acesso. 

Encontrou-se que: a maioria dos estudantes que ingressa no curso é do sexo masculino; a ida-

de mais frequente para ingresso é 17,5 anos de idade; boa parte desses estudantes mora fora 

de Sobral; a maioria deles veio da escola pública, tendo, quase todos, concluído o ensino mé-

dio em 2012; boa parte das famílias tem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salá-

rios mínimos, (mas apesar dessa situação econômica, uma pequena minoria escolheu ingressar 

pela reserva de vagas destinada a este perfil); e o nível de escolaridade dos seus pais não passa 

do ensino médio.  

Quanto à forma de acesso, esses estudantes ingressaram por meio da sistemática 

ENEM/Sisu. Encontrou-se que: para esse curso, 4.022 candidatos se inscreveram, tendo se 

matriculado 11 na 1ª chamada, 8 na 2ª e 16 na lista de espera; foram beneficiados pela Lei 

12.711/2012 9 estudantes, sendo encontrados 7 registros de etnia e 5 registros de renda; 74% 

dos matriculados ingressaram pela Ampla Concorrência e 26% por Ação Afirmativa; as pon-

tuações dos ingressantes no ENEM para aprovação no curso variaram de 667,66 a 378, 77; e 

que as médias dos cotistas no ENEM foram superiores às dos não cotistas.  

 O segundo objetivo era analisar o desempenho acadêmico e as condições de 

permanência desses alunos. Verificou-se que: dos 35 ingressantes, 18 desistiram do curso no 

primeiro semestre; o maior percentual de desistência está entre os ingressantes na 1ª chamada 
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e entre aqueles que ingressaram por Ampla Concorrência, e o maior percentual de permanên-

cia está entre os cotistas.  

O Instituto possui um Programa de Assistência Estudantil que visa a ampliar as 

condições de permanência e apoio à formação dos estudantes. Dos estudantes que permane-

cem matriculados no curso, poucos recebem algum tipo de auxílio da Assistência Estudantil 

do campus, e dos que ingressaram por Ação Afirmativa, incluindo aqueles que declararam 

renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, apenas 1 recebe auxílio do IFCE. Além da assis-

tência estudantil, o curso possui programas complementares de ensino, pesquisa e extensão, 

que podem servir também como estímulo à permanência, como o que vem ocorrendo com o 

PIBID, que beneficia boa parte dos estudantes ingressantes em 2013.1 com suas bolsas, inclu-

indo os que ingressaram por Ação Afirmativa. 

Analisando o desempenho desses estudantes no primeiro semestre, constatou-se 

que: dos que ainda estão matriculados, quase a metade já reprovou em pelo menos uma das 

disciplinas do primeiro semestre, tendo a maioria ingressado pela lista de espera; apenas 5 

apresentaram desempenho acima da média (7), sendo a maioria destes ingressantes pela 1ª 

chamada e por Ação Afirmativa; e que o desempenho médio dos cotistas nas disciplinas do 

curso se apresenta superior ao dos não cotistas.   

Comparando o desempenho dos ingressantes no ENEM com seus respectivos de-

sempenhos nas disciplinas introdutórias, constatou-se que: os estudantes que desistiram do 

curso tiveram pontuações médias mais altas no ENEM do que os que permanecem matricula-

dos; os estudantes que apresentaram baixo desempenho no primeiro semestre obtiveram as 

pontuações mais baixas no ENEM para o curso em questão; assim como os que alcançaram as 

médias mais altas nas disciplinas obtiveram pontuações mais altas na área equivalente no 

ENEM; os resultados abaixo da média nas disciplinas concentram-se também entre os ingres-

santes pela lista de espera; e que os estudantes beneficiados pelas Ações Afirmativas estão 

cursando regularmente com desempenho satisfatório e não reprovaram as disciplinas investi-

gadas.   

Por meio do coeficiente de correlação de Pearson, encontrou-se uma correlação 

positiva entre as notas nas disciplinas introdutórias, Introdução à Física, Matemática Básica e 

Química Geral, e as notas no ENEM para a área equivalente, indicando uma forte correlação 

entre elas. Os valores de r de Pearson encontrado foram superiores a de 0,7.  

O terceiro objetivo era identificar percepções dos estudantes ingressantes, dos 

professores e do coordenador que lecionam no referido curso. Em termos de permanência, 

é consenso entre os sujeitos que: assistência estudantil, bolsas de estudo, professores qualifi-
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cados (fatores internos) e o mercado de trabalho (fator externo) contribuem para a permanên-

cia. As questões que envolvem transporte e moradia são os fatores externos que ameaçam a 

permanência; não houve consenso quanto às fraquezas do IFCE, campus de Sobral. 

Sobre o aspecto do desempenho, é consenso entre os sujeitos que professores qua-

lificados são as maiores forças do curso, e ter que conciliar trabalho com estudo, bem como os 

problemas com transporte e moradia são as principais ameaças ao desempenho.  

Estabelecendo uma comparação entre os fatores internos ao curso que influenciam 

tanto a permanência quanto o desempenho, encontrou-se que: acervo bibliográfico, bolsas de 

estudo, gosto pela instituição, infraestrutura física, interação com os colegas, interação profes-

sor-aluno, professores qualificados, projetos (ensino/pesquisa/extensão) e qualidade do ensi-

no, tudo isso influencia positivamente tanto na permanência quanto no desempenho. Já os 

episódios de greve, a escassez de docentes efetivos, falta de laboratórios específicos e o não 

funcionamento do restaurante acadêmico influenciam negativamente nos dois aspetos, mutu-

amente. 

Externamente ao curso, o que influencia negativamente o desempenho e a perma-

nência são: a difícil conciliação entre trabalho e estudo, as dificuldades financeiras e as ques-

tões de transporte e moradia. As oportunidades, ou seja, os fatores externos que influenciam 

positivamente tanto na permanência quanto no desempenho dos estudantes são: o apoio da 

família, o mercado de trabalho e a projeção do curso na comunidade.  

Diante do objetivo geral da pesquisa que era o de analisar as condições de acesso 

e permanência dos estudantes do curso de licenciatura em Física do IFCE, campus de 

Sobral, observando as taxas de rendimento (aprovação, reprovação e abandono) ao lon-

go do seu percurso acadêmico, podem-se fazer algumas ponderações.  

Sabe-se das limitações desse tipo de pesquisa, estudo de caso com análise correla-

cional de fatores quantitativos e qualitativos. Nesse estudo é inviável tentar apontar todas as 

relações passíveis de ser instituídas entre as condições de acesso, permanência e desempenho 

dos estudantes do curso em questão. Contudo, corrobora-se o pensamento de Marques e Ce-

pêda (2012) de que por esse processo de expansão/ampliação estar em movimento, seus resul-

tados ainda são difíceis de serem avaliados, mas já se percebem alterações na dinâmica das 

IES: os impactos cognitivos, relacionais e gerenciais resultantes da entrada desses novos per-

fis de estudantes.  

Quando este trabalho foi proposto, havia a ciência por parte da pesquisadora do 

quão complexa seria a tarefa. Mas, diante do percurso percorrido e dos resultados colhidos, 
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pode-se considerar que este trabalho poderá servir como instrumento de reflexão sobre o tema 

abordado. Essas reflexões poderão partir dos seguintes pontos:  

 A instituição tem contribuído com o processo de expansão e interiorização da educação 

técnica e superior, mas encontra problemas quanto a sua estruturação, haja vista as greves 

ocorridas. 

 A sistemática ENEM/Sisu facilitou o acesso, sobretudo dos estudantes das localidades 

mais afastadas da capital, e incluiu estudantes oriundos de escolas públicas, através da ade-

são à lei de cotas, mas poucos estudantes optaram por se beneficiarem. 

 O curso de licenciatura em Física tem tentado cumprir seu objetivo de formar professores 

de qualidade para a educação básica, mas tem encontrado os seguintes problemas: há um 

número considerável de desistência do curso; dos poucos estudantes que permanecem no 

curso, alguns não pretendem seguir o magistério, principalmente na educação básica; o 

curso trabalha com um quadro reduzido de professores efetivos e sem laboratórios especí-

ficos.  

 O IFCE possui um Programa de Assistência Estudantil para o estímulo à permanência, 

além das bolsas de estudo, como PET, PIBID e monitoria, mas não tem conseguido deter a 

evasão, principalmente no primeiro semestre.  

 Os estudantes, sobretudo os que ingressam pela lista de espera, costumam encontrar difi-

culdades na transição do ensino médio para o ensino superior, nos aspectos cognitivo e 

psicossocial, além de dificuldades no deslocamento de casa para o Instituto, bem como di-

ficuldade de conciliar trabalho e estudo. Tudo isso afeta o desempenho e a permanência.  

Diante desse quadro, considera-se necessário que a instituição promova fóruns pa-

ra discutir o acesso, o desempenho e a permanência dos estudantes nos cursos.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AO ALUNO  

 

 

Número de matrícula:______________________ 

 

1. Por que você escolheu o curso de licenciatura em Física? 

2. Você acredita que o ENEM/Sisu facilitou seu acesso ao ensino superior? Justifique. 

3. Quais dificuldades vocês enfrentou ao longo dos primeiros semestres do curso? 

4. Já pensou em desistir do curso? Justifique. 

5. Quais fatores internos ao IFCE impedem sua permanência no curso? 

6. Quais fatores externos ao IFCE impedem sua permanência no curso? 

7. Quais fatores internos ao IFCE contribuem para sua permanência no curso? 

8. Quais fatores externos ao IFCE contribuem para sua permanência no curso? 

9. Como você avalia seu desempenho nos primeiros semestres? 

10. Em quais disciplinas você sentiu mais dificuldade? Por quê? A que você atribui essa difi-

culdade? Justifique. 

11. Quais fatores internos ao IFCE favorecem seu desempenho no curso? 

12. Quais fatores externos ao IFCE favorecem seu desempenho no curso? 

13. Quais fatores internos ao IFCE prejudicam seu desempenho no curso? 

14. Quais fatores externos ao IFCE prejudicam seu desempenho no curso? 

15. Pretende seguir a carreira do magistério?  

( ) Sim.  Em qual nível? ( ) Ed. básica ( ) Ens. superior. Justifique.  

( ) Não. Justifique.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS PROFESSORES  

 

Disciplina que ministra no 1º semestre: __________________________ 

 

1. Você acredita que o ENEM/Sisu facilitou o acesso dos estudantes ao ensino superior? 

Justifique. 

2. Quais as dificuldades demonstradas pelos estudantes ingressantes via ENEM/Sisu? A que 

você atribui essa dificuldades? 

3. Você se sente preparado para lidar com o perfil do estudante ingressante? Justifique. 

4. Você considera que o planejamento didático das disciplinas do curso atende às expectati-

vas dos alunos? 

5. Como você avalia o sistema de avaliação da aprendizagem aplicado aos alunos? 

6. Você considera que as reprovações dos alunos estão mais relacionadas a quê? 

7. Como você avalia os serviços da Assistência Estudantil do IFCE Sobral? 

8. Quais fatores internos ao IFCE impedem a permanência do estudante no curso? 

9. Quais fatores externos ao IFCE impedem a permanência do estudante no curso? 

10. Quais fatores internos ao IFCE contribuem para a permanência do estudante no curso? 

11. Quais fatores externos ao IFCE contribuem para a permanência do estudante no curso? 

12. Como você avalia o desempenho dos estudantes ingressantes na sua disciplina? 

13. Quais fatores internos ao IFCE favorecem o desempenho dos estudantes ingressantes? 

14. Quais fatores externos ao IFCE favorecem o desempenho dos estudantes ingressantes? 

15. Quais fatores internos ao IFCE prejudicam o desempenho dos estudantes ingressantes? 

16. Quais fatores externos ao IFCE prejudicam o desempenho dos estudantes ingressantes? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AO COORDENADOR DO 

CURSO  

 

1. Você acredita que o ENEM/Sisu facilitou o acesso do estudante ao ensino superior? Justi-

fique. 

2. Quais as dificuldades demonstradas pelos estudantes ingressantes via ENEM/Sisu? A que 

você atribui essas dificuldades? 

3. Você acredita que o curso de licenciatura em Física está adequado (atende às necessida-

des) ao perfil do estudante ingressante?  

( ) Sim. Justifique. 

( ) Não. Justifique. 

- Quais medidas são necessárias para a adequação do curso a essa realidade? 

4. Quais fatores internos ao IFCE impedem a permanência do estudante no curso? 

5. Quais fatores externos ao IFCE impedem a permanência do estudante no curso? 

6. Quais fatores internos ao IFCE contribuem para a permanência do estudante no curso? 

7. Quais fatores externos ao IFCE contribuem para a permanência do estudante no curso? 

8. Quais fatores internos ao IFCE favorecem o desempenho dos estudantes ingressantes? 

9. Quais fatores externos ao IFCE favorecem o desempenho dos estudantes ingressantes? 

10. Quais fatores internos ao IFCE prejudicam o desempenho dos estudantes ingressantes? 

11. Quais fatores externos ao IFCE prejudicam o desempenho dos estudantes ingressantes? 

12. Como você avalia o perfil cognitivo dos ingressantes na licenciatura em Física? 
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APÊNDICE D - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA AO DOCENTE  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA EDU-

CAÇÃO SUPERIOR 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA  

 

Prezado (a) docente,  

 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida pelo Mestrado Profissional em Políticas Públi-

cas e Gestão da Educação Superior – POLEDUC/UFC, na linha de Políticas Públicas da Edu-

cação Superior, com a orientação da Professora Doutora Eloísa Maia Vidal. 

O objetivo é analisar as condições de acesso e permanência dos estudantes do curso de 

licenciatura em Física do IFCE, campus de Sobral, observando as taxas de rendimento (apro-

vação, reprovação e abandono) ao longo do seu percurso acadêmico, tendo como sujeitos da 

investigação os alunos, os professores e o coordenador do curso. 

Sua contribuição será de grande importância, pois as percepções dos sujeitos, associa-

das aos dados quantitativos coletados, servirão de base para construir uma análise qualitativa 

do problema. Desse modo, faz-se necessária a aplicação de um roteiro de perguntas que servi-

rão de suporte para responder a investigação.  

Desde já agradeço pela colaboração e afirmo que a sua identificação será preservada. 

 

Nórlia Nabuco Parente  

Estudante  

 Mestrado POLEDUC/UFC 
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APÊNDICE E - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA AO DISCENTE  

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA EDU-

CAÇÃO SUPERIOR 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA  

 

Prezado (a) discente,  

 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida pelo Mestrado Profissional em Políticas Públi-

cas e Gestão da Educação Superior – POLEDUC/UFC, na linha de Políticas Públicas da Edu-

cação Superior, com a orientação da Professora Doutora Eloísa Maia Vidal. 

O objetivo é analisar as condições de acesso e permanência dos estudantes do curso de 

licenciatura em Física do IFCE, campus de Sobral, observando as taxas de rendimento (apro-

vação, reprovação e abandono) ao longo do seu percurso acadêmico, tendo como sujeitos da 

investigação os alunos, os professores e o coordenador do curso. 

Sua contribuição será de grande importância, pois as percepções dos sujeitos, associa-

das aos dados quantitativos coletados, servirão de base para construir uma análise qualitativa 

do problema. Desse modo, faz-se necessária a aplicação de um roteiro de perguntas que servi-

rão de suporte para responder a investigação.  

Desde já agradeço pela colaboração e afirmo que a sua identificação será preservada. 

 

Nórlia Nabuco Parente  

Estudante  

 Mestrado POLEDUC/UFC 


