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RESUMO 

Embora existiam políticas de permanência no sistema de educação superior brasileiro, 

visando a propiciar aos estudantes condições para conclusão dos cursos, muitas 

instituições continuam enfrentando desafios relacionados com taxas de conclusão 

extremamente baixas em cursos de Licenciatura em Matemática. Assim, a permanência 

dos discentes continua sendo uma das preocupações nesse sistema, especialmente no 

que concerne a formação de professores de matemática. A partir do reconhecimento 

desse panorama e da identificação de lacunas em pesquisas voltadas à permanência nos 

cursos da Licenciatura em Matemática, este trabalho busca mapear fatores que, na 

percepção de estudantes iniciantes, são fundamentais para sua permanência nesses 

cursos. Para explorar tal questão, realizamos um estudo empírico com abordagem 

qualitativa e quantitativa, cujos participantes foram estudantes de primeiro ano dos 

cursos de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Esse estudo foi 

composto por duas etapas de produção de dados. Inicialmente, aplicamos um 

questionário com alunos ingressantes nos cursos de Licenciatura em Matemática das 

referidas instituições no semestre letivo 2018.1. No semestre seguinte, 2018.2, 

realizamos grupos focais com alunos, dentre esses, que ainda se encontravam 

frequentando o curso. Os dados provenientes dos grupos focais foram analisados por 

meio do método de Análise de Conteúdo. Três categorias principais emergiram dessa 

análise: acolhimento; aprendizado; e estratégias de ensino. Nossos resultados sugerem 

que, na percepção dos estudantes, as atividades acadêmicas promovidas pela 

universidade e as práticas dos formadores em sala de aula desempenharam um papel 

fundamental para sua permanência no curso. Os estudantes, particularmente os da 

UNIRIO, também apontaram a resiliência individual como um fator importante para a 

permanência. Nossa pesquisa também evidenciou que alguns formadores dos cursos de 

Licenciatura em Matemática de ambas as universidades vêm adotando intencionalmente 

ações voltadas à permanência dos estudantes, de forma mais marcada que em semestres 

anteriores. 

Palavras-chave: permanência de estudantes na educação superior; formação de 

professores de matemática; Licenciatura em Matemática. 
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ABSTRACT 

Despite the existence of policies for retention in the Brazilian tertiary education system, 

which aim to provide students with conditions to complete their degrees, many 

institutions keep facing challenges related to extremely low completion rates in 

undergraduate programs for pre-service mathematics teachers’ education. Thus, the 

retention of students remains as one of the main concerns in this system, especially with 

regard to pre-service mathematics teachers’ education. Based on the acknowledgment of 

this scenario and on the identification of gaps in research on retention in the 

mathematics teachers’ undergraduate programs, this work seeks to map out factors that, 

in the perception of newcomer students, are regarded as being important for their 

retention in these programs. To explore this issue, we conducted an empirical study, 

with a qualitative and quantitative approach, whose participants were first-year students 

in the mathematics teachers’ undergraduate programs of the Federal University of Rio 

de Janeiro (UFRJ) and the Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO). 

This study consisted of two stages of data production. Initially, we applied a 

questionnaire with students entering the programs at the aforementioned institutions in 

the academic semester 2018.1. In the following semester, 2018.2, we conducted focus 

groups with students, among those, who were still attending the programs. Data from 

the focus groups were analyzed using the Content Analysis method. Three main 

categories emerged from this analysis: welcoming, learning, and teaching strategies. 

Our results suggest that, in the students’ perception, the academic activities promoted 

by the university as well as the lecturers’ classroom practices played a crucial role for 

their retention in the programs. The students, particularly those from UNIRIO, also 

pointed out individual resilience as an important factor for retention. Our research also 

showed that some lecturers of mathematics teachers’ undergraduate programs from both 

universities have been intentionally adopting actions aimed at the retention of students, 

more markedly than in previous semesters. 

Keywords: retention of students in tertiary education; mathematics teachers’ education; 

pre-service mathematics teachers’ education. 
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APRESENTAÇÃO 

Este estudo se inicia com a exposição da minha trajetória acadêmica e como 

ela me impulsionou a realizar este trabalho. Trabalho no qual fiquei interessada 

quando, na prática como professora universitária surgiu a preocupação acerca de se 

minha prática, na sala de aula, estaria se desdobrando em consequências positivas ou 

negativas para os futuros formandos em relação a sua inserção à vida universitária e 

sua aprendizagem.  

 

TRAJETÓRIA ACADÊMICA E APROXIMAÇÃO AO OBJETO DE ESTUDO. 

Ao início da carreira de Matemática na Faculdade de Ciencias Naturales y 

Matemática (FCNM) da Universidade Nacional del Callao (UNAC), no Perú, por 

pouco não fiz parte das estatísticas de alunos que abandonaram o curso de graduação. 

No meu caso, o motivo era por não estar conseguindo acompanhar as disciplinas de 

matemática do curso. Como aluna, pensava que o curso era muito difícil e que esse 

curso não era o certo para mim porque, apesar da muita dedicação aos estudos, como 

resultado só obtinha notas baixas; notas que como aluna na educação básica nunca havia 

obtido. Essa ideia equívoca que eu tinha é manifestada hoje por muitas pessoas e 

provém do ditado latino “quod natura non dat salmantica non praestat1”. 

  Deixei de lado meus pensamentos, entendidos como errados naquela época, e 

prossegui com os estudos como o fizeram muitos de meus companheiros. Falo de 

“muitos” - e não de todos - porque, após a primeira metade do semestre, já se tinha uma 

grande porcentagem de abandono em algumas disciplinas. Mas, ao final do primeiro 

semestre, a maioria dos alunos, incluída eu, fomos reprovados; no semestre seguinte, 

diferente de muitos deles, voltei a me matricular nas disciplinas reprovadas (e nas que 

foram abertas), mas não conseguia me matricular em nenhuma disciplina a mais de 

matemática devido a que se precisava da aprovação delas para avançar nas seguintes - 

eram pré-requisitos. Este segundo semestre foi satisfatório para mim devido ao fato de 

que tive êxito (aprovação) nas disciplinas.  

 
1 Proverbio latino que significa: O que a natureza não dá, Salamanca não (concede) 
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Já no ano seguinte, sabendo que ao longo da vida acadêmica ia encontrar muitos 

obstáculos - como, por exemplo, esperar que a disciplina tenha a quantidade de alunos 

necessários para abrir - prossegui com os estudos, pois eu estava bem focada em obter 

aprimoramento acadêmico e profissional. Lembro que, durante esses semestres, as 

disciplinas de matemática ficavam quase sem alunos e, em algumas outras disciplinas, 

havia alunos de turmas muito anteriores que não conseguiam sua titulação desejada. Foi 

nesse momento, realizando somente duas disciplinas, que comecei a ministrar aulas nas 

escolas da rede privada; trabalho que fazia com muita dedicação, já que o ensino é uma 

de minhas grandes paixões. Essa dificuldade de não conseguir me matricular nas 

disciplinas por não ter alunos suficientes foi o que me fez atrasar na carreira, o que, por 

sua vez, me fez enxergar o problema de evasão que estava surgindo. 

Durante esses anos na universidade, constatei vários problemas que aconteciam 

na sala de aula, principalmente nos dois primeiros semestres. Junto com meus colegas 

notei a falta de acolhimento e apoio aos calouros, fator que poderia favorecer a 

integração ao ambiente acadêmico; assim como a falta de um relacionamento mais 

próximo com os docentes e a dificuldade de alguns docentes no ensino dos conteúdos; 

nessas aulas, percebemos que os professores tinham uma só perspectiva para apresentar 

o conteúdo - alguns deles não contavam com outra forma alternativa de apresentar tais 

ideias. Eles tinham o conhecimento que, hoje através das pesquisas analisadas no curso 

de mestrado do PEMAT, podemos entender como “saber do conteúdo”, segundo 

Shulman (1986). 

No contexto dessas dificuldades, e refletindo hoje em dia sobre esses problemas, 

pude recentemente deixar de me sentir culpada tanto pelo desempenho acadêmico que 

tive como aluna universitária, como pelas ações que apresentavam os docentes para com 

seus alunos. E agora, mediante pesquisas revisadas, sobre a formação dos professores 

universitários para o ensino, posso entender o porquê dessa atuação – prática dos 

docentes. 

Concluída a graduação, no ano seguinte continuei trabalhando, só que agora, no 

ensino superior universitário, lecionando as disciplinas de matemática, disciplinas que 

eu havia reprovado anos atrás; mas agora, como professora, continuei percebendo que 

nas disciplinas de matemática a quantidade de alunos era pouca em comparação a outras 
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disciplinas. Nesses anos como docente universitária – não só do curso de Matemática – 

eu me preparava muito para realizar essas aulas; assim como também tentava 

estabelecer boas relações com os discentes, já que não queria que meus alunos 

passassem pelo que eu passei durante minha formação de estudante universitária, 

pensando em algum momento em “abandonar o curso”. Sem, até então, conhecer que 

existem muitas pesquisas que podem ajudar o professor a se desenvolver melhor na sua 

aula, tratei de interligar os assuntos conceituais e epistemológicos com as aplicações dos 

mesmos e, além, pesquisava na internet aspectos sobre a história dos temas a apresentar. 

Essa falta de conhecimento sobre como e qual deveria ser minha prática ao ensinar 

matemática nos diferentes cursos pelos que passei, trouxe a necessidade em ampliar 

meu conhecimento sobre como e o que ensinar; o que me levou a participar da seleção 

para o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ensino da Matemática da UFRJ. 

A participação no mestrado e as literaturas revisadas nas disciplinas do programa 

me ajudaram a compreender que as atividades - a prática - que desenvolvem os 

professores no momento de ensinar provêm, como afirma Fiorentini (2006), em grande 

parte, dos valores pelos quais fomos educados e formados. Acho imprescindível 

comentar neste momento que minha inquietação, que teve início na graduação, tomou 

maior proporção ao chegar ao cenário da UFRJ. Percebi que a maior parte dos 

estudantes, ingressantes na graduação, vinha passando por situações semelhantes às 

vividas por esta estudante peruana; pelo que essa empatia com alunos brasileiros tornou 

a pesquisa uma necessidade.  

Diante de toda essa realidade vivida; quanto aluna, quanto docente de 

matemática, e com a premência de querer compreender o fenômeno de permanência 

desde uma visão dos estudantes (alunos do primeiro ano) - as quais contenham suas 

perspectivas particulares analisando o contexto da sala de aula – no capítulo 1 e 2, é 

abordada uma revisão da literatura sobre evasão no ensino superior. Mais 

especificamente, sobre sua origem tanto no nível internacional como nacional, as causas 

da evasão consideradas por alguns pesquisadores e, finalmente, estudos da permanência 

de alunos no ensino superior; isto, porque o estudo pretende compreender os fatores 

associados à permanência que contribuem para o enfrentamento da evasão. 
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CAPÍTULO 1.0 

INTRODUÇÃO 

No sentido de contextualizar mais amplamente a presente investigação sobre a 

Permanência na Educação Superior Pública, buscamos neste capítulo apresentar uma 

discussão teórica sobre o tema de evasão a nível internacional e nacional, com o intuito 

de conhecer os índices, fatores e as causas das pesquisas que embasam nossa 

investigação; assim como abordamos também o cenário e a realidade nas últimas 

décadas das universidades brasileiras. 

1.1 – Teorias sobre Evasão dos alunos no ensino superior  

Pode-se encontrar na literatura que há 59 anos aproximadamente (1960), quando 

apareceu pela primeira vez no âmbito das instituições de ensino superior a questão sobre 

como reter2 alunos a nível internacional, Tinto (2006) nos disse que o desgaste, isto é, a 

não-continuação do estudante, foi visto inicialmente através dos estudos da psicologia. 

Desde aquela época os estudos manifestavam que “os estudantes falharam, e não as 

instituições” (Bean e Eaton, 2001 e Tinto, 2006); o que nos vem a mostrar que os 

“culpados” por esse tipo de “problema”; ou o primeiro fator apontado nas pesquisas que 

interferem quanto à questão de evasão, eram os alunos. 

Em sua pesquisa – hoje clássica – Dropout from Higher Education: A 

Theoretical Synthesis of Recent Research (1975), o ilustre professor universitário Tinto 

apresenta um modelo teórico no qual explica que o estudante pode abandonar a 

universidade pela falta de interação entre o indivíduo e a instituição. Para o autor, o 

assunto é bastante complexo, pois não existe definição que consiga captar o assunto em 

sua totalidade.  

Por outro lado, como Tinto conhecia também o campo da economia da 

educação, seu modelo provém das análises de custo-benefício que surgem das decisões 

tomadas por cada indivíduo. Isto é, se os benefícios de permanecer na instituição são 

maiores que os que poderia obter participando em outras atividades alternativas, o 

estudante permaneceria em seus estudos. 

 
2 Fazer com que o aluno permaneça. 
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O modelo teórico estudado por Tinto, teve suas raízes na Teoria do Suicídio de 

Emile Durkheim3 (1961), a qual foi aplicada primeiramente por Spady em seus estudos 

sobre a deserção4 em 1970 e considerada em 1975 por Tinto como um modelo 

descritivo na qual se especificam as condições sob as quais ocorrem vários tipos de 

abandono. Essa Teoria do Suicídio de Durkheim aplicada ao abandono afirma que o 

suicídio, principalmente o que o autor chama de suicídio egoísta, é mais provável de 

ocorrer quando os indivíduos se sentem pouco integrados ao tecido da sociedade ou 

segundo a perspectiva de Spady, a probabilidade de suicídio numa sociedade aumenta 

quando os valores do indivíduo não são congruentes com os de seu grupo social 

(consciência moral insuficiente) e quando o indivíduo não encontra apoio no grupo 

(filiação coletiva insuficiente) (Spady, 1970; Tinto, 1975; Bean e Eaton, 2001). Nesse 

sentido, fica confirmado pelos autores que uma maior probabilidade do abandono, dos 

estudantes de sua casa de estudo, é gerada pela falta de interação do estudante com o 

âmbito da instituição educativa.  

E, como foi enunciado na pesquisa de Tinto, mas é um fato ressaltado 

primeiramente na pesquisa de Spady (1970), o âmbito da universidade está composto 

por sistemas acadêmicos e sistemas sociais; o que é facilmente percebível pelas pessoas 

que convivem nessa instituição. Assim, diferentes autores relatam que o abandono que 

se daria por causa do sistema social poderia ser visto de maneira análoga ao suicídio na 

sociedade; isso devido ao fato de que as condições sociais que afetam o abandono do 

sistema social da universidade – como insuficientes interações com os outros na 

faculdade, que poderiam ser alunos, docentes, administrativos etc. – se assemelham às 

que resultariam em suicídio na sociedade em geral. Embora o abandono seja claramente 

uma forma menos drástica de rejeitar a vida social do que o suicídio, para os autores foi 

importante tal descrição já que todas essas condições sociais também as afetam (Spady, 

1970; Tinto, 1975). 

De acordo com o autor, o ambiente universitário, mais especificamente as 

interações com o tecido acadêmico e social da universidade, é fator fundamental na 

 
3Teoria do suicídio de Emile Durkheim, na qual o sociólogo distingue três tipos de suicídio: suicídio 

anômico, altruísta e egoísta.  

4 Neste estudo, os termos evasão, deserção e abandono são considerados como sinônimos.  
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evasão ou permanência dos alunos. Sendo assim, a falta de integração com o sistema 

social da universidade levaria a que os alunos tenham um baixo comprometimento com 

esse sistema social, o que num futuro muito próximo aumentaria a probabilidade de que 

os alunos decidam deixar a universidade e procurem atividades alternativas. 

Além disso, Tinto também evidenciou a existência da integração normativa e 

estrutural tanto no domínio acadêmico da universidade, como daquela no domínio 

social da universidade. Essa distinção se faz necessária segundo Spady (1970) porque a 

saída de um aluno de sua casa de estudo pode surgir de uma retirada voluntária, como 

também de uma demissão, a qual poderia sobrevir não necessariamente de níveis 

insuficientes de desempenho acadêmico (ex. notas baixas), e sem da quebra de regras 

estabelecidas relativas ao comportamento social ou acadêmico adequado como, por 

exemplo, das excessivas repetências ou do comportamento do aluno.  

Isso nos leva a perceber o essencial da distinção entre a integração com o tecido 

social e o tecido acadêmico da universidade, aspectos que são sublinhados por Tinto e 

Spady e que podemos ver em nosso dia a dia com os seguintes casos: quando temos 

alunos que são muito bem integrados ao âmbito social da universidade, isto é, alunos 

com bom relacionamento com os colegas, docentes e funcionários da universidade, e 

ainda assim desistem por causa da insuficiente integração no domínio acadêmico da 

universidade (ex. alunos que apresentam dificuldade nas atividades da aula); ou, por 

outro lado, quando temos alunos que tem muita facilidade para desenvolver as 

atividades e ainda assim desistem devido à insuficiente integração na vida social da 

instituição. Conforme essas explanações, percebemos que uma pessoa pode conseguir a 

integração em uma dessas áreas e não necessariamente estar integrada na outra área. 

Dessa forma a proposta de Tinto foi que se deveria ter “uma relação funcional 

recíproca entre os dois modos de integração” para que a proeminência na integração 

em um dos tecidos não prejudicasse em algum momento a integração no outro tecido. 

Mas, estudos posteriores, como o de Terenzini e Pascarella (1980), demonstraram que 

um alto nível de integração em um dos dois tecidos (acadêmica, social) tende a 

compensar um baixo nível da outra. Porém, cabe salientar que as universidades são 

instituições que recompensam as realizações acadêmicas dos indivíduos. 
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Com relação ao sistema social da universidade, achamos necessário ressaltar que 

na pesquisa de Tinto (1975), assim como nos estudos de Centra & Rock (1971) e 

Neumann e Neumann (1989), tem-se analisado que a interação social do aluno com o 

corpo docente da faculdade, ou seja, ter uma boa relação interpessoal, está relacionada à 

persistência na faculdade; o que nos vem a mostrar que há alunos que prosseguiram na 

universidade, graças à integração ao âmbito social da universidade. 

Depois de que Tinto (1975) e Spady (1970) conseguem examinar que tanto a 

desintegração com o tecido acadêmico como a desintegração com o tecido social seriam 

uma das condições sob as quais a evasão ocorre, Tinto manifesta que a decisão de 

evadir ou permanecer no curso tem um cunho longitudinal que vincula caraterísticas 

entre o aluno e a instituição; pelo que em seu modelo teórico argumenta que, o processo 

de abandono do estudante  

pode ser visto como um processo longitudinal de interações entre o indivíduo e os 

sistemas acadêmico e social da faculdade durante o qual as experiências de uma pessoa 

naqueles sistemas (medido por sua integração normativa e estrutural) modifica 

continuamente seu objetivo e compromissos institucionais de maneiras que levam à 

persistência e / ou a formas variadas de evasão. (TINTO, 1975, p. 94, tradução nossa) 

 

Com essas palavras Tinto quer chamar a atenção em que além das características 

de background de todo indivíduo que chega à universidade e de seus atributos 

individuais como o sexo, raça, habilidade e das experiências pré-universitárias como 

médias de notas, realizações acadêmicas, sociais e dos antecedentes familiares como 

atributos de status social - os quais não se pode negar são importantes e têm sim 

impactos diretos e indiretos sobre o desempenho do indivíduo na universidade - os dois 

fatores sugeridos na pesquisa de Hackman e Dysinger (1970), o objetivo (compromisso 

com meta de conclusão) e o compromisso institucional, são fundamentais para a 

permanência ou evasão dos alunos, o que lhe motivou a adicioná-los ao modelo. 

Com base nesse discurso e tendo conhecimento de que os estudantes chegam à 

universidade com expectativas predefinidas, os dois parágrafos anteriores leva-nos a 

entender que não é suficiente, mas sim é necessária, a postura do aluno pois, que o 

aluno tenha o comprometimento suficientemente elevado com o objetivo de concluir a 



23 

 

universidade5, é uma condição que por si só não garante a permanência - da maior parte6 

- dos alunos; mas se acrescentamos a essa condição o desenvolvimento de atividades 

por parte dos professores e da instituição, por exemplo, que visem a inclusão e 

participação dos estudantes; garantiríamos dessa forma a permanência da maioria deles.  

Além disso, as características institucionais como o tipo da instituição (pública 

ou privada), a qualidade da instituição e o tamanho da instituição, segundo as pesquisas 

de Tinto (1975) e Cabrera, Nora e Castañeda (1993), também influenciam na decisão de 

permanecer ou evadir dos alunos.  

Conforme mencionado linhas acima na teoria da análise de custo-benefício, as 

decisões tomadas pelo aluno podem ser analisadas em termos dos custos e benefícios 

que ele conseguirá; mas muitas vezes essas decisões são afetadas por eventos externos à 

universidade. Essas avaliações sobre os custos e benefícios que o aluno faz são 

avaliadas de acordo as percepções de cada indivíduo; assim, um aluno desiste quando 

percebe que os benefícios que derivam de uma atividade alternativa são maiores que os 

custos que terá que pagar por ficar na universidade. Tinto em sua pesquisa apresenta 

como benefícios: realizações acadêmicas, satisfação pessoal, amizades; e como custos: 

tempo, questões financeiras, insatisfações, fracassos acadêmicos. A esse respeito, o 

modelo de abandono proposto por Tinto aceita como fator principal no processo a noção 

das percepções do indivíduo; pelo que a decisão de permanecer ou evadir do estudante 

fica influenciada por suas percepções. 

Dessa maneira, a ocorrência do fenômeno de abandono, segundo nossa 

interpretação do estudado até agora, é dada por um agrupamento de fatores, que a 

maioria das vezes são obtidos traz uma sequência de acontecimentos. Os fatores que 

foram mencionados no estudo, foram reagrupados segundo nossa perspectiva nos 

seguintes dois eixos: integração com o tecido social e a integração com o tecido 

acadêmico, a qual deve ser uma ação recíproca entre o aluno e a instituição, pois 

entendemos que a única maneira viável para promover a inclusão dos estudantes nesse 

ambiente e vice-versa, seria mudando sua cultura. A instituição necessita promover 

ações que mudem suas práticas formativas com o intuito de engajar aos estudantes, 

 
5 Mesmo frente às dificuldades. 
6 Porque a maioria das pessoas fogem às adversidades.  
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precisa abrir mão de suas regras impostas pela tradição cultural; assim como o aluno 

precisa se debruçar na matéria. Graças à contribuição desses estudos foi possível 

desconstruir a imagem de que o aluno é o maior responsável pelo problema de evasão.  

Tinto apresenta uma nova pesquisa intitulada Classrooms as Communities: 

Exploring the Educational Character of Student Persistence (1997), na qual o autor 

menciona que, sabendo que “a sala de aula da faculdade está no centro da estrutura da 

atividade educacional das IES”, os pesquisadores, incluindo-se dentre deles, não 

tenham-lhe dado uma participação mais central nas teorias de permanência estudantil, 

ponto que o fez ficar admirado. Assim, o abandono é um dos problemas socioeducativos 

que ocupa um espaço significativo na administração universitária mundial (Zárate-

Rueda e Hernández-Suárez, 2015). 

Aqui no Brasil, a preocupação com o assunto de evasão, muitos autores 

reconhecem que se iniciou quando houve o interesse por parte do Ministério da 

Educação (MEC) em investigar o fenômeno. Sabe-se que o Ministério da Educação 

instituiu a Comissão Especial de Estudos sobre Evasão, por meio das portarias da 

Secretaria de Educação Superior (SESu), em março de 1995. A comissão contou 

inicialmente com a participação de 61 Instituições de Ensino Superior Públicas (IESP), 

federais e estaduais; mas ao longo do tempo, e por diferentes motivos, os resultados 

finais, que consistiram em apontar as causas internas e externas de evasão que foram 

encontradas nos cursos de ditas instituições e em definir estratégias voltadas à redução 

dos índices de evasão, foram baseados nos cursos de graduação de 53 IESP. Esses 

resultados foram dispostos no estudo intitulado “Diplomação, retenção e evasão nos 

cursos de graduação em instituições de Ensino Superior públicas” no ano de 1996, que 

teve como objetivo principal aclarar o conceito da evasão, a qual no documento foi 

caracterizada e definida como: evasão do curso7, evasão da instituição8 e evasão do 

sistema9. 

 
7 evasão de curso: quando o estudante desliga-se do curso superior em situações diversas tais como: 

abandono (deixa de matricular-se), desistência (oficial), transferência ou reopção (mudança de curso), 

exclusão por norma institucional. 
8 evasão da instituição: quando o estudante desliga-se da instituição na qual está matriculado. 
9 evasão do sistema: quanto o estudante abandona de forma definitiva ou temporária o ensino superior. 
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A literatura nos mostra que, a partir desse ano, os estudos sobre a questão da 

evasão nos cursos universitários foram intensificados. Mas a verdadeira atenção com o 

assunto, segundo dados encontrados na literatura brasileira, foi de anos anteriores a essa 

data, pois a primeira pesquisa encontrada sobre evasão foi a intitulada “A Evasão de 

alunos”, a qual foi desenvolvida pelo professor José Lino Olivera Bueno, do 

departamento de Psicologia e Educação da USP, em 1993; o que está também relatado 

na pesquisa de Santos e Martins (2017), e nela se manifesta que o artigo foi fruto da 

exposição feita em uma mesa redonda intitulada “A evasão nos cursos de graduação da 

USP”. Neste artigo, continuou-se identificando, assim como na literatura internacional, 

que o culpado pelo problema da evasão universitária era o aluno, pois se menciona que 

a escolha profissional é, em grande parte, feitas por jovens a partir de 17 anos, e o 

conhecimento que estes estudantes jovens têm sobre as profissões são superficiais nessa 

idade, sendo influenciada muitas vezes pelas orientações dos cursos secundários; assim 

a má escolha do aluno o leva a abandonar o curso.  

Por outro lado, a comissão do MEC na sua investigação, conseguiu identificar e 

classificar as causas de evasão em três fatores, sendo estes: fatores referentes a 

características individuais do estudante, fatores internos às instituições e fatores 

externos às instituições; assim como também no próprio estudo se propôs mediações 

para sua prevenção. 

Dessa maneira, percebemos que, aqui no Brasil, a preocupação com o fenômeno 

da evasão é mais recente (Comissão Especial de Estudos sobre Evasão, 1996; Bardagi 

& Hutz, 2009; Castro & Teixeira, 2014; Santos e Martins, 2017). 

Posteriormente, autores como Lobo (2012) e Castro & Teixeira (2014) 

indicaram que os índices de evasão variam com respeito às instituições, podendo ser 

estas instituições privadas ou públicas, federais, estaduais ou municipais. Castro & 

Teixeira (2014) argumenta que as pesquisas nacionais sobre evasão se caracterizam 

por serem pesquisas exploratórias e descritivas.  

Em geral, tanto nas pesquisas nacionais como internacionais, conclui-se que a 

maioria dos pesquisadores desenvolveu pesquisas dentro de sua própria área de estudo 

com o intuito de definir as taxas de evasão, traçar perfis de evadidos, conhecer as causas 

do problema; alguns focando-se nas instituições e cursos, outros se restringindo ao 
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problema em determinados períodos de tempo ou localizadas numa determinada região, 

e/ou outros propondo medidas, ações institucionais para seu controle e diminuição 

(Castro & Teixeira, 2014; Cislaghi 2008; Lobo, 2012).  

Sobre o conhecimento das pesquisas sobre evasão, temos que, de acordo com as 

ênfases que se outorgam às variáveis, encontram-se estudos que apresentam 

perspectivas ou modelos relacionados ao abandono, sendo estas: modelos psicológicos, 

modelos sociológicos, modelos econômicos, modelos organizacionais e, finalmente, 

modelos interacionistas, o qual busca integrar aspectos de dois ou mais modelos citados 

(Donoso e Schiefelbein, 2007; Castro e Teixeira, 2014; Santos e Giraffa, 2016). 

Além das pesquisas, tem-se exibido que o índice de evasão, nos primeiros 

períodos de diferentes cursos e em diferentes instituições, é sempre maior que nos 

demais períodos (Bardagi, 2007; Bardagi e Hutz, 2009; Veloso & Almeida, 2001; 

Polydoro, 2000). Essa particularidade de que o afastamento ou o maior desligamento 

acontece nos anos iniciais do curso é confirmado nas pesquisas internacionais. Isto é de 

se esperar devido ao fato de que os alunos iniciantes conformam uma população que 

vivenciou uma realidade educacional muito distinta à realidade acadêmica que irá a 

vivenciar na universidade. Entendendo que os alunos dos primeiros semestres são os 

mais suscetíveis a se direcionar a uma evasão, acreditamos que os docentes, 

principalmente dos primeiros dois semestres, deveriam, além de desenvolver práticas 

metodológicas motivadoras e significativas (Gemaque & Souza, 2016), no início do 

curso deveriam explicar a estrutura do curso em uma aula de acolhimento ou bem-

vinda, o método de trabalho no curso e, nas disciplinas, fazer ligações com a atuação 

profissional futura. 

A evasão traz consequências prejudiciais às instituições assim como também 

problemas graves aos próprios alunos; Silva Filho et al. (2007) e Gemaque & Souza 

(2016) nos dizem que o abandono provoca uma perda social, acadêmica e econômica, 

e que o prejuízo causado às instituições do Estado10 é o dobro do prejuízo causado às 

 
10 No setor público, são recursos públicos investidos sem o devido retorno. A evasão é uma fonte de 

ociosidade de professores, funcionários, equipamentos e espaço físico. É notável o desperdício de 

recursos públicos, quando um professor de 4ª período ministra aulas para uma classe com cinco alunos ou 

quando as turmas a partir do 3ª período têm, em geral, menos de 50% dos alunos que ingressaram no 

curso. 
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instituições privadas11; enquanto que, pelo lado do aluno, Castro & Teixeira (2014) 

afirma que a evasão pode trazer danos psicológicos, além de causar desperdícios de 

tempo e de dinheiro. 

A maioria dos estudos já construídos sobre a evasão dos cursos de graduação das 

IES, especificamente, trata da evasão do ensino em nível global, ou seja, os estudos 

sobre a evasão que envolve os mais diversos cursos de graduação de uma IES, não se 

detendo em particular a um curso específico. 

Em relação ao Curso de Licenciatura, Alkimin e Leite (2013), assim como Lima 

e Machado (2014), disseram que as pesquisas têm revelado que as taxas de evasão nas 

licenciaturas já chegou a atingir índices maiores que 50%, o que é confirmado por Bitar 

et al, (2012) ao dizer que o número de formandos, no país, de cada turma de 

Licenciatura em Matemática nas instituições públicas ou privadas, é sempre muito 

pequeno; característica que Gatti (1997, p. 38) já indicava em sua pesquisa dizendo que, 

no ano de 1993, em todo o país, os alunos que concluíram o curso de Licenciatura em 

Matemática correspondiam a 6,2% dos alunos ingressantes. Alertamos que, mesmo 

sabendo que a matemática é um dos cursos com maior evasão, é raro e contraditório a 

quase ausência de estudos sobre evasão nos cursos de matemática, fato que será descrito 

com maior detalhe na seção seguinte. 

A partir das colocações anteriores, percebemos que são inúmeras as variáveis 

que vêm provocando os altos índices de evasão, pelo que se torna necessário realizar um 

levantamento das possíveis causas encontradas tanto na literatura internacional como 

nacional. Dessa forma, na seguinte seção apresentaremos um quadro que sintetiza as 

contribuições feitas por alguns pesquisadores sobre evasão escolar. 

1.2 – Causas de evasão dos alunos, na visão de alguns pesquisadores. 

Foi observado que, na maior parte das pesquisas (Urquidez et al, 2012; MEC, 

1997; Castro e Teixeira, 2014, Santos e Giraffa, 2016) sobre evasão nos cursos de 

graduação, os pesquisadores têm classificado três grandes categorias do estudo de 

abandono, sendo elas: pessoais, acadêmicas e institucionais. Nesta seção para apresentar 

as razões de abandono identificadas de nossas revisões bibliográficas, temos 

 
11 No setor privado, é uma importante perda de receitas 



28 

 

subdividido as variáveis consideradas em cinco categorias de fatores, organizando-as 

numa tabela. A intenção dessa disposição foi permitir obter uma visão geral de causas 

para a evasão e possibilitar a observação de como estas foram evoluindo no tempo. 

As categorias propostas são: fatores que responsabilizam aos alunos pelo 

problema da evasão, fatores que responsabilizam a gestão institucional/ sistema 

educacional, fatores que responsabilizam aspectos socioeconômicos, fatores que 

responsabilizam ao futuro campo laboral e fatores que responsabilizam os processos 

formativos privilegiados pela licenciatura. O quadro 1 apresenta o conjunto das 

variáveis para a evasão apontadas por estudos encontrados na literatura, agrupadas nas 

seguintes categorias a partir de nossos critérios.   

 

Quadro 1 –Fatores identificados como relacionados ao fenômeno de evasão discente, 

apresentados na literatura no período de 1975 a 2016 

Fatores que responsabilizam aos alunos pelo problema da evasão 

• Pouco compromisso com a meta acadêmica (Tinto, 1975) 

• Vocação (Noronha, Carvalho e Santos, 2001; Paredes, 1994; Barroso e Falcão, 

2004) 

• Formação escolar anterior (MEC, 1995; Lobo, 2012) 

• Falta de maturidade (Bueno, 1993; Paredes, 1994; MEC, 1997; Lobo, 2012) 

• Dificuldade de adaptação (Bueno, 1993; Rodriguez, 2011; Biazus, 2004). 

• Dificuldades acadêmicas (Noronha, Carvalho e Santos, 2001; Paredes, 1994) 

• Escolha por um curso que não corresponde à primeira opção (MEC, 1997; 

Vasconcelos, Almeida e Monteiro, 2009; Paredes, 1994) 

• Desinformação do curso e da carreira universitária (Biazus, 2004) 

• Reprovação constante nas disciplinas (MEC, 1997; Biazus, 2004) 

• Baixo grau de compromisso com o curso (Polydoro, 2000, Guzmán, 2009) 

• Integração social (Guzmán, 2009) 

• Escolha do curso por ser menos concorrido (Vasconcelos, Almeida e Monteiro, 

2009) 

• Dificuldade para combinar trabalho e estudos (Urquidez et al, 2012; Guzmán, 
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2009; Paredes, 1994) 

• Realidade muito distinta das expectativas dos alunos (Vasconcelos, Almeida e 

Monteiro, 2009; Noronha, Carvalho e Santos, 2001)) 

• Pouca dedicação aos estudos (Urquidez et al, 2012) 

• Não se inscreve na carreira preferida (Urquidez et al, 2012) 

• Necessidade de trabalhar para cuidar da família (Urquidez et al, 2012) 

• Casamento e novas obrigações sociais (Paredes, 1994) 

• Saúde ou acidentes imprevisíveis (Paredes, 1994) 

Fatores que responsabilizam a gestão institucional/ sistema educacional  

• Ausência de políticas governamentais consistentes e continuadas (MEC, 1997) 

• Desvalorização da docência na graduação (MEC, 1997) 

• Método de avaliação inadequado (MEC, 1997) 

• Precariedade da estrutura física e serviços oferecidos (Veloso e Almeida, 2001; 

Lobo, 2012) 

• Relacionamento professor aluno (Guzmán, 2009) 

• A proposta curricular (Lambardi, 2011) 

• Inadequação curricular (Andriola et al, 2006) 

• Descontentamento com horários das disciplinas (Andriola et al, 2006) 

• Greve prolongada de professores (Paredes, 1994) 

• Decepção com a pouca motivação e atenção dos professores (Lobo, 2012) 

• Dificuldade com transporte ou alimentação na IES (Lobo, 2012) 

Fatores que responsabilizam aspectos socioeconômicos 

• Problemas financeiros (Andriola et al, 2006; Polydoro, 2000; Rodriguez, 2011; 

Barroso e Falcão, 2004; Lobo, 2012) 

Fatores que responsabilizam o futuro campo laboral* 

• Status profissional que possui a carreira (Noronha, Carvalho e Santos, 2001) 



30 

 

• Baixos salários (Lima e Machado, 2014) 

• Condições precárias do trabalho docente (Lima e Machado, 2014) 

• Desprestigio social do curso (Lima e Machado, 2014; Biazus, 2004; Paredes, 

1994) 

• Escassez de oportunidades profissionais do curso (Noronha, Carvalho e Santos, 

2001) 

Fatores que responsabilizam os processos formativos privilegiados pela 

licenciatura  

• Rigidez excessiva dos professores (Paredes, 1994) 

• Metodologia de ensino dos professores (MEC, 1997) 

• Dificuldade de integração acadêmica (Polydoro, 2000) 

• Os docentes (Veloso e Almeida, 2001) 

• Didática ineficiente dos professores (Biazus, 2004) 

• Os conteúdos disciplinares (Lambardi, 2011) 

• Descontentamento com o curso ou com a profissão (Paredes, 1994; Alkimin, 

Amaral e Leite, 2013) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

* Fatores relacionados à licenciatura.   

É necessário aclarar que esta acomodação não necessariamente é única e fixa, 

pois alguns desses fatores poderiam ser inseridos em alguma outra categoria devido à 

proximidade dos temas. A disposição de cada fator vai depender da visão do 

pesquisador.  

Do quadro, observamos que muitas são as possíveis causas para a evasão e, 

ademais, a categoria que responsabiliza os alunos pelo problema de evasão é a que, em 

nossa interpretação, apresenta maior quantidade de variáveis; aspecto que, nas pesquisas 

originárias sobre o assunto, era assinalado como a maior responsável pelo problema de 
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evasão - colocação apontada também na pesquisa de Bardagi e Hutz (2009) sobre a 

visão personalista12 que a universidade tem sobre a evasão.  

Apesar de não estar descrito nesse quadro a maneira como foram coletados os 

dados, acreditamos que essa é uma característica muito primordial para a validação dos 

dados. Dizemos isto porque, na pesquisa de Veloso & Almeida (2001), se explicita que 

os dados foram coletados através de um questionário aplicado aos coordenadores dos 

cursos de graduação da cidade de Cuiabá, e na pesquisa foram indicados como os 

motivos que mais interferem nos índices de evasão de seus cursos de graduação; o 

aluno e a estrutura física, mostrando como último fator apontado pelos coordenadores 

ao docente. Mais o autor discute, em sua própria pesquisa, que, ao analisar os 

percentuais das respostas o último fator teve maior porcentual em relação às demais 

opções, pelo que ele recomenda uma melhor investigação em relação à interferência do 

docente no fenômeno de evasão. E, na pesquisa de Andriola et al (2006), os 

coordenadores dos cursos de graduação da UFC apontaram como fator responsável pela 

evasão discente a desinformação acerca do curso e a desinformação sobre a carreira 

escolhida. Nesse sentido, sem poder assegurar nada ainda, nos pareceu que as 

informações obtidas desde a perspectiva dos coordenadores e docentes têm uma postura 

(posicionamento) diferenciado daquelas obtidas por estudantes sobre os motivos da 

evasão. 

Cabe ressaltar que uma das pesquisas do Sindicato das Entidades Mantenedoras 

de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP, 2011), 

estudo que não foi citado neste quadro, confirma que o aumento da taxa de evasão 

estaria ligado ao fator econômico. Além disso, destacamos que no quadro 1, 

encontramos uma variedade de aspectos sociais relacionados ao problema de evasão 

como casamento, necessidade de cuidar da família, saúde etc.; assim que de não 

aparecer na discussão dos dados esses fatores, deixamos bem claro que será, porque, 

nossas discussões na análise dos dados giraram em torno das ações realizadas pela 

universidade e preferencialmente as que são mais voltadas para o ensino. 

Apesar de ser certo que toda a informação apresentada no quadro 1 se ajusta ao 

abandono na modalidade de estudo presencial, não se pode deixar de mencionar que o 

 
12 De que ela é uma questão pessoal do aluno sobre a qual, não se pode interferir. 
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estudo na modalidade a distância (EAD) apresenta diferenças consideráveis. Guzmán et 

al. (2009) e Zárate-Rueda e Hernández-Suárez (2015) mostram que a evasão estudantil 

na educação a distância é superior a 60% dos alunos matriculados.  

Vale observar que, como a maioria das pesquisas sobre o referido assunto 

nascem dos estudos internacionais, pois linhas acima vimos que o principal modelo 

teórico foi americano, e isso faz que difira do sistema educacional dos países de 

América latina, particularmente do sistema brasileiro, visto que esses países apresentam 

outra realidade. Cislaghi (2008) nos disse que, para fazer uma adequação dos modelos 

desenvolvidos nos países como os EUA, Espanha, Inglaterra, Austrália e Nova 

Zelândia, com as condições de vida atuais da população brasileira, “é preciso levar em 

conta os contrastes em termos do nível socioeconômico e os reflexos daí decorrentes” 

(CISLAGHI, 2008, p. 29). 

Sabemos que, aqui no Brasil, a maioria dos estudantes universitários exerce 

algum tipo de atividade remunerada, o que foi considerado como uma das distinções 

marcantes13(Cislaghi, 2008; BRASIL, 1996; Gemaque & Souza, 2016) com respeito a 

outros países já que, no Brasil, para poder frequentar uma instituição universitária é 

preciso ter condições financeiras; e a segunda distinção que é encontrada tem a ver com 

a escolha do curso superior, fazendo com que o futuro candidato, para melhorar suas 

chances de ingressar na universidade, opte por um entre aqueles cursos que tenham 

menor demanda, isto é, cursos que tenham poucos candidatos x vaga. Além disso, uma 

boa porcentagem de estudantes opta por cursos que possam ser realizados num único 

turno, de tal modo que lhes permitam continuar com seu trabalho. Segundo dados do 

ENADE14 (2004), o 40% dos estudantes universitários trabalha, o que leva os 

estudantes a escolherem preferencialmente os cursos noturnos. 

Cientes de que outra distinção que temos que levar em conta é como está sendo 

vista pela sociedade brasileira a profissão (valorização da profissão) pretendida, 

aprofundamos e expandimos nossa investigação explorando e apresentando produções 

 
13 A primeira distinção extraída de Cislaghi (2008), foi “a figura do trabalhador estudante”. 
14 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos concluintes dos 

cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em 

sua formação. 
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sobre a evasão dos alunos nos cursos de Licenciatura em Matemática, o que vem a 

enriquecer nossa investigação.  

Dessa forma, destacamos que, ao longo da investigação, encontramos poucas 

pesquisas referentes à temática de evasão no âmbito da Matemática (Licenciatura); 

detectando somente quatro artigos: o primeiro deles, intitulado “A evasão discente nos 

cursos de Licenciatura da Universidade Federal de Minas Gerais”, de Lima e Machado 

(2014); centra-se nos cursos de Licenciatura que merecem especial atenção; o segundo 

artigo, intitulado “Motivos da evasão no curso de Licenciatura em Matemática no 

IFNMG - Campus Januária”, dos autores Alkimim e Leite, foi publicado nos Anais do 

XI Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), desenvolvido do 18 a 21 de 

julho de 2013; o terceiro artigo, apresentado na comunicação científica do VI Congresso 

Internacional de Ensino da Matemática, no Rio Grande do Sul, em outubro de 2013, dos 

autores Alkimim, Amaral e Leite, denominava-se “Abandono escolar no curso de 

licenciatura em  matemática do IFNMG – Campus Januária”; e finalmente, temos o 

quarto artigo, intitulado “A evasão em um curso de matemática em 30 anos” de Bitar et 

al (2012). Após a leitura dos resumos foi possível concluir que as referências 

encontradas sobre o estudo foram somente três. 

O artigo de Lima e Machado (2014), que analisa o fenômeno de evasão nas 

licenciaturas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sobretudo entre 2010 e 

2011, destaca que, dentre os principais motivos apontados pela literatura da evasão 

discente nos cursos de licenciatura (como o estudo da Comissão Especial, Moura e 

Silva (2007), Adachi (2009), Gomes (1998)) tem-se que os baixos salários e as 

condições precárias do trabalho docente são as principais causas relacionadas ao 

afastamento dos jovens da profissão docente. Na pesquisa, menciona-se que os altos 

índices de evasão concentrados nas licenciaturas podem ser diminuídos – em curto 

prazo – com a melhoria das condições de trabalho e dos salários dos professores. 

No ano de 2013, foi publicado em julho e em outubro um artigo que apresenta 

resultados parciais de uma pesquisa realizada com ex-alunos do curso de Licenciatura 

em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de 

Minas Gerais (IFNMG) – Campus Januária. O objetivo da pesquisa foi conhecer as 

causas da evasão escolar no curso de Licenciatura em Matemática do IFNMG. Os dados 
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sobre os motivos da evasão foram obtidos através da entrevista com os alunos evadidos 

e os principais motivos revelados foram: 25% dos alunos evadiram devido a repetência, 

22% devido um descontentamento com a profissão, 18% evadiram devido a 

dificuldades de conciliar trabalho e estudos e 15% relataram ter tentado o curso por falta 

de opção. Assim, os autores propõem a necessidade de melhorias na Educação Básica 

com o objetivo de contribuir para amenizar o alto índice de repetência a partir de 

investimentos em orientações vocacionais para alunos do ensino médio e em políticas 

públicas para melhorias na carreira, sendo que este último auxiliaria na aproximação 

dos jovens e o exercício da profissão. 

O artigo de Bitar et al (2012), intitulado “A evasão em um curso de matemática 

em 30 anos”, discute o alto índice de evasão existente no curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande, 

ao longo dos trinta 30 anos de sua existência. Na pesquisa, se evidencia que apenas 273, 

aproximadamente 20% dos cerca de 1400 ingressantes, concluíram o curso. Após a 

análise das informações obtidas, os autores perceberam que praticamente a metade dos 

ingressantes (respondentes) apresenta outros interesses ao ingressar na licenciatura em 

Matemática, interesses que não foram indagados na pesquisa, pois esse não era seu 

objetivo. No entanto, resta a dúvida se esse fato não seria um dos motivos da evasão 

escolar. Dos 62 respondentes às questões plasmadas no questionário, temos que apenas 

35 pensavam em atuar como professor e 4 concluíram o curso com outras expectativas 

profissionais, ou seja, não queriam mais atuar como professores. Dos 62 acadêmicos, só 

4 deixaram um comentário no questionário indicando as causas que os desmotivaram a 

atuar como docente, e dentre essas causas os autores concluíram que a baixa 

remuneração é a que mais contribui nessa escolha. Outra causa observada dos dados foi 

que a experiência no estágio supervisionado influencia na decisão de atuar ou não na 

profissão e, finalmente, a causa manifestada por uma das professoras foi que o perfil do 

curso de licenciatura incentiva os discentes a atuarem em carreiras paralelas ou a 

realizar mestrado ou doutorado.  

Estes aspectos ou variáveis nas pesquisas da Licenciatura em Matemática se 

ajustam à informação sobre o abandono escolar de estudantes brasileiros. Esclarecemos 

isso porque no quadro 1, se apresentam muitas variáveis que têm a ver com pesquisas 

desenvolvidas em outros países durante o século passado; e conhecemos que, nas 
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últimas décadas deste século, no Brasil, o ensino superior passou a ter alunos bem 

diversos, pelo que, para que não se tenha um viés nas pesquisas sobre permanência e 

evasão no ensino superior, as pesquisas precisam considerar como são compostas hoje 

em dia as instituições de ensino superior brasileiras; depois da democratização do 

ensino que, segundo Ribeiro (2005), presume-se “a formação de grupos heterogêneos de 

alunos nas universidades em termos de diferenças no desempenho no ensino médio, nas 

condições socioeconômicas, no background cultural, entre outros fatores, os quais a 

universidade não tem ainda meios de atender em suas demandas específicas, repetindo 

um modelo destinado às classes média alta e alta” (RIBEIRO, 2005, p.59). Assim, na 

seguinte seção apresentaremos alguns programas destinados à expansão do acesso ao 

ensino superior no Brasil que nos permitirão entender melhor os perfis dos novos 

ingressantes às IES. 

1.3 – Mudanças na educação superior Brasileira. 

Depois da chegada das políticas públicas ao ensino superior, implantadas pelo 

Governo Federal daquela época, que buscava contribuir com o desenvolvimento do 

ensino, presenciou-se que o acesso/ingresso do alunado no ensino superior brasileiro 

manifestou fortes mudanças no campo da educação superior; dentre elas, temos um 

primeiro aumento das inscrições de alunos nas instituições de ensino superior a partir do 

ano 1999, o que pode ser observado na tabela 1, e um segundo incremento se percebe no 

ano 2009. Essa alta no crescimento, mostraremos linhas abaixo, que foram devidas a 

ações e programas criados para o acesso à educação superior.  

Tabela 1 – Vagas oferecidas e inscrições em vestibular. Brasil 1997-2009 

ANO INSCRIÇÕES 
VAGAS 

TOTAL PÚBLICA PRIVADA 

1997 2711776  699198 193821  505377  

1998 2858016 776031  205725  570306  

1999 3344273 894390  218589  675801  

2000 4039910 1216287  245632  970655  

2001 4260261 1408492  256498  1151994  

 2002 4984409 1773087  295354  1477733  

 2003 4899556 2002683  281163  1721520  

2004  5053992 2320421  308492  2011929  

2005  5060956 2435987  313368  2122619  

2006 5181699 2629598 331105 2298493 
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2007 5191960 2823942 329260 2494692 

2008 5534689 2985137 344038 2641099 

2009 6223430 3164679 393882 2770797 

                      Fonte: Fernandes (2011) 
 
 

A lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) menciona que a 

educação superior tem como um dos objetivos  

Criar políticas que facilite às minorias, vítimas de discriminação, o acesso à 

educação superior, através de programas de compensação de deficiência de sua 

formação escolar anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em 

igualdade de condições nos processos de seleção e admissão a esse nível de 

ensino (p. 34). 

 

Segundo essa visão, as políticas de ações afirmativas do governo brasileiro estão 

associadas a combater a discriminação, permitindo o ingresso de grupos variados de 

alunos ao ensino superior. Tanto o estudo de Felicetti & Morosini (2009), quanto o de 

Zago, Pereira e Paixão (2015), revelaram que esse conjunto de políticas públicas 

provocaram um aumento no percentual de alunos matriculados nos cursos de graduação 

presenciais nas instituições de ensino superior, oportunizando o acesso a segmentos 

sociais historicamente excluídos desse nível de ensino; isso porque, no Brasil, o ensino 

superior esteve, desde sua origem, reservado a uma pequena parcela da população e, nas 

palavras de Gomes (2011) e Soarez et al. (2014), o ensino superior era privilégio de 

poucos. Essas ações para a educação superior foram relevantes durante o governo do 

presidente Lula. 

Dos dados oficiais temos que dentre os programas e ações criados para a 

expansão no ensino superior, destacaram-se o “Fundo de Financiamento Estudantil” e 

o Programa “Universidade para Todos”, programas criados para incentivar o acesso à 

educação superior na rede privada, e, para a expansão nas universidades federais, o 

“Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais”. Na pesquisa de Junior & Real (2017), se menciona ainda o Programa 

“Universidade: Expandir até ficar do tamanho do Brasil”, de 2006. 

Além disso, o Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior (Fies15) 

foi criado em 1999 pelo Ministério da Educação (MEC) com a intenção de financiar os 

 
15 Disponível em: https://noticiandoweb.com/fies/. Acesso 27 de novembro de 2018. 

https://noticiandoweb.com/fies/
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valores mensais de cursos de graduação para estudantes que estivessem estudando em 

instituições privadas de ensino superior. O programa do Fies foi implementado para 

auxiliar, principalmente, os estudantes de baixa renda, proporcionando-lhes auxílio na 

hora de investir nos altos custos do ensino superior. 

O Programa Universidade para Todos (ProUni16) foi criado em 2004, pela Lei nº 

11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e 

parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação 

específica, em instituições privadas de educação superior. Criado pelo Governo Federal 

em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005. Em 

contrapartida, oferece isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao Programa. 

Já o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), que foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril 

de 2007, é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE17). Este programa tem como principal objetivo ampliar as vagas de ingresso e a 

redução das taxas de evasão nos cursos presenciais de graduação. O Reuni está 

incluído no “Programa Brasil Universitário” (GOMES, 2011). 

Dentre as ações afirmativas adotadas no Brasil, destaca-se a chamada Lei de 

Cotas, Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012. Lei que alterou a forma de ingresso nos 

cursos superiores das instituições de ensino federais, pois obrigou as universidades, 

institutos e centros federais a reservarem para candidatos cotistas - cotas sociais e 

raciais - metade das vagas oferecidas anualmente em seus processos seletivos. Essa 

determinação deveria ser cumprida até 30 de agosto de 2016, mas já em 2013 as 

instituições tiveram que reservar 12,5% do total de vagas para esses candidatos 

(JUNIOR & REAL, 2017).  

São considerados cotistas todos os candidatos que cursaram, com aprovação, as 

três séries do ensino médio em escolas públicas, ou aqueles que cursaram e obtiveram 

aprovação em escola pública pelo menos a metade do ensino fundamental e a totalidade 

do ensino médio (FELICETTI & MOROSINI, 2009). Assim, dentro do sistema de 

 
16 Disponível em: http://prouniportal.mec.gov.br/o-programa. Acesso 27 de novembro de 2018. 
17 O PDE engloba várias ações que visam identificar e solucionar os problemas que atingem a educação 

brasileira. 

http://prouniportal.mec.gov.br/o-programa
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cotas18 a metade das vagas deverá ser preenchida por estudantes com renda familiar 

mensal menor a 1,5 salário mínimo e a outra metade com renda maior que 1,5 salário 

mínimo; e dentro de cada categoria de renda, tem-se vagas reservadas para pessoas 

autodeclaradas negras, pardos, índios e, a partir de 2017, pessoas com deficiência. Para 

a distribuição das vagas de cota racial e deficiência, o campus da instituição é o 

encarregado de fazer os cálculos dependendo da localização do campus e dos dados que 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tenha sobre essa população. 

 
18 Disponível em: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/cotas/lei-das-cotas.htm. Acesso 27 de 

novembro de 2018. 

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/cotas/lei-das-cotas.htm


39 

 

Figura 1 - Distribuição das vagas reservadas19 

 
Fonte: MEC 

 
19 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html. Acesso 27 de novembro de 2018. 

http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html


Já o acesso ao ensino superior, que era por meio do tradicional vestibular,20 foi 

substituído na maioria das universidades pelo Exame Nacional do Ensino Médio21 

(Enem) no ano de 2009. A prova, que é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), foi criada em 1998, sendo usada 

inicialmente para avaliar a qualidade do ensino médio no país, e já no ano 2009, com 

aumento do número de questões, foi utilizada como modalidade de acesso ao ensino 

superior. Dado importante é que no ano de 2010 o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Januária passou a 

destinar 100% de suas vagas para essa modalidade, conforme relata Alkimin, Amaral e 

Leite (2013). 

Em geral, o resultado dessa prova serve para o acesso ao ensino superior em 

universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção Unificada (SISU22), 

assim como ao acesso ao ensino superior no exterior. Tanto a UFRJ como a UNIRIO 

foram as pioneiras entre as universidades públicas a classificar todos os seus novos 

alunos por meio do Sisu. A prova é feita também por pessoas que têm interesse em 

ganhar bolsa integral ou parcial nas universidades particulares através do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) ou para obtenção de financiamento através do Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Dado importante, para nossa 

pesquisa, é que, ao efetuar a inscrição, o candidato pode escolher até duas opções entre 

as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu. A evolução do número de 

vagas e instituições que participam do Sisu pode-se ver na Tabela 2. 

TABELA23 2: Histórico do SISU 

 VAGAS CURSOS INSTITUIÇOES CANDIDATOS 

SISU 2010 47.913 1.319 51 793.910 

SISU 2011 83.125 2.570 83 1.080.193 

SISU 2012 108.560 3.327 95 1.757.399 

SISU 2013 129.319 3.752 101 1.949.958 

 
20 O vestibular consistia em uma prova elaborada pela própria Instituição. O exame é realizado 

anualmente e tem duração de dois dias, contém 180 questões objetivas (divididas em quatro grandes 

áreas) e uma redação. 
21 Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem?p=destakjornal. Acesso 27 de novembro de 

2018. 
22 O Sisu é o sistema informatizado do MEC por meio do qual instituições públicas de ensino superior 

oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. 
23 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/sisu-cresce-quatro-vezes-em-sete-anos-e-

concentra-quase-metade-das-vagas-publicas-em-universidades.ghtml  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem?p=destakjornal
https://g1.globo.com/educacao/noticia/sisu-cresce-quatro-vezes-em-sete-anos-e-concentra-quase-metade-das-vagas-publicas-em-universidades.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/sisu-cresce-quatro-vezes-em-sete-anos-e-concentra-quase-metade-das-vagas-publicas-em-universidades.ghtml
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SISU 2014 171.401 4.723 115 2.559.987 

SISU 2015 205.514 5.631 128 2.791.334 

SISU 2016 228.071 6.323 131 2.712.937 

SISU 2017 237.840 6.489 131 2,498.261 

SISU 2018 239.601 4.206 130 - 

 

Outra das ações do governo que contribuiu para a expansão universitária é a 

criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil24 (UAB). O Sistema UAB foi 

instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006. A finalidade é o desenvolvimento 

da modalidade de educação a distância ofertando cursos e programas nas instituições 

públicas de ensino superior (JUNIOR & REAL, 2017).  A meta prioritária do Sistema 

UAB é contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da 

Educação; por isso, as ofertas de vagas são prioritariamente voltadas para a formação 

inicial de professores da educação básica. 

Por conseguinte, os dados apresentados evidenciam que o Governo passou a 

criar ações para facilitar o acesso a um tipo de população historicamente excluída do 

ambiente universitário. Como consequência dessas iniciativas do governo, é 

interessante destacar que temos hoje em dia, nas cadeiras universitárias e nas salas de 

aulas universitárias, uma população de alunos que apresenta um perfil variado, sendo 

estas: jovens de classe econômica mais baixa, pessoas de diferentes etnias, alunos que 

trabalham, casados, maior quantidade de mulheres, jovens recém egressos do ensino 

médio, alunos com idade mais avançada etc. (Bardagi, 2007; Alkimin, Amaral e Leite, 

2013; Primão, 2015). Tais dados confirmam que mesmo tendo melhorado na última 

década o ingresso de jovens ao ensino com estes perfis, graças as iniciativas do 

governo, elas não acabaram com a elitização da universidade. Outra das consequências 

originadas pelo sistema informatizado do MEC (Sisu), a escolha de até duas opções faz 

com que, nas universidades, acabe havendo uma quantidade de ingressantes que elegem 

os cursos de segunda opção, assim como também os cursos que são menos concorridos 

nos processos seletivos. 

 
24 Disponível em: http://capes.gov.br/uab/o-que-e-uab. Acesso 27 de novembro de 2018. 

http://capes.gov.br/uab/o-que-e-uab
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Se, por um lado, os programas (Fies, Reuni e ProUni) tinham como objetivo a 

expansão da Educação Superior no Brasil, por outro lado necessitava-se conhecer se 

isso era suficiente para garantir também a conclusão dos alunos.  

De acordo com o levantamento do MEC (2012, 2015), para cada 100 alunos 

ingressantes nas IES apenas 42 alunos se formam; fato pelo qual o assunto da 

permanência dos alunos começou a ganhar importância para as IES, requerendo assim 

ações institucionais ou programas de apoio ao estudante para garantir sua permanência e 

conclusão do curso. No seguinte capítulo, para deslindar o panorama, apresentamos a 

revisão de algumas produções a respeito da permanência na educação superior. 
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CAPÍTULO 2.0 

REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 - Estudos relacionados à Permanência de alunos em IES 

No levantamento das produções, percebemos que uma boa parte das pesquisas 

voltadas ao estudo da permanência dos estudantes no ensino superior têm acreditado 

que, conhecendo o porquê de os estudantes desistirem de um curso, vá ajudá-los a saber 

que os motivaria a permanecer. De acordo com Tinto (2006), a saída de um estudante de 

sua instituição de ensino não é uma imagem refletida num espelho da permanência do 

estudante; pois a razão pela qual os estudantes saem não diz diretamente às instituições 

o que elas poderiam fazer para ajudar os alunos a permanecer e ter sucesso. 

Vale ressaltar que, com relação especificamente à permanência, não se tem 

disponível um modelo de ação institucional que ofereça critérios para o 

desenvolvimento de políticas e programas infalíveis que as instituições possam adotar 

para aumentar a persistência25 de todos os seus alunos. Tinto (2006) esclarece que, para 

que um modelo de ação institucional seja útil, este teria que ligar programas e práticas 

específicas para os alunos com ações institucionais que fornecessem apoio às 

universidades e ao pessoal que dirigisse esses programas e práticas. Nós entendemos 

que esse pessoal seria composto pelos docentes e coordenadores.  

Desse modo, podemos dizer que a permanência, assim como a evasão, é um 

fenômeno complexo pois, como afirma Glynn, Sauer & Miller (2003), a persistência é 

um processo evolutivo que é influenciado por uma variedade de fatores. E, na revisão 

das produções daquela época, constata-se que a maioria das instituições de ensino 

superior preferiram localizar seus esforços sobre como reter alunos propondo ações 

complementares, ações essas que não olhavam a sala de aula. Pelo explicitado, Tinto 

afirma que 

A maioria das atividades de retenção foi acrescentada, em vez de integrada, à 

corrente principal da vida acadêmica institucional. As atividades de retenção 

eram então, como são hoje em dia, complementos à atividade universitária 

existente. (TINTO, 2006, p. 3, tradução nossa)  

  

 
25 No estudo os termos permanência e persistência são considerados como sinônimos.  



44 

 

Um dos primeiros trabalhos encontrado em nossa revisão, sobre a temática da 

permanência no ensino superior, das pesquisas que vêm do exterior foi o estudo “Salas 

de aula como comunidades: explorando o caráter educativo da persistência do 

estudante”, de Tinto (1997); o qual teve como alvo identificar qual é o papel que a 

experiência em sala de aula desempenha no processo da permanência dos alunos. O que 

nos levou a notar que, embora tenha sido para pesquisadores como Richmond (1990) 

evidente que as salas de aula são importantes para diversos estudos, pouco foi feito para 

explorar como a experiência da sala de aula estaria relacionada, conectada ou ligada à 

persistência dos alunos e, consequentemente, a não evasão dele. Naquela época, as 

pesquisas mostravam revisões sobre sala de aula mais com outros focos - por exemplo, 

um tipo frequente de pesquisa era sobre o funcionamento do processo ensino-

aprendizagem observado nas salas de aula - e por essa razão é que os pesquisadores 

conheciam que existiam muitas pesquisas focadas na sala de aula e muitas pesquisas 

focadas na permanência/evasão. Mas esses dois assuntos estavam sendo estudados em 

paralelo. Daí, podemos dizer que um dos estudos de Tinto completou esse vazio. O 

estudo que leva por título Classrooms as Communities: Exploring the Educational 

Character of Student Persistence (1997) apresenta os esforços de uma universidade 

estrangeira para alterar a experiência em sala de aula e, para esse sistema educacional, o 

uso de comunidades de aprendizagem e a adoção de estratégias de aprendizagem 

colaborativa foi positiva. Em nossa interpretação, acreditamos que a intenção de Tinto 

foi a de melhorar sua teoria de permanência e evasão no ensino superior, devido ao fato 

de que, em seu modelo original, não se teve a cautela de apresentar variáveis que afetem 

a decisão dos estudantes que trabalham; estudantes que, nas últimas décadas, vêm 

fazendo parte destas instituições em muitos países, pois Soarez et al. (2014) confirma 

que os alunos são bem diversos em relação a origem social. Um dos propósitos do 

estudo era identificar o papel das interações em sala de aula na permanência dos alunos 

no ensino superior. Assim, Appio et al (2016) nos disse que Tinto conclui em sua 

pesquisa que a participação do aluno em sala de aula reforça a aprendizagem e eleva a 

permanência, em torno de 25%, quando comparados com alunos que vivenciaram o 

estudo tradicional. 

E, no ano de 2003, Tinto, em sua pesquisa “ Enhancing Student Persistence: 

Connecting the Dots”, destaca cinco condições como suporte à persistência de alunos no 
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ensino superior, a saber: “expectativa - elevadas expectativas são uma condição para o 

sucesso do aluno; aconselhamento - alunos avaliam a coerência das informações do 

pessoal de aconselhamento; apoio - têm maior chance de permanecer alunos que 

recebem apoio social e pessoal; participação - a participação e envolvimento com os 

professores, funcionários e com outros alunos é um importante atributo da permanência, 

principalmente no primeiro ano de graduação; aprendizagem - os alunos tendem a 

permanecer nos cursos de graduação que promovam a aprendizagem” (APPIO et al, 

2016, p. 223). 

Aqui no Brasil, quando recorremos às pesquisas que têm buscado delimitar o 

conceito de permanência, encontramos que, para Cislaghi (2008, p. 66), permanência é 

“o objetivo final de um conjunto de políticas e programas institucionais para manter um 

estudante e, também, como a resultante de diversos fatores que levam o estudante 

decidir permanecer num curso superior no qual ingressou, até concluí-lo.” Visto que, 

para o autor, a permanência está influenciada por uma variedade de fatores (elementos), 

Maciel, Lima e Gimenez (2016) o confirmam dizendo: 

permanecer na educação superior e concluí-la são ações determinadas 

por vários elementos e envolvem recursos humanos e econômicos, 

conjunto que representa, cada vez mais, esforços institucionais e o 

desenvolvimento de políticas específicas para favorecer o sucesso dos 

estudantes da Educação Superior pública (MACIEL; LIMA; 

GIMENEZ, 2016, p. 761). 

A partir da definição dada por esses dois autores sobre a permanência dos alunos 

no ensino superior, ficou claro que o assunto da permanência envolve um grande 

conjunto complexo de fatos.  

2.2 - Ações direcionadas à permanência dos estudantes no ensino superior 

No ensino superior brasileiro, os estudos que abarcam o desenvolvimento das 

políticas, pretendendo garantir o sucesso acadêmico dos alunos até a conclusão do curso 

e pretendendo diminuir o número de abandonos, seguem as orientações do PNAES; 

ações que, segundo a literatura, já retrataram um progresso no assunto. Primão (2015) 

aponta que o entendimento da permanência para o Estado e, consequentemente, os 

pesquisadores e a população acadêmica, são centrados no fator econômico, fato que 

entendemos pode viabilizar a permanência, mas que é garantido pela autora não dão 

conta da permanência como um todo. Assim, 
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No que se refere às políticas de permanência instituídas, podemos observar que tanto o 

Estado, por meio dos seus programas específicos, quanto as pesquisas realizadas no 

tocante à permanência, estão centradas na realidade dos estudantes carentes, 

expressando-se na defesa de uma assistência quase exclusivamente financeira, como se 

esse fosse o único fator ameaçador do discente em seu trajeto universitário (PRIMÃO, 

2015, p. 55, grifo nosso) 

É oportuno evidenciar que, em julho de 2007 na cidade de Belém/PA, Maciel et 

al (2016, p. 10) afirma que foi aprovado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o Plano Nacional de Assistência 

Estudantil. Esse fato, deu início a um processo de discussão junto ao Ministério da 

Educação (MEC), no sentido da implantação do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil. O MEC, considerando a assistência estudantil como estratégia de combate às 

desigualdades sociais e regionais, bem como importante para a ampliação e a 

democratização das condições de acesso e permanência dos jovens na faixa etária de 18 

a 24 anos na Educação Superior, instituiu, por meio da Portaria Normativa nº 39, de 12 

de dezembro de 2007, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).  

O governo, por meio do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, instituiu o 

PNAES da educação superior pública federal. O PNAES tem como finalidade ampliar 

as condições de permanência dos jovens na Educação Superior Pública Federal, e 

apresenta como objetivos:  

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

pública federal;  

II – minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência 

e conclusão da educação superior; 

III – reduzir as taxas de retenção e evasão; [...] 

O documento assinala, no inciso 1º do artigo terceiro, que ações de assistência 

estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas áreas de: moradia estudantil; 

alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio 

pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. E, no art. 5º, 

menciona-se que essas ações são destinadas prioritariamente a estudantes oriundos da 

rede pública de Educação Básica ou com renda familiar per capita de até um salário 

mínimo e meio. E, para a seleção de alunos a serem beneficiados aponta no inciso 2º do 
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artigo terceiro que caberá a cada instituição federal de ensino superior definir os 

critérios e a metodologia de seleção (BRASIL, 2010).  

De fato, percebemos neste decreto que o programa foi centrado num tipo de 

população (estudantes de baixa renda) e, desde seu início, atuou na direção da questão 

financeira, percebendo-o como um problema externo à instituição. 

 Primão (2015) nos assegura que as produções referentes à permanência 

configuram-se como algo recente, e nos adverte que tem sido raras as teses e 

dissertações encontradas ao nível de pós-graduação com a palavra-chave 

“permanência” no Portal Domínio Público do Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); sendo as 

primeiras pesquisas desenvolvidas na área da Educação e, do ano de 2008 a primeira 

dissertação e, do ano de 2009 a primeira tese. 

Quadro 2 – Pesquisas disponível no portal da CAPES; palavra-chave “permanência” 

Trabalho/ Curso Dissertação em Educação na 

Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) 

Tese em Educação da 

Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) 

Título da pesquisa  Políticas educacionais: a 

trajetória de estudantes para 

o acesso à educação 

superior. 

Para além das cotas: a 

permanência de estudantes 

negros no ensino superior 

como política de ação 

afirmativa. 

Autor MESADRI, Fernando 

Eduardo 

SANTOS, Dyane Brito Reis 

Ano de publicação 2008 2009 

 Fonte: Primão (2015). 

Em suma, constatamos que ambos trabalhos abraçaram as orientações do 

PNAES devido ao fato de que ambos estão relacionados às políticas de apoio para a 

permanência de estudantes. Destacamos que nossa prioridade continua sendo conhecer 

programas ou outros tipos de ações que estejam focados em outros tipos de eventos, 

podendo ser eventos no interior da instituição e, particularmente, no contexto da sala de 

aula. 
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Na seguinte seção, nos propomos a apresentar os fatores/variáveis para a 

permanência destacados por algumas pesquisas; para logo evidenciar em nosso trabalho 

uns resultados a mais, os quais possam-se incluir aos fatores/variáveis já conhecidos; e 

assim contribuir em prol da permanência. 

2.3 - Alguns estudos sobre permanência nas diferentes áreas de formação da educação 

superior brasileira 

Como a decisão por permanecer estudando é vista, nas palavras de Rodriguez 

(2011), como um ponto crítico para toda instituição de ensino, nesta seção são 

destacados trabalhos que abarcam outras perspectivas sob a permanência dos estudantes 

e não se fecham só aos alunos menos favorecidos economicamente. O levantamento 

também revela estratégias adotadas pelos cursos de graduação. 

 Tem-se encontrado nas pesquisas, diversas ações - estratégias de permanência - 

propostas por diversos pesquisadores que foram desenvolvidas nas diferentes faculdades 

das instituições de ensino superior, com a finalidade de diminuir o abandono nestas 

instituições e, dessa forma, garantir a permanência dos discentes; mas tais ações 

dificilmente diminuem o abandono estudantil pois, segundo Primão (2015), elas não 

atingem a todos os estudantes e estão, como mencionamos anteriormente, direcionadas 

aos estudantes de baixa renda. 

A fonte de dados exploradas nesta seção, desenvoltas entre os anos de 2003 e 

2016 e que referenciaram a temática de permanência na educação superior, foram: 

Arruda e Ueno (2003), Rodriguez (2011), Silva e Fernandes (2017), Zago, Pereira e 

Paixão (2015) e Appio et al (2016). 

No ano de 2003, foi publicada a pesquisa “Sobre o ingresso, desistência e 

permanência no curso de física da Universidade Estadual de Londrina: algumas 

reflexões”, produzida por Arruda e Ueno. O estudo descreve os resultados parciais de 

uma dissertação de mestrado em andamento que tem por objetivo refletir sobre as 

razões das desistências e das persistências de estudantes do curso de física. Os autores 

demonstram que, dentre os fatores que exerceram impactos positivos na permanência 

dos alunos, temos o fato dos conteúdos de algumas disciplinas estarem diretamente 

relacionados com a sua profissão e, no negativo, o mau relacionamento com o 
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professor; fator que pode ser altamente desestimulante para a continuidade do aluno no 

curso. 

Foi publicado, no ano de 2011, o artigo “Fatores de permanência e evasão de 

estudantes do ensino superior privado brasileiro – um estudo de caso” gerado por 

Rodriguez (2011). O estudo elucida os principais fatores que podem dificultar a 

permanência do aluno de uma instituição de ensino superior privada brasileira, sendo 

estas: a insatisfação com a faculdade, mudanças ou viagens a trabalho, aspectos 

financeiros, impossibilidade de chegar à aula no horário e, além desses, outro motivo 

apresentado, em conversas informais foi a insatisfação com alguns funcionários ou 

professores da instituição. Tratando-se de uma instituição privada, o principal fator que 

garante a permanência do aluno é um bom atendimento e relacionamento com o cliente. 

No ano de 2015, foi publicada a pesquisa “Expansão do ensino superior: 

problematizando o acesso e a permanência de estudantes em uma nova universidade 

federal”, produzida por Zago, Pereira e Paixão (2015). A pesquisa foi realizada na 

UFFS - Campus Erechim e manifesta que os universitários que cancelam suas 

matriculas na instituição o fazem principalmente por sua condição socioeconômica, já 

que não obtiveram acesso às bolsas ou aos programas de extensão, e assinala que há 

uma gama de outras situações de ordem pessoal (saúde, transferência do local do 

trabalho), institucional (didática dos professores, dificuldades de adaptação na 

universidade),  entre outras. 

A pesquisa “Atributos de permanência de alunos em instituição pública de 

ensino superior”, de Appio et al (2016), desenvolvida com alunos de variados cursos de 

uma instituição pública de ensino superior do Paraná, teve como instrumento um 

questionário fechado. O estudo identificou que os principais atributos que contribuem 

na permanência de alunos do primeiro semestre da instituição são a confiança do aluno 

na instituição, a situação financeira do aluno e o atendimento às expectativas. Os 

autores ressaltam que uma das limitações da pesquisa foi devido ao instrumento 

quantitativo, pois não conseguiram obter os pontos de vista dos estudantes sobre aquelas 

variáveis. 

O trabalho de Iniciação Científica sobre a permanência de estudantes oriundos 

de escola pública em uma universidade federal, intitulada “Permanência universitária: 
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para além da assistência econômica”, do autor Silva e Fernandes (2017), identifica que 

o apoio financeiro é um dos elementos que favorecem a continuidade, isto é, 

contribuem para sua permanência. Neste trabalho, os principais obstáculos para os 

estudantes oriundos da escola pública são não ter um acompanhamento e orientação 

pedagógica. O trabalho salienta que o programa de acompanhamento pedagógico deve 

ser considerado como ação fundamental para a permanência e o sucesso acadêmico dos 

estudantes oriundos de escola pública.   

Das pesquisas sobre permanência apresentadas linhas acimas por diversos 

pesquisadores, observamos que as ações empreendidas por diversos cursos e instituições 

para melhorá-la é relativamente novo; e, como nossa pesquisa está inserida na 

Licenciatura em Matemática, pretendíamos numa próxima seção conhecer os fatores 

que apresentados pelas pesquisas poderiam estar exercendo impactos positivos ou 

dificultando a permanência dos estudantes no curso de Licenciatura em Matemática. 

Destacamos que procuramos no Google Scholar e no Education Resources Information 

Center (ERIC) estudos realizados sobre a permanência no curso de Licenciatura em 

Matemática, não obtendo resultados para essa busca. 

Nessa perspectiva, sabendo que existem lacunas de pesquisas voltadas à 

permanência nos cursos da Licenciatura em Matemática e, que não existem pesquisas 

sobre este assunto nas duas instituições pesquisadas; o estudo visa, à luz das 

perspectivas teóricas da evasão e permanência, dissertar sobre a seguinte questão de 

pesquisa: Que fatores mencionados por discentes, no decorrer de sua incorporação no 

curso de Licenciatura em Matemática das duas universidades públicas, contribuem para 

sua permanência? 

Achamos primordial conhecer essas perspectivas para que, futuramente, 

providências sejam tomadas.  

2.4 – Objetivos da Pesquisa 

Após da exposição feita e da inquietação motivada, em mim, enquanto estudante 

da graduação, esta pesquisa tem por objetivos: 
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2.4.1 Objetivo geral 

Conhecer os fatores mencionados por discentes, no decorrer de sua 

incorporação no curso de Licenciatura em Matemática das duas universidades públicas 

que contribuem para sua permanência. 

2.4.2 Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo geral, foi necessário nesse percurso particionar o projeto 

nos seguintes objetivos específicos: 

• Caracterizar o perfil dos alunos ingressantes na Licenciatura de Matemática no 

semestre 2018.1; 

• identificar a motivação da escolha pelo curso de Licenciatura de Matemática 

desses estudantes; e 

• identificar os fatores que, mencionados pelos discentes, os fazem permanecer 

nas disciplinas e no curso. 
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CAPÍTULO 3.0  

METODOLOGIA  

Neste capítulo apresentaremos o percurso metodológico da presente pesquisa, 

apontando a abordagem metodológica adotada para seu desenvolvimento e organização, 

os participantes da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos para 

cada instrumento e finalmente a análise dos dados.  

3.1 - Abordagem Metodológica 

De acordo com nossos objetivos e nossa questão de pesquisa, apresentados no 

capítulo 1, esta dissertação abraçou a abordagem metodológica mista; ou seja, foi 

utilizado a abordagem quantitativa e abordagem qualitativa, isso com o fim de entender 

um pouco melhor o fenômeno complexo e multicausal da permanência que é 

manifestado pelos alunos no primeiro ano do curso universitário. Para André (2005, p. 

47) a abordagem da pesquisa qualitativa tem como principal preocupação “[...] o mundo 

dos sujeitos, os significados que atribuem às suas experiências cotidianas, sua 

linguagem, suas produções culturais e suas formas de interações sociais”. 

Segundo Patta (2013), para poder verificar a frequência dos fenômenos a estudar 

se necessita do uso de métodos quantitativos, mas se o que se quer é entender como esse 

fenômeno ocorre, isto é, quais foram às motivações que levaram a isso, métodos 

estatísticos não nos ajudariam, precisaríamos, além disso, do uso de técnicas 

qualitativas de pesquisa. O que é confirmado por Minayo e Sanches quando nos dizem 

que,  

“a abordagem qualitativa só pode ser empregada para a compreensão de 

fenômenos específicos e delimitáveis mais pelo seu grau de complexidade 

interna do que pela sua expressão quantitativa [...]. É extremamente 

importante para acompanhar e aprofundar algum problema levantado por 

estudos quantitativos ou, por outro lado, para abrir perspectivas e variáveis a 

serem posteriormente utilizadas em levantamentos estatísticos.” (MINAYO E 

SANCHES, 1993, p. 7)  

 

A pesquisa, irá se aprofundar nas análises qualitativas e apresentará apenas 

resultados descritivos da abordagem quantitativa. E, é também uma pesquisa de tipo 

exploratória pois para Fiorentini e Lorenzato (2006) a pesquisa é exploratória quando 

“[...] o pesquisador, diante de uma problemática ou temática ainda pouca definida e 
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conhecida, resolve realizar um estudo com o intuito de obter informações ou dados mais 

esclarecedores e consistentes sobre ela” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 70)  

3.2 - Sujeitos e Local da Pesquisa 

Os sujeitos convidados para esta pesquisa foram todos os alunos ingressantes ao 

curso noturno de Licenciatura em Matemática no semestre 2018.1 de dois Instituições 

de Ensino Superior (IES). Ambas instituições participantes são públicas, com ingresso 

pelo SISU, sendo a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro. Dado que nossa pesquisa tem como foco os Cursos de 

Licenciatura em Matemática de ambas instituições, apresentamos linhas mais adiante a 

matriz curricular das universidades.  

A seguir, descrevemos de forma concisa a estrutura acadêmica de ambas 

universidades. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituição de ensino superior 

pública, situada na zona norte da cidade de Rio de Janeiro – Brasil; consta de 6 (seis) 

centros universitários. O Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza tem como 

unidade integrante ao Instituto de Matemática (IM), a qual está localizada no bloco C do 

Centro de Tecnologia (CT). O IM consta de 4 (quatro) departamentos e de 7 (sete) 

cursos: Matemática (licenciatura), Matemática (bacharelado), Matemática Aplicada, 

Ciência da Computação, Ciências Matemáticas e da Terra, Ciências Atuariais e 

Estatística. 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, instituição de ensino 

superior pública, situada na zona sul da cidade de Rio de Janeiro – Brasil; consta de 5 

(cinco) centros universitários. O Centro de Ciências Exatas e Tecnológica tem como 

unidade integrante a Escola de Matemática, de Engenharia de Produção e de 

Informática. A Escola de Matemática (EMAT) está localizada no campi da Urca, consta 

de 2 (dois) departamentos e de 3 (três) cursos: Matemática (licenciatura), Matemática 

(licenciatura EAD) e Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT). 

A escolha das instituições participantes foi motivada porque além do fato de 

serem disciplinas em que os orientadores atuam, resultaria mais viável o contato com o 

coordenador do curso para a respectiva solicitação do desenvolvimento da pesquisa. 

Sobre a Grade Curricular do Curso 
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Visando conhecer as disciplinas que são oferecidas no primeiro e o segundo 

semestre das duas instituições que participam desta pesquisa; já que foi através desse 

conhecimento que as disciplinas do primeiro semestre foram colocadas na pergunta A6 

do questionário e, ademais, porque nas entrevistas em grupo foram mencionadas as 

disciplinas de ambos semestres; achamos importante trazer na Figura 2 e Figura 3 a 

grade curricular do turno noturno da UFRJ e da UNIRIO respectivamente. Sabemos que 

para o primeiro período do curso na UFRJ são ofertadas duas turmas, uma no turno 

integral e outra no turno noturno e na UNIRIO o curso somente é noturno de 18h às 22h 

e oferece 30 vagas em cada semestre letivo.  

Deixamos em claro aqui, que, a pesquisa se desenvolveu com a turma no turno 

noturno de ambas universidades. Assim o curso de Licenciatura em Matemática turno 

noturno tanto da UFRJ como da UNIRIO conta a matriz curricular mostrada na figura 

abaixo.  

Figura 2 - Grade Curricular da UNIRIO – turno noturno 

 
Fonte: http://wwwp.uniriotec.br/matematica/2018/12/14/calouros/ 

Acesso 09/11/2018 

http://wwwp.uniriotec.br/matematica/2018/12/14/calouros/
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Figura 3 - Grade Curricular da UFRJ – turno noturno 
Período Disciplinas 

  
    1o. 

  
Cálculo de Uma 

Variável I 

  
Geometria 
Euclidiana 

  
Vetores no 
R2 e no R3 

  
Introdução à 
Computação 

    

  
    2o. 

  
Cálculo de Uma 

Variável II 

  
Números Inteiros 

  
Álgebra Linear 

  

  
Fundamentos 

Sociológicos da 
Educação 

  
AACC 

 (abertura) 

  

  
    3o. 

  
Cálculo de Várias 

Variáveis I 

  
Teoria de Anéis e 

Grupos 

  
Matemática 

Finita 

  
Psicologia da 

Educação 

AACC  
(continuação) 

  

  
    4o. 

  
Cálculo de Várias 

Variáveis II 

  
Probabilidade e 

Estatística 

  
Introdução à 

Física I 

  
Filosofia da 

Educação no 
Mundo 

Ocidental 

AACC  
(continuação) 

  

  
  
    5o. 

  
Fundamentos de 

Funções e 
Conjuntos 

  
Estruturas 
Algébricas 

  (optativa*) 

  
Mecânica da 

Partícula 

  
Didática AACC  

(continuação) 

  

  
     6o. 

Análise Real 
Matemática na 

Escola 

  
Introdução 

ao Eletromag-
netismo 

Monografia I 
Didática da 
Matemática 

 I 

Prática de Ensino 
de Matemática e 

Estágio 
Supervisionado 

(abertura) 

  
    7o. 

  
Análise 

Complexa 

  
Informática 
 Aplicada ao 

Ensino 

  
Educação 
Brasileira 

  
Didática da 

Matemática II 

  
AACC  

(continuação) 

Prát. Ens. de  Mat. 
Est. 

Supervisionado(co
ntinuação) 

  
  
    8o. 

  
Evolução da 
Ciência e da 
Matemática 

  
Geometria Não 

Euclidiana 
(optativa*) 

  
Monografia II 

(abertura) 

  
Fundamentos de 

Aritmética e 
Álgebra 

AACC  
(continuação) 

Prát. Ens. de  Mat. 
Est. 

Supervisionado(co
ntinuação) 

  
    9o. 

  
Fundamentos da 

Geometria 

Laboratório de 
Instrumentação 
para o Ensino da 

Matemática 

Monografia II 
(continuação) 

  
AACC  

(continuação) 
AACC  

(continuação) 

Fonte: http://www.im.ufrj.br/licenciatura/ 
Acesso 09/11/2018 

 

Das quatro disciplinas que são ofertadas para o primeiro semestre do curso de 

Licenciatura em Matemática, é importante indicar que na UFRJ obtivemos informação 

das três primeiras disciplinas; sabemos que uma delas tinha estágio docente do PDC e 

as outras dois possuíam estágio normal. Enquanto na UNIRIO as quatro disciplinas do 

primeiro período não possuíam estagiário. 

 

   

http://www.im.ufrj.br/licenciatura/
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3.3 - Instrumentos de Coleta de Dados 

Na procura de entender, quais são os motivos descritos pelos alunos do curso de 

Licenciatura de Matemática para sua permanência ou um possível abandono de seu 

curso, precisou-se para a pesquisa além do instrumento questionário, o auxílio da 

pesquisa meramente qualitativa; o que nos induziu a desenvolver como segundo passo 

na coleta de dados, a técnica de grupo focal. Assim foram utilizados dois tipos de 

instrumentos metodológicos: o instrumento questionário e a técnica de grupo focal; isso 

com o intuito de alcançar os objetivos da investigação e de nos facilitar a melhor 

compreensão do fenômeno a estudar. 

3.3.1 Questionário 

O instrumento questionário que segundo Fiorentini e Lorenzato (2006) consiste 

em uma série de perguntas que podem servir como fonte de informações, sobretudo na 

fase inicial e exploratória da pesquisa, foi escolhido nesta oportunidade para nos ajudar 

a obter informações do perfil e do ponto de vista dos participantes sobre alguns 

assuntos. 

O questionário (Apêndice B) que contém 20 perguntas, estava composto por 

dois blocos de questões; no primeiro, procuramos obter o perfil dos estudantes como 

ano de ingresso, data de nascimento, gênero, local de residência, a procedência escolar 

etc. No segundo bloco, foram colocadas 6 questões nas quais dos delas tinham escalas 

de significação, uma era questão de múltipla escolha e a última era uma questão 

dicotômica; e para a elaboração dessas questões a revisão da literatura nos subsídio na 

construção. Para essa dissertação utilizamos apenas os dados do perfil demográfico do 

questionário. 

3.3.2 Grupo Focal (GF) 

A escolha pela técnica do grupo focal, foi devido a que este, possibilita ao aluno 

a expressar suas ideias, seus pontos de vista, suas críticas etc.; o que é confirmado por 

Backes et al (2011) quando disse que a técnica da recolhida de dados denominada 

também GF, é um método que estimula o diálogo sobre assuntos que muitas vezes são 

pouco questionados, por se perceber como tema incômodo. Assim Gatti (2005, p. 7) 

define GF como “[...] um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por 
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pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é o objeto de pesquisa, a partir de 

sua experiência pessoal” 

Segundo Gatti, a técnica de grupo focal pode ser empregada em estudos 

exploratórios e serve como apoio aos instrumentos: questionários, entrevistas ou 

observações.  E dentre as recomendações para a aplicação dessa técnica, inferimos que 

se exige do preparo do moderador; pelo que para o desenvolvimento da pesquisa foi 

programado pelos orientadores um Seminário26 sobre a técnica do GF, a qual serviu 

para treinamento dos alunos que participaram como moderadores, relatores e 

observadores no GF. A literatura recomenda; que cada grupo focal deve ser composto 

por um moderador que é o encarregado de conduzir e facilitar a fluidez da discussão, 

um relator que é o que produze o relatório sobre as principais questões discutidas e 

finalmente por observadores; mas foi sugerido no seminário que este, no possível 

estiver composto por quatro observadores, os quais têm como função tomar nota dos 

fatos não-verbais da discussão.  

Das características recomendáveis por Backes et al (2013), e que acho 

importante apresentar, temos que o GF deve ter pelo menos seis pessoas e não mais de 

quinze, para garantir que todos tenham a oportunidade de falar e que o tempo de 

duração pode ser de uma hora e meia a duas horas. Sendo assim, foram realizadas em 

total 3 GF, o primeiro deles foi com 11 alunos da UNIRIO numa sala da Biblioteca 

Central da UNIRIO e os dois restantes foram realizadas em paralelo cada um com 7 

alunos da UFRJ, no bloco B do IM da UFRJ. A aplicação nesses locais foi devido a 

outra característica sugerida pelos autores, onde indicam que o lugar deve assegurar 

privacidade, o que nós entendemos como, fora da sala de aula, livre de ruídos e sem 

demasiadas interferências. A sessão deve ter lugar em volta de uma mesa, em forma de 

círculo, para que todos estejam dentro do campo de visão inclusive o moderador. Além 

disso, outros autores assinalam que se deve “fornecer a identificação com os nomes dos 

participantes, facilitando a interação do grupo. Todas essas recomendações sugeridas 

acima, foram fielmente seguidas. 

Em relação ao registro dos dados temos que Gatti (2005) afirma que há várias 

maneiras de fazê-lo, podendo ser com o emprego de relatores, gravação em áudio ou 

 
26 Seminário realizado pelo professor Rodrigo Rossistolato.  
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gravação em vídeo; nesta pesquisa para assegurar a qualidade dos dados, o registro 

obtido foi delas 3 maneiras mencionadas. As gravações foram feitas com autorização 

dos participantes e as câmeras foram posicionadas de modo a captar a todos os 

participantes.  

Quanto ao relatório (Apêndice C) para o GF, temos que este instrumento foi 

dividido em 4 partes. A primeira parte consistia em uma pergunta quebra-gelo, a qual 

buscava que os alunos se soltarem para a discussão. A segunda parte pretendia conhecer 

as escolhas profissionais dos alunos. A terceira parte buscava conhecer como os alunos 

avaliam seu primeiro período e a quarta e última parte queria conhecer os motivos pelo 

que os alunos permanecem no curso. Observa-se que a partir da segunda parte do 

relatório as questões iam induzindo de forma indireta ao aluno no assunto a pesquisar. 

Finalmente decidimos que para que o registro seja ou mais neutro possível, as 

transcrições foram realizadas por uma empresa na área. 

3.4 – Coleta de dados 

A coleta de dados com o instrumento questionário foram aplicados na terceira e 

quinta semana de iniciado o semestre acadêmico 2018.1, foram decididas essa datas 

devido, por um lado, que nessa semana os alunos já teriam vivenciado o curso e 

poderiam desse modo dar resposta às perguntas solicitadas, por outro lado, que estando 

logo no início do semestre letivo queríamos atingir a maior quantidade possível de 

alunos. Cremos oportuno mencionar que a preocupação que tínhamos, em relação ao 

preenchimento do questionário, como que talvez o aluno puder manifestar cansaço; nos 

fez elaborar o questionário com as perguntas em ordem inversa, isto é, deixando as 

perguntas sobre os dados pessoais para a segunda parte do mesmo.  

A dinâmica na coleta na UFRJ consistiu em que o pesquisador, quem já 

participava de algumas aulas da turma, apresentou-se, descreveu sua pesquisa e 

solicitou a autorização de todos os participantes (informantes) para a aplicação do 

questionário, enquanto na UNIRIO; a apresentação da pesquisa e a solicitação da 

participação foi com a ajuda da orientadora já que a pesquisadora não pertencia a dita 

instituição. É importante destacar que apesar de que a pesquisadora já participava de 

algumas aulas, nunca manifesto aos alunos a data da realização do estudo de campo; 

isso para não alterar a quantidade de alunos assistentes ao dia programado das aulas. 
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A aplicação do questionário na UFRJ durou cerca de 50 minutos incluindo, a 

apresentação da pesquisa e da aceitação voluntaria na participação da pesquisa a qual 

foi manifestada com a assinatura no Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Apêndice A); já para UNIRIO devido aos acontecimentos que serão explicitados mais 

adiante, a aplicação, não teve uma duração fixa. 

Nesta ocasião como tinha-se pensado, o público inquirido foi quase toda a turma 

do curso noturno de Licenciatura em Matemática, isto é, todos os discentes que estavam 

presentes nessa data. O questionário teve como principal objetivo, além de conhecer o 

perfil desses estudantes, conhecer se a escolha pelo curso foi sua primeira opção 

visando conhecer o motivo da escolha e as dificuldades encontradas na universidade até 

esse momento. 

Descrevemos a seguir as aplicações dos instrumentos nas duas instituições 

pesquisadas. O instrumento questionário que foi aplicado no primeiro semestre do ano 

2018, aconteceu nos meses de março e abril de 2018; já no segundo semestre do mesmo 

ano, mais especificamente nos meses de setembro e outubro foram realizados os grupos 

focais para ambas universidades. O quadro abaixo ilustra as datas das atividades. 

Quadro 3: Cronograma da Aplicação do Questionário e dos GF’s 

Data Atividade Proposta 

28/03/18 Preenchimento do Questionário UFRJ 

04/04/18 Preenchimento do Questionário UNIRIO 

28/09/18 Técnica do Grupo Focal - UNIRIO 

08/10/18 Técnica do Grupo Focal – UFRJ (1º grupo) 

08/10/18 Técnica do Grupo Focal – UFRJ (2º grupo) 

  Fonte: Autoria própria  

 

O questionário que foi aplicado na UFRJ, foi submetido no horário da disciplina 

de Vetores, disciplina que naquele semestre figurava sendo ministrada pelo professor 

Giraldo, mas uma particularidade foi que no dia da coleta dos dados o professor Giraldo 

tinha faltado e quem estava ministrando-a era o outro professor da disciplina. Essa 

disciplina era realmente ministrada por dois professores, onde um deles era professor de 
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ensino básico; proposta intitulada de Práticas Docentes Compartilhadas (PDC) que será 

explicitada mais adiante. 

A coleta de dados mediante a aplicação do questionário para a UNIRIO foi 

pensando aplicar-se na disciplina de Matemática Básica, disciplina ministrada pelo 

professor Luca27, mas devido a que não havia uma quantidade adequada de alunos, e 

não podíamos nos apropriar de mais tempo da aula, os próprios alunos manifestaram 

que seria bom deixar o questionário e ao finalizar o dia de aula nos acerquemos a pegá-

los. E, isso é o que foi feito. Participaram, inicialmente, desta pesquisa oitenta cinco 

alunos, dos quais 61 pertenciam à UFRJ e 24 alunos à UNIRIO; nessa ocasião todos os 

alunos responderam ao questionário. A tabela 1 mostra a quantidade de alunos de ambas 

instituições que responderam ao questionário. 

Tabela 3 – Participantes da Pesquisa para o Questionário  

UNIVERSIDADE FREQUÊNCIA  

UFRJ 61 

    UNIRIO 24 

 TOTAL 85 

     Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para a aplicação do GF desenvolvido no semestre 2018.2, optamos por nos 

restringir em convidar aos alunos que estavam cursando o segundo semestre da 

Licenciatura de Matemática assim, não houve seleção dos sujeitos, o tamanho dos 

grupos focais foi feito em função da população de alunos que assistiram esse dia, mas 

assegurou-se que os alunos participantes para esta segunda etapa sejam os mesmos que 

participaram da primeira etapa. Para esta aplicação foi elaborado um roteiro com 6 

perguntas (Apêndice C). Tivemos num início 14 alunos da UFRJ e 13 alunos da 

UNIRIO que iriam participar do GF, mas como a participação era voluntária para ambos 

instrumentos, tivemos nesta segunda coleta o retiro de 2 alunos da UNIRIO, totalizando 

assim 25 alunos para o GF. A coleta contou com o apoio do Grupo de Pesquisa 

 
27 É um nome fictício do professor da UNIRIO. 
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Laboratório de Práticas Matemáticas para o Ensino (LaPraMe28), ao qual me encontro 

vinculada pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática (PEMAT) e mais 

seis alunos da Escola de Matemática da UNIRIO. 

Tabela 4 – Participantes da Pesquisa para o GF  

UNIVERSIDADE ASSISTENTES  PARTICIPANTES 

UFRJ 14 14 

    UNIRIO 13 11 

 TOTAL 27 25 

        Fonte: Dados da Pesquisa 

A tabela 4 mostra a quantidade de alunos de ambas instituições que assistiram e que 

finalmente decidiram participar dos GF’s planejados. 

3.5 – Sobre a Análise dos Dados 

Para analisar os dados da pesquisa Ludke e André (1986) nos dizem que temos 

que trabalhar com todo o material obtido durante a pesquisa, isto é, trabalhar com os 

dados do questionário e com a transcrição do GF. Aclaramos que para esta pesquisa só 

usaremos o instrumento questionário para conhecer a quantidade, e o perfil dos 

participantes matriculados no semestre 2018.1. Os demais dados obtidos no 

questionário serão apresentados numa pesquisa posterior.  

Assim, os dados obtidos pelo GF foram analisados a partir da Análise de 

Conteúdo desenvolvida por Bardin (2011), que acreditamos representa um instrumento 

adequado para aprofundar a análise.  

Para a autora, a Análise de Conteúdo é 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 

2011, p. 48). 

E essa análise é organizada em três fases fundamentais:  

 
28 Grupo de pesquisa vinculado ao PEMAT-UFRJ. 
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1) a pré-análise – que é a fase de organização e que tem por objetivo tornar 

operacionais e sistematizar as ideias iniciais. Nesta fase se realizam as seguintes 

atividades: a) a leitura flutuante, b) a escolha dos documentos, c) a formulação 

das hipóteses e dos objetivos e d) a elaboração de indicadores que ajudem na 

interpretação final. 

2) a exploração do material coletado - esta fase que é descrita pela autora como 

longa e fastidiosa, consiste em codificar, decompor ou enumerar o material 

coletado; e finalmente   

3) o tratamento dos resultados: a inferência e interpretação – nesta fase os 

resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e validos.  

Enquanto a técnica a adotar para esta análise, será a análise categorial, que 

segundo Bardin (2011) é cronologicamente a mais antiga e a mais utilizada; podendo se 

gerar as categorias somente da teoria ou após a coleta dos dados. A técnica de análise 

categorial “funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamentos analógicos” (BARDIN, 2011, p. 201); sendo que as 

categorias são rubricas ou classes, as quais sobre um título genérico reúnem um grupo 

de elementos. Para Câmara (2013) esses títulos são estabelecidos tomando se por base 

as falas dos entrevistados, e algumas outras vezes o nome da categoria pode ser uma 

fala do entrevistado. 

Para Ludke e André (1986) o primeiro passo para a análise, que resulta de ler e 

reler o material, é a construção de um conjunto de categorias descritivas ou também 

chamado categorias teóricas iniciais que vem a ser justamente a primeira classificação 

dos dados baseada no referencial teórico. Esse conjunto inicial de categorias deve ser 

reexaminado e em alguns casos sofrerá modificação que pode resultar em uma nova 

reagrupação, mas esta vez em componentes menores que facilitaria a composição e 

apresentação dos dados. Pelo que  

a categorização, por si mesma, não esgota a análise. É preciso que o 

pesquisador vá além, ultrapasse a mera descrição, buscando realmente 

acrescentar algo à discussão já existente sobre o assunto focalizado (LUDKE & 

ANDRÉ, 1986, p. 49) 

 

A partir desses aspectos, buscou-se apresentar no seguinte capítulo, as categorias 

que foram elaboradas a posteriori, isto é, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa 
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sem perder de vista os objetivos dela mesma. A seleção para aquelas categorias foi feita, 

primeiro, buscando e agrupando dentre os dados transcritos; frases, expressões que 

tenham algo em comum ou que se repetem com muita frequência, pelo que foram 

classificadas inicialmente em dezenove subcategorias (Anexo D). Posteriormente 

fazendo outra leitura mais minuciosa, daqueles elementos agrupados, percebeu-se que 

muitos deles tinham afinidade pelo que o número de categorias foi reduzido para três. 

Estabelecidas estas três categorias: Acolhimento, Aprendizado e Estratégias de ensino; a 

análise final consistiu em embasar as categorias com a literatura do referencial teórico 

apresentado no capítulo 1. 

Para auxiliar-nos na análise e na apresentação dos dados; já que se contava com 

muito dados textuais; foi utilizado o software IRAMUTEQ (Interface de R pour les 

Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), software gratuito 

desenvolvido inicialmente em língua francesa pelo pesquisador francês Pierre 

Ratinaud29 e ancorado no ambiente estatístico do software R.  

A seguir, apresentamos mais informação sobre o software de análises estatística 

“IRAMUTEQ” utilizado na nossa análise. 

Camargo e Justus (2013) nos dizem que o software começou a ser utilizado no 

Brasil no ano 2013; e isso, porque nesse ano já se tinha aperfeiçoado o dicionário em 

língua portuguesa para o software, garantindo análises estatísticas sobre dados textuais 

mais precisas e estáveis. O software segundo os autores, foi inspirado no algoritmo do 

ALCESTE (Analyse Lexicale par Context d’un Ensemble de Segments de Texte) o que 

foi desenvolvido por M. Reinert em 1990 e introduzido no Brasil em 1998. 

No ano de 2011, o Laboratório de Psicologia Social da Comunicação e Cognição 

da Universidade Federal de Santa Catarina (LACCOS/UFSC) obteve conhecimento de 

um software gratuito para a realização de análises textuais muito mais aperfeiçoado que 

o software ALCESTE, que incluía outras análises que não são realizadas pelo software 

ALCESTE. Esse software que foi desenvolvido sob a lógica do open source; e 

licenciado por GNU GPL (v2); foi o software IRAMUTEQ. 

 
29 RATINAUD, P. (2009). IRAMUTEQ: Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires. Disponível em: <http://www.iramuteq.org>. Acesso 11 jan. 2019 



64 

 

Como o programa informático realiza diferentes tipos de análise de dados 

textuais, optamos por utilizá-lo. Ele realiza cinco tipos de análises: o cálculo de 

frequência de palavras, especificidades e AFC, classificação hierárquica descendente 

(CHD), a análise de similitude que organiza a distribuição do vocabulário de forma 

facilmente compreensível e visualmente clara e a nuvem de palavras. 

Dessa forma é percebido pelos autores que o software contribui para que “[...] se 

supere a dicotomia clássica entre quantitativo e qualitativo na análise de dados, na 

medida em que possibilita que se quantifique e empregue cálculos estatísticos sobre 

variáveis essencialmente qualitativas – os textos” (CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 514). 

Assim nossa pesquisa tinha sinalado na seção 3.1 que se caracteriza por descrever uma 

abordagem quanti-qualitativa. 
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CAPÍTULO 4.0 

 RESULTADO E DISCUSSÃO  

Neste capítulo, são apresentados o perfil dos participantes coletados através do 

instrumento questionário e serão apresentados também os dados coletados através da 

técnica do grupo focal. Juntamente com a apresentação, interpretaremos e analisaremos 

esses dados de maneira articulada ao referencial teórico apresentado no capítulo 1. 

4.1 - Caracterização do perfil dos alunos do curso de Licenciatura de Matemática da 

UNIRIO e UFRJ 

No período de 2018.1 foram matriculados 95 (noventa e cinco) alunos na UFRJ 

e 25 (vinte e cinco) alunos na UNIRIO, dos quais 85 (oitenta e cinco) alunos em total 

participaram da pesquisa porque estiveram presentes no dia da aplicação (ver Tabela 5).  

Para a apresentação dos dados, além de conhecer o perfil dos sujeitos da 

pesquisa (nome, idade, principal ocupação, local de residência etc.) queríamos conhecer 

também sua procedência escolar e a maior escolaridade dos pais. 
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Tabela 5. Perfil dos alunos matriculados no primeiro período de Licenciatura de 

Matemática em duas universidades públicas Federais do Rio de Janeiro, 2018.  
UFRJ UNIRIO 

TOTAL 61 24 

IDADE 
  

   MÉDIA (X) 23.64 26.69 

   DESVIO PADRAO (DP)  7,90 11,70 

    ATÉ 22 ANOS  41(67,2) 11(45,9) 

    ENTRE 23 E 30 12(19,7) 7(29,1) 

    MAIS DE 30 ANOS  6(9,8) 5(20,8) 

   SEM INFORMAÇÃO  2(3,3) 1(4,2) 

GÊNERO.     

   HOMEM CIS 51 (83,6) 14 (58,3) 

   HOMEM TRANS 0 (0) 1 (4,2) 

   MULHER CIS 10 (16,4) 8 (33,3) 

LOCAL DE RESIDÊNCIA.     

   BAIXADA FLUMINENSE 9 (14,8) 1 (4,2) 

   LESTE FLUMINENSE (GRANDE NITERÓI) 3 (4,9) 0 (0) 

   REGIÃO CENTRAL DO RIO DE JANEIRO 0 (0) 2 (8,3) 

   ZONA NORTE DO RIO DE JANEIRO 31 (50,8) 11 (45,9) 

   ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO 17 (27,9) 5 (20,8) 

   ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO 1 (1,6) 5 (20,8) 

ORIGEM ESCOLAR     

   PARTICULAR 22 (36,1) 6 (25,0) 

   PÚBLICA ESTADUAL 31 (50,8) 14 (58,3) 

   PÚBLICA FEDERAL 7 (11,5) 2 (8,3) 

   SUPLETIVO (PÚBLICO ESTADUAL) 1 (1,6) 0 (0) 
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Continução tabela 5.   

PRINCIPAL OCUPAÇÃO.     

   ATIVIDADE ACADÊMICA REMUNERADA (BOLSISTA) 0 (0) 1 (4,2) 

   ESTÁGIO EM EMPRESA PARTICULAR 2 (3,3) 2 (8,3) 

   ESTUDA 32 (52,5) 7 (29,2) 

   TRABALHA 25 (41,0) 10 (41,7) 

SE BENEFICIA DE ALGUMA BOLSA?     

   RECEBE BOLSA 3 (4,9) 1 (4,2) 

   NÃO RECEBE BOLSA 58 (95,1) 21 (87,5) 

MAIOR GRAU DE ESCOLARIDADE DOS PAIS      

   ENSINO FUNDAMENTAL 8 (13,1) 6 (25,0) 

   ENSINO MÉDIO 32 (52,5) 11 (45,8) 

   ENSINO SUPERIOR 15 (24,6) 3 (12,5) 

   PÓS-GRADUAÇÃO 6 (9,8) 1 (4,2) 

 PRIMEIRA OPÇÃO LICENCIATURA?   

    NÃO 12(19,7) 4(16,7) 

    SIM  49(80,3) 20(83,3) 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Em relação ao gênero, observa-se que o 83,6% da UFRJ e 58,3% da UNIRIO 

está formada pelo gênero homem Cis; o que nós vem a indicar que o curso de 

Licenciatura de Matemática é feito em sua maioria por sujeitos homens, o que é reflexo 

no país neste momento, pois a grande maioria dos professores que dão aula de 

matemática no ensino médio são professores homens. Mas sabemos que, graças aos 

movimentos feministas, ultimamente, nas áreas cientificas a presença das mulheres vem 

crescendo a cada ano.   

Com relação à faixa etária, a média de idade dos alunos ingressantes no curso de 

Licenciatura nas duas universidades foi de 24,5 anos, sendo que aproximadamente 

67,2% dos alunos da UFRJ e o 45,9% dos alunos da UNIRIO são jovens, com faixa 
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etária entre 18 (dezoito) e 22 (vinte e dois) anos, e dessa população total para o estudo 

temos que 3 alunos homens não responderam sobre sua idade. É importante ressaltar 

que a população, para esta pesquisa, foi composta por uma parcela de alunos acima da 

faixa etária esperada para um calouro; o que pode ser observado facilmente mediante o 

gráfico de caixas mostrado abaixo (Figura 4). Bardagi (2007) e Alkimin, Amaral e Leite 

(2013) detectaram que, esse tipo de aspecto, surge das recentes iniciativas do governo 

brasileiro; fazendo que encontremos hoje em dia, em nossas universidades, populações 

bastantes heterogêneas, neste caso, com respeito à idade. 

Figura 4 - Boxplot da idade dos alunos do curso alunos do primeiro período  
do curso de Licenciatura em Matemática, Rio de Janeiro, 2018 

 
 

Queríamos conhecer também e confirmar se os alunos que conformam as 

universidades são, hoje em dia, em maior quantidade alunos provenientes de escolas 

públicas ou alunos de classe econômica mais baixa, pois segundo Soarez et al. (2014) o 

ensino superior era inadmitido a alguns segmentos sociais. Mas graças às políticas de 

ações afirmativas e ao sistema de cotas como aponta Felicetti & Morosini (2009) tem-se 

um número significativo de ingresso de estudantes da rede pública às instituições de 

ensino superior. Nossos resultados mostraram (tabela 5) que dos 83 pesquisados que 
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responderam esta pergunta, 54 (65,1%) vinha de escola pública, sendo 38 (62,3%) 

alunos da UFRJ e 16 (66,6%) alunos da UNIRIO. O que confirma que os alunos para o 

curso de Licenciatura em Matemática nesse semestre em sua maioria são alunos 

provenientes dessa origem. 

Outra variável muito analisada nas pesquisas sobre permanência/evasão, é a 

ocupação dos alunos. Na pesquisa de Cislaghi (2008) manifesta-se que aqui no Brasil 

para assistir com regularidade a uma universidade é preciso ter condições; pelo que a 

maioria dos estudantes pertencentes a este nível de ensino trabalham. Assim, observa-se 

na tabela 5 que dos 79 alunos que responderam a esta questão, 40 alunos (50,6%) tem 

outra atividade além de estudar, podendo ser estágio em empresas particulares ou 

atividade acadêmica remunerada, o qual deduzimos podia dever-se a suas condições 

socioeconômicas ou poderia ser também ao motivo que muitos deles já sustentam uma 

família; devido às idades dos alunos. Assim em consonância com Tinto (1997) a 

integração com o tecido acadêmico e social, dos alunos que trabalham, se daria só na 

sala de aula; desse jeito, segundo nossa reflexão, resulta muito importante as ações 

institucionais que irão se desenvolver na sala de aula, das quais a atuação do professor 

formador faz parte. 

Analisou-se também na tabela 5 o local de residência dos alunos matriculados no 

ano 2018 das duas instituições pesquisadas; os dados da pesquisa mostram que do total 

de alunos o 49,4% tem como local de residência a Zona norte do RJ, o 25,9% a Zona 

Oeste, 11,8% reside na Baixada Fluminense e a porcentagem restante residem na Zona 

Sul, Niterói e Região Central; sendo que a UFRJ está localizada na Ilha do Fundão, 

Zona Norte do Rio de Janeiro e a UNIRIO está localizada na Zona Sul do Rio de 

Janeiro. 

No que se refere à escolaridade dos pais, verificamos que aproximadamente o 

52% dos pais desses estudantes possuem ensino médio, 15 (24,6%) da UFRJ e 3 

(12,5%) da UNIRIO tinham cursado o nível superior e 6 (9,8%) da UFRJ e 1 (4,2%) da 

UNIRIO possuíam pós-graduação. A escolaridade dos pais poderia se apresentar como 

um fator que impulsa o ingresso dos filhos ao ensino superior. 

Com relação às bolsas verificamos que 95% dos alunos não se beneficiam de 

nenhum tipo de bolsa; salientamos que a participação para as distintas modalidades de 
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bolsas ou auxílios ofertadas pelas instituições; só podem ser solicitados por alunos que 

estejam matriculados no semestre e cumpram com certos critérios de seleção impostos 

por cada instituição. Acreditamos que se os estudantes de baixa renda contariam com 

algum tipo de bolsas durante os estudos universitários; eles não precisariam procurar 

algum trabalho para se poder manter durante os estudos e ainda mais buscariam se 

esforçar para preservar a bolsa ganhada. Devido a que esse aspecto não era o objetivo da 

pesquisa; não tivemos mais informação sobre as bolsas ganhadas por esse 5% dos 

alunos.  

A partir de que na pesquisa de Gemaque & Souza (2016), Rodriguez (2011) se 

manifestam que os alunos muitas vezes fazem uma má escolha da carreira, pois 

escolhem um curso que tenha maior facilidade em seu ingresso e segundo Vasconcelos, 

Almeida e Monteiro (2009) escolhem os cursos de segunda opção, devido aos pontos 

alcançados; a seguinte pergunta do questionário quis confirmar se os alunos do curso de 

Licenciatura das duas universidades escolheram o curso sem gostar dele o que 

acreditamos poderia ver-se se nos resultados a escolha ao curso de Licenciatura em 

matemática fosse sua segunda opção.  

Com base na tabela 5, temos como dado relevante para nossa pesquisa que, a 

primeira opção de curso para 69 alunos foi a Licenciatura em Matemática, sendo a 

escolha do 80,3% de alunos da UFRJ e de 83,3% dos alunos da UNIRIO; o que vem a 

debilitar a ideia de que os alunos não se inscrevem em sua carreira preferida, pois, pelo 

que se observa da tabela, a maioria dos participantes deste estudo estavam seguros em 

sua escolha.  

Finalmente, deparamos que a UFRJ aparece como universidade mais elitizada - 

em termos de composição social do alunado - em relação à UNIRIO. Isso porque na 

UFRJ tem-se 36.1% de estudantes procedentes de escolas particulares frente ao 25% da 

UNIRIO e ademais o nível de escolaridade dos pais, dos alunos da UFRJ é também 

maior. 

4.2 - Análise do Grupo Focal 

Como nesta seção, o objetivo é conhecer os fatores mencionados por discentes, 

no decorrer de sua incorporação no curso de Licenciatura em Matemática das duas 
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universidades públicas que - segundo a lente teórica levantada no capítulo 1 e 2 - 

contribuem para sua permanência; procuramos através da análise de conteúdo analisar 

as transcrições dos áudios em base ao modelo de Bardin (2011). Ditos dados foram 

obtidos da realização dos grupos focais desenvoltos através de um roteiro. O roteiro 

encontra-se em anexo. O GF desenvolvido na UNIRIO foi composto por moderador, 

relator e quatro (4) observadores; enquanto na UFRJ foram dois grupos em paralelos, 

cada um deles com dois (2) observadores. Fato importante sinalizar é que nenhum dos 

GF teve a participação da pesquisadora nem dos orientadores e isso foi devido a que 

como foi relatado linhas acima, a pesquisadora já vinha participando de algumas aulas 

no curso da UFRJ e a nossa intuição nos diz que poderia ser vista por alguns 

licenciandos tipo uma monitora, diante dessa posição e em conversação com os 

orientadores se decidiu a não participação da mesma, para não fazer sentir no grupo 

uma possível hierarquia. A não participação da pesquisadora, pelo observado nas 

filmagens, achamos que contribuiu a que no desenvolvimento dos GF’s, os alunos se 

sentiram cômodos em expor seus pensamentos; pelo que a decisão tomada para esta 

coleta de dados foi acertada. 

Após a leitura das três transcrições, as quais foram feitas por uma empresa na 

área, decidiu-se examinar para a pesquisa dois dos três grupos focais executados; 

ficando assim para a análise os dados de um grupo da UFRJ (o primeiro do quadro 4) e 

o grupo da UNIRIO. O quadro abaixo mostra-nos os participantes para a pesquisa. 

Quadro 4: Participantes versus instituição  

Participantes Instituição  

Participante 1 - Participante 7 UFRJ 

Participante 8 - Participante 14 UFRJ 

Participante 15 - Participante 25 UNIRIO 

      Fonte: Dados da Pesquisa 

É importante esclarecer que o grupo focal ocorreu com a participação voluntária 

dos participantes; e por questões éticas para manter o anonimato dos participantes, 

vimos necessário associar para cada licenciando participante do grupo focal as seguintes 

nomeações:  Participante nº ou P nº. 
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Querendo responder a nossos objetivos e tendo em conta que as categorias, 

estabelecidas, em nosso estudo foram elaboradas, como já vimos anteriormente, a 

posteriori; os dados que deram início à discussão e análise, ficaram organizados da 

seguinte forma: 

A - Informação sobre a escolha do curso. 

B - Análise sobre as variáveis de permanência que apresenta esta pesquisa. 

B.1 - Respostas dos alunos, sobre a permanência, evidenciadas diante outros 

questionamentos. 

B.2 - Respostas dos alunos, sobre a permanência, diante o questionamento da 

permanência. 

C - Análise sobre outras variáveis que são vistas como influenciadoras da 

permanência; mas que nesta pesquisa não determinariam a permanência. 

Na pesquisa de Gemaque & Souza (2016), assim como na pesquisa de 

Rodriguez (2011) fica ressaltado que os alunos de graduação muitas vezes fazem uma 

má escolha da carreira, pois escolhem um curso que tenha maior facilidade em seu 

ingresso e segundo Vasconcelos, Almeida e Monteiro (2009) escolhem os cursos de 

segunda opção, devido aos pontos alcançados; e que devido a esse acontecimento é que 

a taxas de desistências dos cursos se agravam, mostrando-nos que no ano 2006/2007 da 

Universidade de Minho o 41.55% dos alunos de engenharia não foram colocados nas 

suas primeiras opções. Concordamos com os autores quando declaram que há alunos 

que escolhem cursos de segundo opção mais será esse o principal motivo de porque ele 

decide não permanecer no curso? Diante este questionamento necessitávamos conhecer 

se nossa população, a pesquisar, eram alunos que tinham escolhido o curso como 

primeira ou segunda opção e traz esse conhecimento perguntar-lhes sobre os motivos de 

sua permanência. 

A – Informação sobre a escolha do curso. 



73 

 

Para compreendermos um pouco mais acerca da escolha dos alunos pelo curso, a 

pergunta do relatório de GF que pretendeu indagar esse aspecto foi: Por que vocês 

escolheram fazer Matemática/Licenciatura em Matemática? 

Devido a que traz nossa questão, os participantes poderiam descrever diversas 

motivações; pois a ferramenta usada para obter os dados, permite ao participante 

discursar livremente sobre o assunto; foi adotado para auxiliar aos pesquisadores na 

análise estatística dos dados, o uso do software Iramuteq. 

Deste modo, construímos “o corpus30” para a análise pelo o software; o qual 

deve ser preferencialmente gerado nos softwares Notepad, OpenOffice ou LibreOffice e 

codificado em UTF-8. Seguidamente realizamos a análise estatística, na qual o 

programa identifica o número de ocorrências (frequência de palavras) no corpus, a 

média de ocorrências, reduze as palavras com base em suas raízes, tira o gênero, 

número e conjugação das palavras (lematização). E além; cria, organiza e mostra o 

vocabulário com as palavras de acordo às classes gramaticais que selecionemos e nos 

identifica as formas ativas31, suplementares32 e o número de palavras com frequência 

um (hápax). 

No caso desta questão, o corpus que foi elaborado com as declarações 

apresentadas pelos participantes, foi submetido à análise de similitude, a qual 

[...] se baseia na teoria dos grafos, possibilita identificar as coocorrências entre as 

palavras e seu resultado traz indicações da conexidade entre as palavras, auxiliando na 

identificação da estrutura de um corpus textual, distinguindo também as partes comuns 

e as especificidades em função das variáveis ilustrativas (descritivas) identificadas na 

análise. (CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 516).   

 

Para isso, as classes que definimos como ativas foram: adjetivo, substantivos e 

verbo; assim foi possível visualizar a relação entre as palavras e entre as comunidades33. 

Nas figuras de similitude que apresentaremos a seguir, o tamanho da letra de um 

vocábulo terá a ver com sua frequência no corpus textual. Desse modo, foi possível 

identificar as respostas, que mais sobressaíram para cada questão feita. Destacamos que 

 
30 Conjunto de textos sobre a temática em questão e que foi introduzido no programa. 
31 Ativas são as formas relevantes para nossa análise.  
32 Suplementares são as formas que nós consideramos, não aportariam valor a nosso trabalho. 
33 Comunidades são as agrupações de textos em cores mostradas nas figuras de similitude. 
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nesta análise selecionamos as formas reduzidas ativas e, foram descartadas as formas 

reduzidas suplementares. Nos também lematizamos as palavras. 

Da análise de similitude (figura 5), emergiram 3195 ocorrências, sendo 763 

números de formas diferentes; das quais 430 (ou 13,46%) são hápax (palavras que 

aparecem uma única vez). O corpus foi constituído por 2 textos (um correspondente à 

UFRJ e o outro à UNIRIO). Deste modo, na Figura 5 constatou-se a existência das 

palavras mais frequentes nos textos e suas ramificações ou conexões com outras 

palavras.  As quatro palavras que mais se destacaram nos discursos dos participantes 

foram: “Matemática”, “Professor”, “Licenciatura”, “aula” e “Ensino médio”. Delas se 

ramificaram outras expressões representativas, tais como: “Sempre gostei”, “Curso”, 

“Matéria”, “Professor matemática”, “Terceiro ano” e “Muito boa”. Para facilitar nossa 

compreensão e interpretação na visualização gráfica, construímos a “árvore máxima” 

selecionando na aba configurações gráficas do software; “comunidades” e “halo”. Ao 

eleger comunidades, o software produze automaticamente formatos de representação em 

cores que irá realçar os grupos de palavras que estão relacionados e, a opção halo vá 

criar círculos coloridos de agrupamento. Através dessa análise foi possível inferir 

principais temas do texto. 
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Figura 5 - Similitude34 da Escolha do curso das duas universidades 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

É importante destacar que as 7 comunidades, indicadas na figura 5, nos 

auxiliaram na análise qualitativa dos grupos focais, e confirmaram nosso entendimento; 

sobre os resultados que já tínhamos encontrado da leitura feita. Após a compilação dos 

dados constatou-se que a palavra “Matemática”, que tem o maior tamanho na figura de 

 
34 Para a análise, o software selecionou 52 formas reduzidas ativas com ocorrências maiores ou iguais a 

três, as quais listamos com as respectivas frequências entre parênteses: matemática (46); professor (25); 

licenciatura (16); aula (14); gente (13); engenheira, ensino médio (12); profissão, sempre gostei (10); 

coisa, curso, matéria, professor matemática (8); área (7); cara (6); computação, só, terceiro ano, 

vestibular, vida (5); carreira, ciências, coisas, concurso, dia, educação, faculdade, licenciatura 

matemática, maior, mecânica, muito boa, mundo, mãe, pessoa, trinta anos, visão (4); amigo, boa, cursos, 

decisão, dinheiro, exatas, feliz, grande, importante, interessante, momento, não pensei, questão, sempre 

quis, sempre tive (3). 
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similitude (figura 5) sobressaiu nos discursos dos participantes. Para descobrir as ideias 

que a visualização gráfica deseja transmitir descrevemos, na tabela 6, algumas das 

palavras observadas na análise de similitude com suas respectivas conexões. 

 
Tabela 6 – Palavras e suas conexões  
Palavra Conexões 

 

Matemática 

sempre gostei 

não pensei 

aula – interessante 

curso – engenharia 

licenciatura – professor 

 

Professor 

sempre quis 

terceiro ano 

mãe  

profissão – decisão – trinta anos 

vida – boa (*variável mais afastada) 

Licenciatura amigo 

visão  

exatas 
       Fonte: Autoria própria. 

*As palavras mais afastadas, na figura 5, são as que tiveram pouca frequência  

 

As palavras mostradas nas comunidades da figura de similitude e na tabela 6, 

que correspondem às diferentes respostas apresentadas pelos estudantes em seus 

depoimentos, nos ajudam a tecer a história. Assim, dentre os depoimentos que foram 

dados ao moderador, encontramos que os participantes em geral relatam que os 

professores são peças importantes e fundamentais nessa escolha; isto é, os professores 

exercem forte influência nas escolhas profissionais dos alunos. Também fica claro que a 

estima que eles sentem pelo curso; assim como a habilidade que tiveram com a matéria 

na escola e do prazer de explicar a matéria a seus colegas foram alguns dos motivos que 

lhes fizeram cursar a Licenciatura em Matemática. Selecionamos alguns dos 

depoimentos para esclarecer nossa afirmação:  

Participante 2 - O meu, eu sempre quis, sempre quis, desde que eu me lembro, 

eu sempre quis ser professor de Matemática, acredito eu que por influência 

dos meus professores de Matemática, porque eles, desde o ensino básico, eram 

muito bons, eu achava sempre, criancinha, eu achava a didática deles muito 

boa (UFRJ) 

Participante 4 - Eh, eu sempre tive muita afinidade com Matemática, os meus 

professores de Matemática sempre foram excelentes. Minha mãe é professora 

de Matemática. E eu primeiro, eu pensei em ser professora, eu não queria ser 

professora de Matemática, eu queria ser professora. E como eu já tinha uma 
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afinidade com a Matemática, eu escolhi Matemática, pra eu cursar. Eh, eu 

gosto muito, eu sempre gostei muito de dar aula pros meus colegas e tal 

(UFRJ) 

Participante 21 - Matemática para mim é uma coisa que sempre me cativou, eu 

sempre tive muita identificação com essa parte do estudo [...]. Depois de 21 

anos eu fiz o Enem, entrei em um primeiro momento no curso, que não foi 

matemática e na primeira oportunidade que eu tive, eu mudei para matemática 

e agora eu me sinto realizado, pinto no lixo. É isso (UNIRIO) 

Participante 24 - Eu sempre gostei de matemática, sempre foi assim, a única 

matéria da escola que eu realmente sabia o que estava fazendo e gostava de 

fazer tudo, [...] Aí chegou no terceiro ano, eu comecei a me apaixonar assim 

pela arte de ensinar, eu sempre gostei muito de explicar matérias assim para 

os meus amigos, eu já dava aula, entre aspas, para eles antes das provas 

assim, [...] aí terceiro ano você fica assim, muito próximo dos professores e 

tal, então eu quis me espelhar neles, (UNIRIO) 

As reflexões dos participantes, sobre sua escolha pela licenciatura, confirma o 

ponto de vista de Gimeno (1999) quando diz que os efeitos das ações realizadas em sala 

de aula pelos professores vão a permanecer nos estudantes, influenciando suas atitudes 

no futuro; e como se pode apreciar nas narrativas, a maioria deles manifesta que sua 

escolha foi por essa identificação. Assim, na vida acadêmica os professores influenciam 

indiretamente nosso interatuar na atividade docente. 

Em contrapartida temos o depoimento do participante 3, que mostra que o curso 

de Licenciatura em Matemática não era o curso pretendido, e que ele optou pelo curso 

porque ele tem uma aproximação com a área de Engenharia.  

Participante 3 - Eh, eu já entrei na Matemática por uma certa necessidade de 

continuar estudando, porque realmente [00:12:00] (- ininteligível) com 

Engenharia Mecânica. E esse sempre foi o meu objetivo maior. E por conta 

dessa necessidade, eu tive que escolher um curso quem mais se aproximasse 

do meu sonho. E nesse caso, eu escolhi Matemática, porque são matérias que 

meio que se parecem (UFRJ) 

Esse dado concorda com a pesquisa de Gemaque & Souza, na qual o autor disse 

que nos cursos de graduação é corriqueiro que, os discentes não classificados para a 

primeira opção utilizem sua segunda opção para o ingresso e, desse modo, busquem 

preparar-se para o curso realmente desejado.  

Um depoimento que não podíamos deixar passar por alto é o indicado pelo 

participante 23, que em nosso entendimento, é considerada uma situação atípica, pois, 
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se percebe que o aluno escolheu o curso, mesmo tendo rejeição com a matemática em 

sua vida escolar e como tínhamos comentado linhas acima, os professores influenciam 

na escolha do curso. Temos nesse caso que ocorreu todo o contrário, e isso porque como 

o estudante manifesta ele quis mudar a percepção que ele teve dos docentes na sua 

educação básica levando, justamente, para sua mesma escola um trabalho diferenciado. 

Participante 23 – eu não tinha pensado em fazer licenciatura até pouco tempo 

atrás, na verdade, [...] eu odiava matemática no ensino médio, eu com o tempo 

depois fui conversando com outros amigos e tal, pessoas já formadas, com a 

vida já meio que feitas e tal, eu conversei com eles sobre essa importância de 

talvez voltar nos lugares onde eu tive aula e poder fazer uma diferença, já que 

eu tive péssimos exemplos de professores durante a educação básica e média 

(UNIRIO) 

Seguidamente identificamos que dois dos participantes, além de explicitar que 

escolheram a profissão pela afinidade, ressaltaram que fica difícil muitas vezes a 

escolha pelo fato de ser uma carreira pouco atraente; tanto pela visão de inferioridade 

frente às demais profissões, quanto pelas condições salariais; o que também foi 

identificado na pesquisa de Lima e Machado (2014) evidenciando que os baixos salários 

e as condições precárias do trabalho docente são as principais causas relacionadas ao 

afastamento dos jovens da profissão docente, o que vem sendo escutado muitas vezes 

em falas informais. As narrativas são:  

Participante 3 - Eh, assim, eu só tenho mais um ponto pra colocar. Não tão 

assim, mas é que a escolha da Licenciatura foi algo difícil, né? Porque eu 

sempre tive muita afinidade com a área de exatas, então o ideal exatamente 

seria que eu fizesse Engenharia ou alguma coisa que desse mais dinheiro, por 

causa dessa visão de que a Educação é só um meio de ascensão social. Então é 

muito difícil, até assim, foi por familiares, entende? Não foi tão fácil assim, 

porque a visão do professor não é uma visão de uma pessoa de sucesso, 

infelizmente. Na nossa sociedade, não é a visão de uma pessoa com sucesso, 

então eu por um momento pensei em ainda não escolher Licenciatura e 

colocar outro curso, mas eu decidi que realmente eu não conseguiria trabalhar 

em outra coisa, que não isso (UFRJ) 

Participante 2 - Só mais uma colocação, que eu acho importante também, é 

que essa aceitação pelos pais, como em vários outros quesitos, né, da vida, é 

super importante, porque graças a Deus eu não passei por isso. Os meus pais 

sempre me apoiaram e eles sempre me apoiaram nas minhas escolhas. 

Quando eu disse que eu queria ser professor criança, eles me falaram “tudo 

bem, meu filho”. Quando eu disse que eu queria ser engenheiro, no ensino 

médio, eles falaram “tudo bem, meu filho”. Quando eu disse que eu queria 

voltar a ser professor, eles também disseram, e eu já ouvi e até hoje eu ouço 

muito que (ininteligível) porque eu vou continuar pobre, que eu não vou 

ganhar dinheiro, porque a Educação é desvalorizada. E eu sei disso tudo. Só 
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que ainda assim, por mais que eu não venha receber, né, não venha ser 

ressarcido com dinheiro, eu prefiro, né, eu gosto muito de dar aula. E esse 

apoio da minha casa, eh, pra mim foi fundamental pra mim escolher, porque 

eles me apoiaram (UFRJ) 

Não esperávamos que a escolha da carreira ia trazer à tona a questão de dinheiro, 

pois achávamos que os alunos iam se referir que, graças à grande quantidade de 

possibilidades nas que se podiam desenvolver com a profissão iriam sentir-se bem 

valorizados e remunerados; mas não foi assim.  

É conveniente ressaltar que, outro determinante para que os alunos continuem35 

na carreira que lhes interessa temos ao apoio da família na sua formação acadêmica; o 

que foi assinalado pelo participante 2, quando ele dá a entender que além da influência 

dos professores, o apoio dos pais foi fundamental na sua escolha, assim ele saiba que no 

futuro essa eleição possa não fornecer uma boa qualidade de vida. Bardagi (2007) 

aponta em sua pesquisa que o apoio dos pais à escolha influencia grandemente na 

integração acadêmica; o que consequentemente sabemos ajuda na permanência.  

E compreendemos pela fala seguinte que, o que podia ter afastado ao 

participante da profissão desejada seria a visão que se tem aqui no Brasil da carreira do 

professor, com um profissional com muito trabalho, sem tempo e mal pago; ideia 

espalhada na sociedade. Assim ele disse 

Participante 21 - Olha, [...] alguns professores [...] que me deram uma luz, e 

que me falaram que se você ser professor não é o fim do mundo, você tem 

como ter uma vida... boa assim, sendo professor (UNIRIO) 

Desde nosso entendimento, e a partir dessas falas, captamos que o que leva a 

muitos estudantes a abandonar o curso ou a solicitar transferências para outros cursos é 

a desvalorização da carreira de educação, tendo como principal exemplo a baixa 

remuneração que recebem os professores da rede pública o que não condiz com sua 

profissionalização. Essa situação poderia se modificar procurando a melhora nas 

condições de trabalho, dentre eles, o aumento no salário dos professores. 

B - Análise sobre as variáveis de permanência que apresenta esta pesquisa. 

 
35 Permanecer e continuar são sinônimos.   
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Serão apresentados na seguinte subseção, os fatores que mencionados pelos 

próprios licenciados - e discutidos de maneira conjunta com o referencial teórico - 

contribuem para a permanência dos discentes do curso de Licenciatura em Matemática. 

E serão analisados em profundidade por serem fatores nos quais a universidade tem a 

possibilidade de agir para mudar essa realidade. 

B.1 - Respostas dos alunos, sobre a permanência, evidenciadas diante outros 

questionamentos. 

As questões que figuram em nosso relatório e foram as que nos ajudaram a obter 

respostas acerca da permanência foram: Pergunta 136- qual foi a primeira impressão ao 

ingressar na universidade? e Pergunta 6- como vocês avaliam o primeiro período? 

Nosso assombro foi, que sendo a primeira pergunta, uma pergunta tipo geral, na 

que poderiam intervir variados aspectos; as respostas dos informantes manifestaram já 

aspectos que tinham a ver com ações, na perspectiva deles, desenvoltas por seus 

formadores na sala de aula que lhe motivavam ou desestimulavam a continuar nesse 

caminho escolhido, que é a carreira profissional. Os depoimentos trouxeram: ações 

positivas, os problemas que obstruem ou poderiam obstruir tais ações, as queixas com 

respeito a alguma ação, as expectativas que eles tinham, os estereótipos que formaram e 

a realidade percebida. 

Para auxiliarmos com estas questões, efetuamos uma análise de similitude para 

cada uma das perguntas. Sendo que para a questão da primeira impressão, as classes que 

definimos como ativas foram: adjetivo, substantivo e verbo. Destaca-se que o corpus, 

que continua sendo constituído por 2 textos (um correspondente à UFRJ e o outro à 

UNIRIO), continha 1510 ocorrências, sendo 400 números de formas diferentes; das 

quais 244 (ou 61,00%) são hápax (palavras que aparecem uma única vez).  

Após a compilação dos dados, constatou-se a existência de três palavras que 

mais se destacaram nos discursos dos participantes: “Professores”, “Curso” e 

“Universidade”. Delas se ramificaram outras expressões representativas, tais como: 

 
36 A primeira pergunta foi considerada em nosso relatório uma pergunta quebra-gelo, isto é, uma pergunta 

para que os informantes se relaxassem e o grupo ocorrerá tipo uma conversa amical com o moderador. 
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“Diferente”, “Dificuldade”, “Bem acolhido”, “Veteranos”, “Positivo” e “Impressão”. A 

figura será apresentada mediante visualização por comunidades.  

 
 

Figura 6 - Similitude37 da Primeira Impressão de alunos do primeiro período do curso de 
Licenciatura em Matemática, Rio de Janeiro, 2018 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
37 Para a análise, o software selecionou 36 formas reduzidas ativas com ocorrências maiores ou iguais a 

três, as quais listamos com as respectivas frequências entre parênteses: professor (19); universidade (14); 
achar (11); aluno (10); curso (9); entrar (8); sentir, mesmo, ensino médio, dificuldade, diferente (7); vir, 

vez, dar, coisa, chegar (6); matemática, gente, ficar, encontrar, bom (5); visão, veterano, sala, positivo, 

pensar, impressão, gostei muito, forma, difícil, bem acolhido (4); segundo período, sair, saber, relação, 

recepção, receber, querer, primeiro período, não sabia, mundo, gostar, geral, didático, começo, certo, aula, 

apresentar, acreditar (3)  
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E para a questão de como avaliam o primeiro período; as respostas foram 

principalmente direcionadas pelos participantes, na avaliação de seus professores pelo 

que, o moderador teve que intervir e aclarar que é sobre a avaliação geral desse primeiro 

período, sugerindo que se podia falar das disciplinas, da autoavaliação etc. Assim 

trazemos duas figuras de similitude para esta questão; sendo a primeira delas sobre a 

avaliação aos professores e a segunda sobre a avaliação às disciplinas do primeiro 

período.  

Deste modo, depois de efetuado a análise de similitude (figura 7), verificamos 

que as palavras que mais se destacaram nos discursos dos participantes, na avaliação 

dos professores, foram “professor”, “matemática” e “disciplina”. Do corpus emergiram 

3072 ocorrências, sendo 745 números de formas diferentes; das quais 484 (ou 64,97%) 

são hápax (palavras que aparecem uma única vez). 
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Figura 7 - Similitude38 da Avaliação dos professores do primeiro período do curso de 
Licenciatura em Matemática, Rio de Janeiro, 2018 

 
Fonte: Autoria própria. 

E em relação à avaliação das disciplinas; na análise de similitude (figura 8) 

constatou-se a existência de dois palavras que mais se destacaram nos discursos dos 

participantes: “Curso” e “Disciplina”. Delas se ramificaram outras expressões 

representativas, tais como: “Matemática”, “Vetor”, “Computação”, “Geometria” e 

“dificuldade”. Do corpus emergiram 2023 ocorrências, sendo 431 número de formas 

 
38 Para a análise, o software selecionou 62 formas reduzidas ativas com ocorrências maiores ou iguais a 

três, as quais listamos com as respectivas frequências entre parênteses: professor (29); disciplina, 

matemática, coisa (17); geometria, computação (11); primeiro período, aula (9); profx (8); profy (7); 

nota_nove, no_final, gostei_bastante, gente, ensino_médio, como_professor (6); proposta, profz, 

por_exemplo, muito_boa, incrível, euclidiano, de_repente (5); realidade, ponto, nota, muito_bom, melhor, 

faculdade, cálculo_1, calculo, conhecimento, básico (4); álgebra, vez, vetor, trabalho, só, prova, projeto, 

pessoal, perfeito, passo, não_sei, máximo, maravilhoso, lugar, introdução, importante, grande, forma, 

estrutura, escola, do_zero, dificuldade, diferente, didático, deus, curso, começo, cara, ajuda (3). 



84 

 

diferentes; das quais 222 (ou 51,51%) são hápax (palavras que aparecem uma única 

vez). 

Figura 8 - Similitude39 da Avaliação das disciplinas do primeiro período do curso de 
Licenciatura em Matemática, Rio de Janeiro, 2018 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
39 Para a análise, o software selecionou 43 formas reduzidas ativas com ocorrências maiores ou iguais a 

três, as quais listamos com as respectivas frequências entre parênteses: disciplina (22); curso (16); 

computação (11); vetor (10); lógica, matemática, coisa (9); cálculo, geometria (8); dificuldade, gente, 

professor (6); bom, função, geometria_analítica, geometria_euclidiana, prova, só (5); cálculo_1, forma, 

gostei_bastante, muito_boa, muito_bom, muito_difícil (4); abstrato, aula, cc, diferente, ficava_noites, 

físico, hábito, interessante, matéria, minha_base, muito_bem, nota, passado, profx, programa, uma_aula, 

vez, visão (3). 
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E para descobrir e compreender as ideias que cada visualização gráfica desejava 

transmitir, recorremos novamente a desenvolver tabelas nas que figurem; as palavras 

observadas em cada análise de similitude com suas respectivas conexões (similar ao 

feito na tabela 6). O que nos permitiu inferir os principais temas nos depoimentos.  

Assim como foi anunciado no capítulo anterior, as subcategorias extraídas dos 

dados que no início foram quinze (apêndice D), ficaram finalmente estabelecidos em 

três categorias emergentes que dialogavam com a questão de pesquisa e, que a partir de 

nosso critério deveriam pertencer a tão o qual categoria. A composição dessas 

categorias vêm dadas por as respostas positivas e negativas, citadas pelos sujeitos da 

pesquisa. A tabela 7 apresenta as categorias envolvidas no estudo. 

Tabela 7 – Categorias e suas respectivas composições  

Categorias Composição  Frequência 

ACOLHIMENTO   
Aspectos positivos Preocupa-se com o acolhimento; bom 

relacionamento com os alunos; faz sentir 
aos alunos como professores. 

13 

Aspectos negativos Sem sensibilidade para ouvir dúvidas 2 

APRENDIZADO   
Aspectos positivos Mostra interesse no aprendizado de seus 

alunos; procura cobrir as defasagens dos 
alunos; oferecem aulas diferenciadas por 
meio de um trabalho em conjunto com 
professores da educação básica; 
desconstroem a imagem que a disciplina 
(matemática) é difícil; aplica técnicas 
diferenciadas nas avaliações. 

14 

Aspectos negativos Na avaliação não valoriza a produção do 
aluno. 

5 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO   
Aspectos positivos Apresenta no início o plano e estrutura 

do curso; preocupa-se no 
desenvolvimento das aulas e o que será 
transmitido; interessa-se em formar o 
futuro professor; relaciona os conteúdos 
com a futura profissão; vincula o que se 
aprende a como poderia se usar na 
educação básica. 

12 

         Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

Enfatizamos que a frequência total obedece a que cada uma das categorias está 

composta por subcategorias e cada uma destas subcategorias teve uma frequência; dessa 
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forma se pode observar que a categoria mais referenciada pelos participantes foi a 

relacionada ao Aprendizado. A Figura 9 mostra a distribuição do número de respostas 

para cada uma das categorias. 

Figura 9 – Distribuição do número de frequências para cada categoria que emergiu da análise 
do Grupo Focal com alunos do primeiro período do curso de Licenciatura em Matemática, Rio 

de Janeiro, 2018 

 
    Fonte: Autoria própria  

Após essa aclaração, nas seguintes linhas serão discutidas as três categorias 

finalmente prescritas, que subsidiam nosso problema de pesquisa, mas sem deixar de 

apresentar as variáveis que foram mencionadas pelos discentes. 

1 - Acolhimento 

Na categoria Acolhimento foram incluídas: preocupa-se com o acolhimento; 

bom relacionamento com os alunos; faz sentir aos alunos como professores; e como 

declarações negativas tivemos: sem sensibilidade para ouvir dúvidas. 

Foi percebido pelos quatro observadores do GF da UNIRIO que, a maioria dos 

estudantes ressaltaram a importância que tem o recebimento por parte da comunidade 

acadêmica a sua chegada à universidade. Essa primeira aula que é mencionada nas 

narrativas dos alunos da UNIRIO e que é planejada para os calouros, é chamada pelo 

pessoal acadêmico da UNIRIO de “Aula Inaugural de Acolhimento”. Atrelado a esse 

fato, outro aspecto interessante para ressaltar nesta primeira categoria foram os relatos 

dos participantes sobre as atitudes positivas, que eles perceberam dos veteranos, atitudes 

que melhoram a integração dos estudantes com o âmbito social da universidade e 
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segundo Endo & Harpel (1982) oferecem ganhos na aprendizagem dos estudantes. Os 

seguintes três depoimentos elucidam as afirmações: 

Participante 18 – [...] no primeiro dia, a gente no curso de matemática, ao 

menos, tem a recepção dos calouros, que eu acho que é bem interessante, não 

sei se em todo curso tem, a gente é recebido pelo coordenador, diretor, os 

veteranos e eu me senti bem acolhido (UNIRIO). 

Participante 24 - Eu gostei muito da recepção, principalmente no primeiro dia 

que foram pessoas muito acolhedoras [...] (UNIRIO) 

Participante 16 – Eu gostei da maneira como nós fomos recebidos, as pessoas 

foram bastante calorosas, os professores e também o que chamou atenção, 

também os veteranos, que não estavam preocupados muito em dar o trote, mas 

sim em receber e explicar o curso, acho que isso foi... para mim foi um 

diferencial (UNIRIO). 

Através do depoimento do P 16, inferimos que esse apoio que recebem os alunos 

ingressantes dos veteranos possibilita uma maior chance, para eles permanecerem no 

curso, assim Tinto (2003) em sua pesquisa nos aclara que esse apoio é uma das 

condições que dão suporte a persistência dos alunos no ensino superior.   

Inserimos nesta categoria dois depoimentos dos alunos da UFRJ, que 

manifestam ter percebido também que seus professores do primeiro período foram 

pessoas muito acolhedoras, receptivas; o que em nossa visão auxiliaria na adaptação de 

todo aluno ingressante a esse novo ambiente. Mas temos do registro dos observadores 

que essa sentença foi admitida, por maioria dos alunos, mediante os gestos. 

Evidenciamos os depoimentos: 

Participante 1 - Os professores também, pelo menos no primeiro período 

foram muito acolhedores, [...] (UFRJ) 

Participante 4 – [...] os professores do primeiro período foram muito 

receptivos (UFRJ). 

Em contraposição a esses depoimentos, um aluno fundamenta que não sempre é 

assim; que os professores e veteranos estejam preocupados pelos calouros; ele comenta 

que em seu primeiro curso de graduação, que foi outro curso e na outra universidade, as 

pessoas, referindo-se aos alunos e professores eram bem distantes; pelo que declara que 

desta vez, no curso de Licenciatura em Matemática da UNIRIO, sua percepção foi 

distinta  “P 25 - o primeiro impacto que eu tive na primeira semana também foi 

bacana”, como argumento temos:  
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Participante 25 – Eu tenho duas visões distintas, primeiro curso de graduação 

que eu entrei, que foi [...]. Aqui foi um pouco diferente, aqui, tipo assim, não 

teve um trote, teve uma recepção com os professores e tal, com os alunos já 

que estavam ingressando, alguns veteranos, assim, foi diferente, foi bom, eu 

achei legal, [...] (UNIRIO) 

Na fala seguinte o licenciando indica que a aproximação com seus professores, 

como o bom relacionamento entre docente e aluno faz com que ele senta uma relação de 

amizade a qual traz comportamentos positivos, pois, como ele menciona aconselham a 

que o aluno nem pensei em desistir do curso. 

Participante 21 – Eu tenho uma relação de amizade e de carinho com todos 

eles, [...] não existe aquela relação de hierarquia, ela existe, mas não se sente, 

entendeu? A gente fala com eles tete a tete, eles conversam com a gente, 

entendeu? Aconselham a gente a não desistir, sempre (UNIRIO). 

Mas eles sabem que tem do outro lado também “P 2 - Que ah, pode ter sim 

professores que não são tão legais assim, mas também tem professores que são muito 

bons e que têm aquela vontade de ter aquela certa aproximação com o aluno (UFRJ)” 

Notamos que estas narrativas conversam com a pesquisa de Arruda e Ueno 

(2003) na qual se sinala que o mau relacionamento com um docente pode ser um fator 

altamente desestimulante para a continuidade do aluno no curso. 

Por meio da narrativa do participante 6, percebe-se que o trato apresentado pelos 

docentes para com seus alunos; já no primeiro ano do curso, isto é, fazê-los sentir que 

estão dentro da profissão, segundo a literatura podemos argumentar que é uma variável 

determinante para a permanência dos estudantes no curso de Licenciatura em 

Matemática. Segue o depoimento 

Participante 6 – [...] e até começaram a tratar a gente como professores já, 

não como alunos, mas como professores e isso deu uma guinada muito boa até 

na minha inspiração, né (UFRJ) 

Assim, temos que o licenciando vê nesse tipo de ato uma proposta que o 

estimula a manter o interesse do curso, pelo que se sugere executá-lo nos cursos da 

licenciatura. 

A seguir temos que um dos licenciados manifesta que já vinha com uma ideia 

formada de como seriam seus professores; esse ponto de vista foi deduzido da fala 

seguinte:  
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Participante 2 - eu tinha muito aquela visão de que, quando eu chegasse aqui 

na faculdade os professores seriam professores bem, bem mais carrascos e 

pesados do que a gente tinha no ensino médio (UFRJ)  

Aquela fala dá para perceber que o aluno nota diferenças nas atitudes, dos 

professores de ensino médio e os professores do ensino superior pelo que disse que “no 

ensino médio tinha professores que querem se aproximar do aluno” e dá a entender que 

não vê o mesmo nos professores de ensino superior. Em nossa interpretação, 

acreditamos que essa percepção por parte dos alunos é devido a que muitos docentes 

universitários, nos primeiros dias de aula, ingressam à sala de aula trazendo um ar de 

superioridade, fazendo sentir aos alunos como indivíduos inferiores; mas tudo isso 

sabemos que se origina devido aos preconceitos na educação superior. O mesmo 

licenciando aclara que essa ideia com a que chega à universidade desvanece-se quando 

começa a frequentar as aulas; assim ele manifesta: “P 2 - E quando eu cheguei, eu 

percebi que as coisas eram um pouco diferentes”; isso porque como foi apresentado 

linhas acima, a maioria dos docentes da turma, em ambas universidades, tiveram boa 

disposição com seus alunos. Assim esse fato, tenha servido para desfazer aquela 

percepção, sabemos que essa postura nas universidades públicas não sempre ocorre.  

Foi indicado também pelos licenciandos, que o modo de agir dos professores 

diante as dúvidas dos alunos, faz com que eles não invistam tempo e dedicação às 

disciplinas,  

Participante 1 - Eu realmente, eu larguei um pouco de mão, eu confesso, 

porque eu não tive esse feedback e acabou que fui uma das coisas que eu 

deixei pra estudar assim, no dia anterior, super aulão [...] (UFRJ) 

Mas o mesmo licenciando assegura que para as outras disciplinas, nas quais ele 

sentia-se acompanhado pelo professor em sua aprendizagem, tirava tempo de seu dia 

para estudá-las e dá para perceber do mesmo depoimento que, ele acrescentava sua 

jornada de estudos dessas disciplinas. Esse fato foi confirmado pelo depoimento a 

seguir: 

Participante 1 - As outras não, eu acredito que exatamente por esse feedback 

do professor, o professor tá sempre ali com você e dar uma aula de verdade, 

foi uma matéria que eu conseguia absorver melhor, eu separava espaços do 

meu dia pra dar atenção a elas, né, às disciplinas. Até pela vontade mesmo que 

eu tinha de estudar (UFRJ) 
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Analisando esses depoimentos, podemos notar que na visão dos licenciandos o 

acolhimento por parte da comunidade acadêmica é de vital importância para seu 

empenho e dedicação na vida acadêmica. Essas narrações dos licenciados se 

assemelham ao apresentado por Astin (1984) e Tinto (1977) quando dizem que a 

proximidade com colegas e professores, na vida da universidade, ajuda na integração 

tanto acadêmica e social do estudante aumentando a probabilidade de que eles 

persistirão.  

Em síntese, inferimos que as ações apresentadas nesta categoria possuem uma 

forte e representativa influência na permanência dos discentes do curso de Licenciatura 

em Matemática das duas instituições de ensino superior; assim, das informações 

colhidas, os alunos perceberam que as ações voltadas ao acolhimento no início do curso, 

além de fazê-los sentir totalmente acolhidos pode ter ajudado, nesse primeiro ano, a não 

pensar em desistir do curso. 

2 – Aprendizado. 

A categoria aprendizado, reúne as respostas: mostra interesse no aprendizado de 

seus alunos; procura cobrir as defasagens dos alunos; oferecem aulas diferenciadas por 

meio de um trabalho em conjunto com professores da educação básica; desconstroem a 

imagem que a disciplina (matemática) é difícil; aplica técnicas diferenciadas nas 

avaliações e como declaração negativa, na avaliação não valoriza a produção do aluno. 

Do registro feito pelos observadores se evidencia que, tanto o aluno da UFRJ 

como o aluno da UNIRIO, tiveram uma ótima surpresa enquanto as ações de seus 

professores do primeiro semestre e dois dos participantes apontaram que  

Participante 6 - ótimos professores no início que se dedicavam realmente a 

ensinar. E se preocupavam realmente se o aluno estava aprendendo ou não 

(UFRJ) 

Participante 25 – [...] o primeiro impacto que eu tive na primeira semana 

também foi bacana, os professores assim com uma visão diferente de como 

passar, de como ensinar [...] (UNIRIO) 

Mas no depoimento do participante 4, percebesse que para o licenciando não 

todo professor se envolve com o aprendizado do aluno, pois nesse trecho a expressão 

“eles” não faz referência a todos. Assim ele menciona que ficou muito impressionado ao 

perceber isso da maioria dos professores da UFRJ 
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 Participante 4 - eu fiquei muito impressionada com a qualidade de ensino da 

maioria dos professores do primeiro período, eles realmente se dedicaram, se 

importaram com a turma e é isso (UFRJ).  

Já o depoimento seguinte salienta que esse tipo de ação lhe incentiva ainda mais 

pela matemática; assim ele disse: “P 3 - Por esse meu período que foi muito bom e o 

motivo disso foi que me apaixonei ainda mais pela Matemática”  

Outro licenciando realça que agora que pertencem ao segundo semestre, eles não 

percebem mais esse interesse do professor; o que foi concordado mediante os gestos de 

mais quatro participantes; manifestamos seguidamente a declaração: “P 4 - Só que tipo, 

agora você já no segundo período não, alguns professores não são tanto assim, e isso é 

bem desmotivador”, mas isso na UFRJ porque na fala do aluno na UNIRIO o 

participante disse: “P 17 - Os novos também são muito bons, personalidade boa 

mantém, ao menos”, referindo-se como novos aos professores do segundo semestre; o 

que foi apoiado por todos os alunos da UNIRIO. Acreditamos que todo professor quer 

ser um agente motivador no ensino pelo que tem interesse em melhorar sua prática, mas 

a dificuldade vêm porque para muitos deles fica difícil desconstruir aqueles hábitos com 

os que foram formados e além se sentem despreparados com esse tipo de ensino que 

nunca vivenciaram; ou talvez como menciona Freire (1983) muitos alunos, que para 

nosso caso são ex-alunos ‘docentes’, acreditarem que com o ensino não-tradicional não 

irão a passar o conteúdo total. 

É interessante ver, no depoimento seguinte, que este licenciando manifesta que 

esse desinteresse dos professores, fazem pensar ao aluno em um possível abandono o 

que ficou confirmado no artigo de Rodriguez (2011) no qual o autor menciona que, em 

conversas informais com alunos, foi manifestado que a insatisfação com alguns 

professores pode ser um fator que dificulte a permanência. O depoimento disse: 

Participante 4 - você faz uma pergunta e tipo, ele não liga se você entendeu ou 

não. Isso é bem complicado. Mas eu gosto muito do curso e eu pretendo 

continuar também (UFRJ). 

Já este outro aluno que tinha vivenciado aulas em outra faculdade, dá entender 

em sua narrativa que tinha encapsulado à maioria dos professores universitários com a 

característica de pessoas que não gostam de ensinar. Mostramos isso na seguinte fala:  
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Participante 3 - é notório que tem professores que, que gostam de estar aí 

dando aula. Que isso motiva muito os alunos a continuarem, né, interessados 

pela Matemática, né, do nosso curso. Agora, na minha visão, a maioria não é 

(UFRJ) 

E este outro aluno que vinha com a mesma ideia, sobre os professores, aclara 

que pelo vivenciado no primeiro semestre no curso de Licenciatura em Matemática da 

UFRJ, chegou à conclusão de que essa ideia era estereotipada; assim ele manifesta: 

Participante 6 - eu encontrei uma didática que eu não esperava. [...] Falta de 

interesse do professor, né? Acho que um tipo de estereótipo que eu tinha de 

faculdade, que o professor largava a coisa no quadro e salve-se quem puder 

(UFRJ)  

Essas observações colocadas por P 3 e P 6 relatam a explicação dada por 

Fiorentini (2004) quando disse que, a maioria dos professores das disciplinas de 

conteúdo específico acreditam que, ensinar significa apenas a transmissão de conceitos 

o que é suficiente para que os alunos aprendam.   

A fala seguinte nos chama a atenção, pois o licenciado assegura que se os 

professores universitários tiveram as mesmas características pessoais e particulares de 

seus professores da educação básica, esse aspecto reforçaria sua dedicação pelo curso. O 

depoimento a seguir corrobora isso:  

Participante 22 – Realmente, a melhor coisa que teve foi o impacto que os 

professores trouxeram, [...] com a mesma personalidade que os professores 

que eu tive no colégio, que me fizeram querer escolher matemática, já foi um 

total adianto para a minha disposição, para poder me dedicar e tentar 

entender, por mais difícil que seja (UNIRIO) 

Segundo Fiorentini (2004) há ainda muitos professores que não compreendem 

que o seu papel de educador vai além da transmissão dos conteúdos; traz esse fato os 

alunos consideram importante que o professor conheça alternativas para apresentar os 

conteúdos das disciplinas, para que não seja só um transmissor do que se encontra 

escrito nos textos; ponto que os licenciados afirmam influenciam positivamente na 

continuação deles. Deduzimos isso dá seguinte fala  

Participante 24 – [...] a proposta e os professores têm uma máxima, eu 

encontro isso assim, boa vontade, se preocupam com o aprendizado dos 

alunos, então acho que isso ajuda bastante, pelo menos no meu caso ajudou. 

Não, então eu vou conseguir e estou indo, estou caminhando (UNIRIO) 
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Essa fala ademais nos manifesta como a maneira de agir dos professores resulta 

importante para a satisfação do aluno no curso escolhido. Na visão de dois licenciandos 

foi manifestado que tem vários professores que procuram entender as defasagens dos 

alunos e procuram cobrir as lacunas referente ao ensino anterior; assim como se 

preocupam em fazer compreender sua aula, o que em nossa interpretação poderia se ver 

como um tipo de incentivo para a adaptação ou integração dos alunos com o âmbito 

acadêmico da universidade o que consequentemente incentiva a continuação.  

Participante 6 – [...] eles [...] se preocupavam em voltar em termos também do 

ensino médio, o que que as pessoas não conheciam, e eu gostei muito dessa 

paciência (UFRJ) 

Participante 7 - Eu tenho o mesmo a dizer. Porque eu tive apenas bons... boas, 

como falar? Impressões, no começo, quando eu entrei. [...] acabei 

encontrando vários bons professores que também tiveram muita paciência pra 

voltar e se preocupar se realmente o aluno estava entendendo. Nesse segundo 

período, aí já encontramos alguns professores que não têm tanto essa didática, 

mas eu pretendo continuar no curso. Estou gostando e é isso (UFRJ) 

Verificamos com esse último depoimento que o professor é uma peça essencial 

na permanência do estudante, e a empatia que ele demostra assim como seu interesse no 

ensino faz com que o estudante se sinta motivado em continuar. Os formadores devem 

ter presente que, para muitos desses estudantes, a mudança da escola para a 

universidade não resulta fácil pelo desconhecimento com que ele chega dessa nova 

sociedade. Em nossa opinião este tipo de trabalho desenvolto pelo professor deveria 

acontecer frequentemente. 

Contrapondo o depoimento do P 7, o depoimento seguinte nos mostra que para 

este aluno alguns professores não têm a preocupação em fornecer-lhes conhecimento, 

pois segundo eles, os professores vêm dão aula e vão embora. Deduzimos da mesma 

fala que a falta de um relacionamento mais próximo com os professores ocasiona um 

distanciamento o que nas falas anteriores se viu que poderia influenciar negativamente 

na permanência. Selecionamos o depoimento da participante 5, para esclarecer a nossa 

constatação: 

Participante 5 - Aqui é um mundo, basicamente, diferente, do básico. Eh, os 

professores, eles chegam aqui, dão a aula deles, um ou outro que quer se 

relacionar mais com o aluno, que se preocupa mais com o aluno, que dá mais 

chances. Outros que realmente vêm e dá aula e vai embora e você se vira 

(UFRJ) 
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Outra experiência não produtiva que foi vivenciada pelos alunos e foi nesta 

coleta declarada por três alunos mas confirmada por todos eles, segundo as anotações 

elaboradas pelo observador, é a do formador que não tinha a intenção de proporcionar 

os saberes da disciplina que ministrava, o qual foi observado pela pouca contribuição e 

a falta de assiduidade no seu horário de trabalho; eles manifestaram que ficaram muito 

decepcionados com a disciplina. 

Participante 1 - [...] então não ia fazer sentido um aluno que entra numa 

faculdade pra uma matéria dessas, é o primeiro a largar de costas, [...]. Então 

eu acredito que a minha relação com a disciplina foi muito decepcionante, eu 

fiquei decepcionado com a disciplina (UFRJ) 

Participante 7 - [...] no comecinho do curso eu gostei porque tava vinculado à 

[...], nas primeiras aulas ele deu inteira, não foi embora mais cedo e deu 

alguns desafios, né? Eu gostei bastante, porque eu adoro[...], eh, mas depois 

ficou algum um pouco mais sistemático com que ele vinha, dava alguns 

minutos de aula e deixava para o estagiário. Essa parte não foi muito 

proveitosa pra mim, [...] (UFRJ) 

Participante 5 - [...] E o pouquíssimo, que eu peguei dessa matéria, realmente 

foi o que eu estudei em casa (UFRJ) 

E fazem comparação quando encontram em outra disciplina um professor que 

gosta de ensinar, pelo que um dos participantes manifesta “P 1 - Que curso lindo. Olha, 

foi uma coisa que foi, eu vinha pra cá com uma vontade louca de estudar, porque era 

muito bom” 

Do trecho do seguinte depoimento ficou claro que, a aquisição do conhecimento 

é outro dos fatores que os alunos valorizam; o qual contribui com a permanência nas 

instituições. 

Participante 1 – [...] ele que fez esse trabalho incrível de dialogar com o 

ensino médio, ele com o Kleber explicou essa proposta de dois professores, 

achei isso o máximo (UFRJ) 

O licenciando reconhece que esse tipo de ação, chamada de PDC40, pelo fato de 

serem desenvolvidas por dois ou mais profissionais da área de ensino (neste caso, foi 

um professor do ensino médio e um docente universitário) favorece na sua formação 

profissional e justamente um dos objetivos do PDC é preparar aos licenciandos para 

atuar no ensino médio. Em sim, o PDC é um projeto vinculado ao Laboratório de 

 
40 Práticas Docentes Compartilhadas (PDC) de Giraldo et al. (2018).  
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práticas matemáticas para o ensino (LaPraMe), vinculado este a sua vez ao Programa de 

Mestrado em Ensino de Matemática do IM da UFRJ; o qual procura o aprendizado da 

prática docente e um maior aprofundamento nos assuntos discutidos nas aulas. Convém 

ressaltar que o trabalho coletivo por profissionais da educação dialoga com uma das 

propostas de trabalho sugeridos por Nóvoa (2009) em sua pesquisa de formação de 

professores. 

Como já tinha comentado anteriormente, que participe das aulas tipo uma 

monitora; vejo oportuno comentar que, desde meu ponto de vista, essa ação além de 

permitir a maior participação e integração na sala de aula dos estudantes, que acredito se 

deu pela participação do professor do ensino médio; exibiu também a valorização e o 

diálogo entre ambos saberes, o que trouxe resultados muito proveitosos para a turma. 

Ao tratarmos das avaliações no curso, encontramos no depoimento da 

participante 19 que a avaliação fornecida por um de seus professores não foi coerente 

com o conteúdo abordado na aula; o que foi confirmado por seus colegas e percebido 

pelos observadores do grupo, mediante os gestos apresentados. 

Participante 19 – [...] ele exigiu no final uma apresentação de projeto, sendo 

que durante toda a disciplina, ele apenas falava sobre os assuntos, dava as 

informações, mas nunca com a preocupação de que a gente pudesse fazer essa 

translação com o pessoal do ensino médio. E no final, já mais bem... último 

terço, aí ele diz que a gente deveria fazer um projeto [...] porque a maioria das 

pessoas nunca fez um projeto [...] (UNIRIO) 

E dois participantes declararam que na parte de matemática as avaliações foram 

coerentes com os conteúdos abordados na sala de aula. Trazemos a fala da participante 

16 

Participante 16: Matemática eu considerei muito adequadas porque nunca foi 

pedido nada além do que aquilo que tinha sido debatido em sala de aula [...] 

(UNIRIO) 

A seguir, a falta da clareza tanto no que se quer avaliar como no conceito (nota) 

proposto para cada questão em algumas avaliações, foi um fato que colaborou para 

ampliar nossas discussões. Assim eles manifestam: 

Participante 19 – [...] de repente, em termos de avaliação, que eu acho que 

surpreendeu a gente assim, nós ficamos chocados com um comportamento que 

ele apresentou, quer dizer, de repente, muda, e exige coisas para a qual 

durante todo o curso, você não esperaria essa avaliação [...] (UNIRIO) 
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Participante 17 – [...] só que o modo de correção do professor, pelo menos o 

meu professor que foi da maior parte do pessoal aqui, não foi o ideal 

(UNIRIO) 

Participante 1 – Mas assim, eu não acho justo você botar uma prova de duas 

questões, cada uma valendo cinco, [...]. Isso é muito vacilo. E você não sabe 

fazer uma, você já tem metade da prova jogada fora (UFRJ) 

Participante 5 - [...] então eu acho que assim, não tem proveito nenhum de 

usar de repente usar esse método de avaliação (UFRJ)  

Participante 6 - E assim, eu acho que essa questão do método de avaliação do 

tudo ou nada, ele é até um paradigma meio desequilibrado (UFRJ) 

A maioria dos participantes acho errado esse tipo de ação, do tudo ou nada, e 

ainda mais tendo a ver com o curso de Licenciatura, que nas falas deles as avaliações 

devem ter como propósito identificar as necessidades, falhas dos alunos, deve analisar 

as produções feitas assim como fornecer informações sobre o progresso dos alunos; isto 

é, deve ser considerado como uma análise da situação de aprendizagem de cada aluno. 

O depoimento seguinte elucida essa afirmação: 

Participante 6 - na questão da docência, porque você avaliar tudo o que o 

aluno fez e dar sim pontos pra o que ele conseguiu desenvolver, te possibilita 

interpretar onde houve a falha no aprendizado do aluno. [...] e se isso for 

generalizado pra toda turma, você consegue perceber o que a turma não 

captou realmente do conteúdo (UFRJ) 

Acreditamos que os alunos perceberam isso devido a que tem formadores que 

lhes mostram esse outro lado, de definir critérios que lhe permitam saber o 

conhecimento já adquirido por seus alunos. 

Participante 6 - E é isso que o professor β trata bastante e eu gosto muito. Ele 

quer saber como você tá pensando pra resolver aquilo, né? Quais os processos 

que você tá utilizando, quais ferramentas que você tá utilizando pra tentar 

resolver aquela questão. E aonde você tem falhado (UFRJ) 

Participante 1 – Ele quer saber, o que que ele quer saber? Se você tá apto a 

passar, transmitir esse conteúdo pra um ensino fundamental. Se você 

compreendeu de fato algumas coisas (UFRJ) 

Pelo que o participante 6 seguidamente manifesta que é bom que todos, 

referindo-se aos formadores, tivessem pelo menos essa sensibilidade na correção das 

avaliações “P 6 - Ele avaliou a gente de outra forma, que deu super certo. Era bom que 

todos tivessem pelo menos essa sensibilidade [...]”. Isso mostra-nos que os alunos veem 
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com bons olhos as atividades que as instituições de ensino superior estão 

desenvolvendo. 

Devido a que existem diversas formas de avaliar, resultou interessante para o 

participante 6, se deparar com o processo na correção das avaliações realizado pelo 

professor β na qual, o licenciando percebeu que seu formador visou verificar a aquisição 

de conhecimento e habilidades de cada aluno. Acredito que o proveitoso foi; porque 

esse tipo de situação foi desenvolto numa disciplina de matemática e não tiveram que 

esperar o estágio para recém aí se depararem com essa situação. 

Por outro lado, o total dos alunos da UFRJ parece exigir que alguns professores 

repensem suas práticas, no que corresponde às avaliações, pois eles rejeitam o tipo de 

avaliação do tudo ou nada que realizam alguns professores. Selecionamos o depoimento 

do participante 6 para esclarecer a nossa confirmação:  

Participante 6 – [...] que a questão ou valia zero ou valia o que estava 

estipulado ali: se fosse cinco, cinco. Então não haveria um meio-termo. E eu 

acho isso errado, na questão da docência (UFRJ) 

Nessa mesma direção o participante 2, sugere que deve-se colocar um tempo 

justo para a resolução nas avaliações, pois ele não acha justo que as provas tenham 

duração de uma hora “P 2 - Colocar no papel em uma hora de prova o que que a gente 

aprendeu em cinco, seis meses, que é o semestre.”  

Enquanto seis alunos da UNIRIO manifestam que, no correspondente as 

disciplinas de matemática, eles não fariam nada diferente nas avaliações e outro 

licenciando assegura que as provas nunca buscaram prejudicá-los. Trazemos os 

seguintes dois depoimentos: 

Participante 22 - Na parte de matemática, eu não faria nada diferente, o que 

eles fizeram lá foi o ideal (UNIRIO) 

Participante 16 - Acho que as avaliações nunca foram para nos prejudicar [...] 

(UNIRIO) 

Fato surpreendente foi a fala do licenciando 17, na qual ele manifesta que não 

importa quanto fiquem frustrados com as avaliações ou insatisfeitos com a forma como 

são avaliados porque o jeito das avaliações é essa; ele disse: “P 17 - A correção foi 

injusta, mas é o jeito tradicional de fazer a avaliação [...]”. Os outros alunos ficaram 
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em silencio, não reagindo a esse argumento. Este depoimento nos mostra, que esse 

aluno tem consciência que para se integrar à instituição precisa aceitar as regras 

impostas por essa cultura, assim ele concorde ou não com esse pensamento.  

Unindo as narrativas anteriores, identificamos uma discussão intensa que se vem 

vivenciando nas avaliações; na visão dos participantes a avaliação parece estar sendo 

utilizada para reprimir aos alunos e não como um médio de orientar sua aprendizagem; 

e isso porque, o que os professores sabem sobre o ensino e sobre como deve ser seu 

papel no ensino provém segundo Tardif (2002), de sua própria história de vida, em 

especial de sua história de vida escolar. Em vista dessa situação, a qual foi percebida 

como injusta, deduzimos poderia levar aos alunos abandonarem suas disciplinas, e 

quem sabe, poderia ser o curso. Asseguramos isso, pois na pesquisa de Peixoto e Braga 

(1999) se verifica que há uma relação entre a evasão e o desempenho acadêmico do 

aluno (rendimento acadêmico) que ocorre principalmente no primeiro período do curso.  

Uma atitude que sugerimos pode ser tomada na graduação, para que esses atos 

diminuam, seria que em todas as disciplinas, o primeiro dia de aula sejam colocadas as 

regras para as avaliações. 

A falta de feedback do professor é evidenciada pelos licenciandos como uma 

injustiça no atuar do professor, já que não conseguem acompanhar seu desenvolvimento 

acadêmico; e é só no final do semestre e muitas vezes por meio do sistema que logram 

conhecer suas notas. A fala dela seguinte participante constatá-lo     

Participante 20 - tanto que eu perguntava a ele, ele falava, não conseguir 

corrigir, porque são muitas, e eu só tive o feedback no final quando já era 

para dar a nota, então não teve aí para onde correr (UNIRIO) 

Já a maioria dos alunos da UFRJ apresentaram como queixa, que encontraram 

nesse primeiro semestre, uma disciplina que lhes desanimou um pouco, pelo pouco 

compromisso que manifestava o docente ao ministrá-la “P 2 - o curso não foi 

ministrado de uma forma muito legal”. Os dois depoimentos a seguir elucidam nossa 

afirmação: 

Participante 4 - Ele, mano ele não é um professor, que professor é 

esse que dá dois minutos e aula e põe o monitor pra dar aula no lugar 

[...] (UFRJ) 
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Participante 7 - ele vinha, dava alguns minutos de aula e deixava 

para o estagiário. Essa parte não foi muito proveitosa pra mim 

(UFRJ) 

Percebemos que esses dois alunos ressaltaram que a contribuição feita pelo 

docente para sua formação foi pouca, pelo que um aluno comenta que esse atuar do 

professor fez com que muita gente desistiram, concluímos isso dá seguinte fala: 

Participante 1 – ele dava pro ... estagiário dele lá fazer e aí muita gente desistiu [...].  

Ao parecer quando os estudantes percebem que o professor não coopera na sua 

formação e eles estão investindo tempo, recursos etc. para não obter benefícios; foi 

especificado no estudo de Tinto (1997) que o aluno pode decidir não ficar na 

universidade e procurar  outras alternativas nas quais investir seu tempo como por 

exemplo, optar por um trabalho que trará benefícios econômicos a curto prazo. Embora 

a decisão do grupo pesquisado não foi muito drástica assim de abandonar a 

universidade, mas sim influenciou em que alguns alunos abandonaram algumas 

disciplinas. 

Não ficaria tolerável que deixemos de falar sobre o comportamento apresentado 

por esse professor, o qual pode estar ligado a muitos fatores, e como se disse que 

sempre existe uma causa para um comportamento inadequado, apoiando-nos em Cunha 

(2004) podemos dizer que a prática pedagógica dos docentes de hoje são as reproduções 

da prática pedagógica de seus professores enquanto estes eram alunos universitários, 

pelo que Rios (2008) comenta que todo professor deve ter presente que não ensina 

apenas as disciplinas, sua atitude ensina, seus gestos falam. E esse comportamento 

também pode vir das crenças que existe na nossa comunidade sobre o ensino, que não 

importa o tempo que os professores invistam em proporcionar seus conhecimentos para 

seus alunos, que isso não vai mudar o aprendizado deles. Enfim fica validado que o 

aluno, ao participar das atividades de aprendizagem, consegue perceber sua evolução 

acadêmica o que lhe faz sentir-se reconhecido e pertencente à comunidade. 

Nesse sentido, vale ressaltar o estudo de Tinto & Goodsell (1993), no qual os 

autores apontam que a preocupação dos estudantes de primeiro ano é centrada nas 

questões acadêmicas; informação que também está presente nas pesquisas de  Tinto 

(1997) e Neumann e Neumann (1989), quando indicam que a persistência do aluno do 

primeiro ano está sendo moldado cada vez mais pelos acontecimentos educacionais.  
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3 – Estratégias de ensino.  

A categoria estratégias de ensino foi composta por: apresenta no início o plano e 

estrutura do curso; preocupa-se no desenvolvimento das aulas e o que será transmitido; 

interessa-se em formar o futuro professor; relaciona os conteúdos com a futura 

profissão; vincula o que se aprende a como poderia se usar na educação básica.  

Nessa categoria o depoimento de um aluno nos revela sobre o importante que é, 

que nessa primeira aula se receba alguma informação enquanto ao curso; ele disse: 

Participante 1 - uma quem que foi lá, [...] foi apresentar o curso, 

apresentou o plano de curso, mostrou toda a estrutura curricular e 

pô, eu não tinha nem noção daquilo, né. Foi, foi um bom impacto, foi 

positivo (UFRJ)  

Esse depoimento nos aclara que é justamente nesse primeiro semestre que os 

alunos vão adquirir um conhecimento mais completo da escolha feita, e corresponde ao 

professor apresentará da maneira mais adequada; pois é justamente ele que decide o que 

vá desenvolver na disciplina como: os conteúdos a definir, a metodologia a usar-se e a 

bibliografia. Em contrapartida, como queixa foi manifestado por todos os participantes 

que muitas vezes não se cumprem com as regras dadas no início do curso, o que 

percebemos nas seguintes falas como uma característica negativa no atuar do professor 

Participante 4 - A segunda prova, ela propôs que seriam três provas, 

no início. Cada uma... duas valendo três e uma valendo quatro. Aí do 

nada ela mudou isso, aí fez duas provas, aí faz a segunda prova 

valendo sete. [...] E aí todo mundo ficou perdido, porque ninguém 

entendeu nada de como funcionou. Então, tipo, isso foi um ponto 

muito negativo (UFRJ)  

Participante 1 - Ninguém entendeu os pesos, ficou muito aberto o 

negócio da questão (UFRJ) 

Participante 4 - Ninguém entendeu (UFRJ) 

Esse atuar foi outro tipo de injustiça percebida, e não só por parte de um 

professor; eles manifestam que se deu por dois de seus professores o que fica 

confirmado na seguinte fala:  

Participante 4 - Mas ele também foi igual ao professor Ʈ, nesse 

sentido de peso, ele não explicou direito como seria o peso do 

trabalho e a gente tentou fazer as contas, e não batia nada (UFRJ) 
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E na UNIRIO, a P 19 apresenta sua insatisfação no atuar de um professor, 

mediante a seguinte fala 

Participante 19 – [...] eu acho que surpreendeu a gente assim, nós 

ficamos chocados com um comportamento que ele apresentou, quer 

dizer, de repente, muda, e [...] no final, já mais bem... último terço, aí 

ele diz que a gente deveria fazer um projeto [...] (UNIRIO) 

Essa validação negativa dada pela P. 19 foi confirmada por todos os licenciandos 

do curso, mediante seus gestos. Sem a intenção de julgar ao professor, sabemos que esse 

tipo de atuar dos docentes na universidade resulta ser uma prática cultural mobilizada 

pela comunidade acadêmica.  

Outra das variáveis para esta categoria e que foi vista por todos alunos como 

positiva é que eles percebem que tem professores que não se restringem apresentar só o 

conteúdo que estão nos textos, senão mais bem que tratam de interligar determinados 

conteúdos com a futura profissão ou outras vezes com as outras disciplinas, orientando-

nos para nossas futuras práticas. Trazemos o depoimento seguinte: 

Participante 6 - porque a gente já consegue trabalhar nas duas áreas 

ao mesmo tempo, na didática e no aprendizado do conteúdo em si. E 

às vezes até aprendendo um conteúdo que a gente não vai ensinar na 

educação básica, a gente tira uma coisa muito proveitosa pra ensinar 

na educação básica (UFRJ) 

Dessa narrativa aduzimos que ao trabalhar de forma interdisciplinar, os alunos se 

sentem mais motivados, com muita mais vontade em absorver os conteúdos em geral, 

provocando-se assim o engajamento do licenciando; o qual sempre resultou ser um 

desafio nas aulas dos cursos universitários, especificamente no curso de licenciatura de 

matemática, que desde nossa percepção, este, não costuma preparar aos licenciandos 

para atuarem na educação básica. É possível também perceber que essas atividades ou 

práticas diferenciadas, impostas pela instituição ou pelos professores, vêm promovendo 

a integração dos estudantes. 

Também mostra relevância nesta categoria, as discussões feitas pelo professor na 

sala de aula com respeito às dificuldades que os alunos vão a presenciar em sua atuação 

profissional futura. 

Participante 7 - vincular tudo que a gente aprende a como a gente 

poderia ensinar isso no ensino médio ou vincular tudo que a gente 
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aprende [...] com algo mais simples, deixa tudo mais didático, né? 

(UFRJ) 

Esse tipo de atuar do formador foi visível para eles, pois em seus relatos dão 

entender que tiveram um professor que na sua avaliação colocava alguma questão que 

os fizeram pensar sobre como apresentar algum conteúdo no ensino, e reconheceram 

que a disciplina colocá-los diante de situações reais dos trabalhos que irão a vivenciar 

nas escolas “P 3 - sempre tinha questãozinha que te fazia refletir sobre o ensino. Então 

ele te obrigava a falar sobre, entendeu? Achei bem legal”. A importância desse tipo de 

formação na graduação é de grande relevância para que, o futuro professor, consiga 

criar estratégias que lhe permita lidar e resolver alguns impasses na atividade 

profissional.  

Nóvoa (2009) reconhece também em seu estudo que se ganharia muito, e nós 

acreditamos em variados aspectos, se a formação de estes novos professores se 

desenvolvesse em torno de situações concretas de seu futuro trabalho escolar, pois como 

o autor menciona a formação está muito afastada da profissão. E para Gatti (1997) está 

faltando no ensino “uma visão mais integradora41” por parte dos docentes desses cursos; 

pois todos eles, deveriam ter em conta a função do profissional que estão formando.  

Nesse sentido, inferimos que, o jeito com que o professor desenvolve sua aula 

pode influenciar na continuidade ou não do aluno; já que eles dão a entender que 

permanecem no curso, pelo atrativo de como foram apresentadas algumas disciplinas e 

porque três disciplinas fizeram um link com a educação básica, isto é, com seu futuro 

trabalho profissional. Esse tipo de particularidade, de alguns docentes, parece ser bem 

valorizado pelos alunos e desperta o interesse deles. Selecionamos o depoimento deste 

aluno para elucidar nossa afirmação, 

Participante 6 – [...] e o que até me surpreendeu com o curso foi a visão que 

alguns professores já tinham, né? De formar realmente um professor, já 

ligando a matéria com ensino [...] conseguiu juntar as duas coisas com 

trabalhos, até que nos fizessem pensar como professores [...] (UFRJ) 

Ao parecer alguns professores replanejaram suas aulas, com o propósito de 

trabalhar o que os futuros professores precisam aprender a fazer quando vaiam a 

 
41 Visão que deve integrar, conteúdos com técnicas de comunicação e ensino e o sentido da realidade. 
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ministrar suas aulas na escola; com o que mostram que não tem por que esperar às 

disciplinas formativas do curso de Licenciatura em matemática. Ademais notamos que 

as disciplinas de matemáticas, apresentadas desse jeito, propiciam aos futuros 

professores a ter um entendimento mais claro de sua profissão e, em concordância com 

Arruda e Ueno (2003) o fato de que os conteúdos de algumas disciplinas estejam 

diretamente relacionados com a profissão exerce impacto positivo na permanência dos 

alunos. 

Até aqui conseguimos ver, que foram mais alunos da UFRJ que nos relataram 

sobre as estratégias de ensino percebidas em suas casas de estudo. Os alunos da 

UNIRIO se limitarem a dizer que seus professores ensinaram de um jeito diferente, são 

incríveis e quase perfeitos, mas não deram os detalhes sobre esse ensino. 

Participante 22 - Os professores ensinaram de um jeito que dava para todo 

mundo entender, você vê apoio e tal, as outras [...] (UNIRIO) 

Participante 16 - Eles são incríveis (UNIRIO)  

Participante 15 - Os da matemática só não são perfeitos porque não dá para 

atingir a perfeição, porque (UNIRIO) 

Participante 19 - Acho que todos assim são muito bem formados, sabe? Só que 

cada um tem o seu jeito de lecionar [...] (UNIRIO) 

Só na seguinte fala do licenciando 15 podemos perceber que seu formador faz 

um link com sua futura atuação profissional. Ele disse: 

Participante 15 - Assim, no meu primeiro período, [...] foi a matéria ideal 

porque ela juntou, foi a transição perfeita para vir e entender como que 

funcionaria o curso de matemática, eu acho que as outras não tiveram tanto 

enfoque nisso em si (UNIRIO) 

Reconhecemos que a oportunidade que tiveram esses estudantes, na participação 

dessas atividades, trouxeram grande contribuição em seu aprendizado e conforme Tinto 

(1997), os alunos tendem a permanecer nos cursos de graduação que promovam a 

aprendizagem. Distinguimos que esse tipo de sucesso foi gerado por alguns professores, 

e seria um tipo de estratégia adequada e conveniente de se implementar para conseguir 

a permanência dos discentes. Então, seria relevante que se discuta, coletivamente, entre 

todos os responsáveis pelo curso, novas questões sobre as disciplinas na formação da 

Licenciatura e não deixando-se dominar como argumenta Gatti (1997); pela rotina e a 

repetição mecânica das estruturas, já falidas nas disciplinas. Constata-se que a maior 
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parte dos alunos se interessa por esse tipo de prática desenvolta na sala de aula pelos 

formadores. 

Enfim, nossos resultados deixam claro que as atividades acadêmicas promovidas 

pela universidade e as práticas de sala de aula dos formadores, especialmente nos 

primeiros semestres do curso, são determinantes para a permanência dos estudantes, 

fatos também apoiados na pesquisa de Tinto (2006). 

Adicionalmente, cabe ressaltar que das 3 categorias que surgiram traz nossa 

análise, a primeira visivelmente pode fazer parte de uma ação institucional, ações que 

como pudemos constatar foram reconhecidas e valoradas pelos alunos. As outras duas 

categorias poderiam compor ações dos professores e ademais, como se entende que há 

uma boa inter-relação entre essas últimas duas análises - pois como foi mencionado, o 

desenvolvimento das estratégias de ensino podem contribuir ou não para que o 

aprendizado ocorra - há variáveis que poderiam estar tanto no aprendizado quanto na 

estratégia de ensino. E, ademais, como as ações dos professores fazem parte das ações 

institucionais e as três categorias resultaram fortemente marcadas por essas ações, o 

título da tabela 7 na qual figuram as categorias poderia se mudar – como melhor lhe 

convier ao leitor - a categorias relacionadas as ações dos professores e suas respectivas 

composições ou categorias relacionadas as ações institucionais e suas respectivas 

composições. 

B.2 - Respostas dos alunos, sobre a permanência, diante o questionamento da 

permanência. 

Continuando na análise dos dados e querendo extrair as respostas que 

fundamentam nosso terceiro objetivo especifico, observou-se que a questão para falar 

sobre os motivos de porque os estudantes permanecem no curso, foi perguntada numa 

só instituição, sendo está a UNIRIO; pelo que não temos como conhecer os argumentos 

que poderiam ter sido falados na UFRJ. Desse jeito foi analisada esta questão de 

maneira isolada. 

Após a compilação dos dados no software Iramuteq, e efetuado a análise de 

similitude (figura 10) mediante comunidades, constatou-se que as palavras que mais se 

destacaram nos discursos dos participantes são: “meu objetivo”, “gosta” e “trabalho 

voluntário”. Delas se ramificaram outras expressões representativas, tais como: 
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“Matemática”, “Computação”, “Geometria” e “dificuldade”. Salienta-se que o corpus 

foi constituído por a transcrição da UNIRIO; deste emergiram 786 ocorrências, sendo 

313 número de formas diferentes; das quais 206 (ou 65,81%) são hápax (palavras que 

aparecem uma única vez). 

  

Figura 10 - Similitude42 da Permanência de alunos do primeiro período do curso de 
Licenciatura em Matemática, Rio de Janeiro, 2018 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
42 Para a análise, o software selecionou 23 formas reduzidas ativas com ocorrências maiores ou iguais a 

três, as quais listamos com as respectivas frequências entre parênteses: matemática (10); dar (6); coisa, 

luta (5); dificuldade, difícil, estar, eu sei, falar, gente, gostar, gosto, perceber, querer, trabalhar (4); ajudar, 

dizer, encarar, estudar, meu objetivo, ouvir, trabalho voluntario, vida (3). 
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É interessante observar que os alunos da UNIRIO declaram que, o que leva a 

permanecer no curso é seu objetivo, sonho; aspectos similares aos manifestados na 

pesquisa de Hackman e Dysinger (1970), pois, para os autores o objetivo (ou 

compromisso com meta de conclusão) e o compromisso institucional são muito 

fundamentais para a permanência do aluno no curso. A tabela 8 nos ilustra os dados 

obtidos: 

 Tabela 8 – Fatores que contribuem para que o discente permaneça no curso 
Resposta do aluno sobre porque ele permanece  Quantidade de respostas 

Porque tem sonhos e objetivos por cumprir 3 

Porque gosta 4 

Fonte: Autoria própria. 

Assim, as razões para a permanência apresentadas pelos alunos da UNIRIO 

ficam confirmados com os seguintes depoimentos 

Participante 15 – [...] e tem aquelas horas que às vezes você leva um soco tão 

pesado, que tu pensa, "cara, por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo 

isso?", mas só que gosta [...] (UNIRIO) 

Participante 24  – Porque eu sei que eu tenho um sonho e para realizar esse 

sonho, eu preciso continuar aqui (UNIRIO) 

Participante 17 – [...] eu penso, cara, a vida é uma luta, se eu não gostar da 

vida, o que eu vou fazer? Vou perder ela, vou deixar para lá, vou abandonar? 

A mesma coisa eu encaro a matemática, se eu gosto, se eu vejo que vai dar 

uma coisa boa, se eu vou tentar fazer uma coisa boa, não tem porque parar, é 

difícil, é, mas cara, viver é difícil, nesse Brasil está difícil pra cacete, então 

nada mais justo que eu só aguentar e terminar (UNIRIO) 

Participante 16 – [...] todo mundo aqui tem sonhos, quero conquistar várias 

coisas e eu acho que o estudo é a melhor oportunidade, então eu não largaria 

a faculdade por mais difícil que seja, nada é fácil, [...] (UNIRIO) 

Acreditamos que todo estudante que ingressa a uma instituição superior quer 

construir seu projeto de vida; dessa maneira a instituição deve fornecer o apoio 

necessário para alcançar esse objetivo. Os depoimentos da acima, dão para perceber que 

os estudantes veem na formação a possibilidade de alcançar seus sonhos, como 

melhorar sua qualidade de vida, assim estas razões são os principais fatores assinalados 

por esse grupo.  
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Mas um aluno da UFRJ comenta que não desiste por nada do curso e ele não sai 

sem seu diploma, mas na UFRJ não foi feita esta pergunta, o aluno respondeu isso 

quando a moderadora pergunta: em algum momento, vocês pensaram em interromper, 

sair do curso? E ele responde:  

Participante 1 - Eu nunca pensei em desistir, nem em trancar disciplina. Eu sei 

das vantagens que eu penso de muito gente aqui, eu realmente não tenho um 

trabalho formal, igual muita gente tem, então eu tenho que valorizar isso, e eu 

só saio daqui com o diploma. Eu não saio desse curso, não saio mesmo sem o 

diploma (UFRJ) 

O trecho final dessa fala revela que esse aluno tem um engajamento por 

alinhamento; isto é, por aceitar as regras do jogo por mais que ele não concorde. Essa 

interpretação nos mostra que o comportamento resiliente desse aluno afiança sua 

permanência o que sabemos é muito inusual, pois são poucas as pessoas que assumem 

esse compromisso mesmo de se engajar seja da forma como ela for; pois, os estudos 

indicam que a resiliência é uma virtude de poucos. 

 Os depoimentos anteriores demostram que a permanência está mais associada 

ao papel individual que ao papel institucional; que o estudante fica porque quer ficar. A 

seguinte fala informa, desde nosso ponto de vista, um fato incomum no agir do aluno.  

Participante 2 - Eh, no começo eu pensava em desistir, até por conta de não 

ser a minha escolha principal, porém ao longo do curso eu fui criando um 

certo interesse aqui, pela Matemática e atualmente eu não penso em desistir. 

Às vezes, algumas matérias desanimam um pouco assim, eu acho triste, mas 

por conta de você ter um objetivo maior, você acaba ignorando tudo o que te 

faz desistir, você pensa em seguir em frente (UFRJ) 

Identificamos dessa narrativa que fica evidente para o participante 2 que a 

prática, atuação de alguns de seus formadores, desenvolta na sala de aula através das 

matérias é o que fazê-lo pensar em desistir. De acordo com sua narrativa e dos dados 

obtidos ao longo da pesquisa inferimos, que as ações institucionais que a universidade 

vem promovendo e ações do professor desenvoltas na sala de aula (acolhimento, PDC), 

são fatores que muitas vezes influência a permanência dos alunos. Obviamente muitas 

mais razões existem, mas as descritas até aqui devem fazer parte da receita para 

conseguir a permanência dos alunos das duas instituições de ensino superior 

pesquisadas. Assim, com este tipo de ações ou práticas diferenciadas a instituição viria a 

ganhar, cada vez mais, inclusive alunos que estão na dúvida de continuar no curso. 
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E pensando na formação dos licenciados devemos ter presente, como afirma 

Fiorentini (2006) que todo sujeito, neste caso os licenciandos, vão reproduzir em sua 

atuação futura; as mesmas práticas enquanto foram educados e formados, dizemos isso 

porque sempre tem se escutado que os docentes ensinam comumente como foram 

ensinados. Portanto, enfatizamos que todo esforço feito pela instituição para mobilizar 

ações, práticas diferenciadas para promover a inclusão desses jovens, vai ser 

reproduzido no futuro, por esses novos formadores.  

Finalmente é importante destacar que as categorias traçadas para esta pesquisa 

não são fixas, isto é, pode outro pesquisador reacomodar os depoimentos em outras 

categorias, como também mudar os títulos de cada categoria.  

C - Análise sobre outras variáveis que são vistas como influenciadoras da 

permanência; mas que nesta pesquisa não determinaram a permanência. 

Embora em este estudo não se tenha manifestado como fatores para a 

permanência dos estudantes: a escolha da universidade, a escolha do turno acadêmico, a 

estrutura da universidade e os horários do primeiro período, sabemos que essas 

variáveis estão presentes nas pesquisas levantadas no capítulo 1 como fatores que 

fomentam ou dificultam a permanência dos discentes. Esses dados foram pesquisados 

por autores como Tinto (1997), Veloso e Almeida (2001), Andriola et al (2006), Primão 

(2015), entre outros; e nesta pesquisa esses fatores serão analisados, mas não em 

profundidade. 

Quando os licenciados foram questionados, sobre a escolha pela universidade, os 

motivos que apresentaram os alunos da UFRJ foram: 

Participante 3 - Eh, eu escolhi a UFRJ porque, bom, no meu ensino médio os 

professores sempre falaram muito bem dos cursos, que eram ministrados aqui 

na faculdade (UFRJ) 

Participante 4 - Bom, eh, eu sempre estudei em escola particular e tipo todos 

os meus professores foram formados na UFRJ, na verdade. Então... e eles 

sempre falavam muito da UFRJ, e eu fui pesquisar sobre, e eu vi que ela era a 

melhor do Brasil em ensino de Matemática. Principalmente em Licenciatura. 

Aí eu falei, “mano, se eu passar lá eu vou, né?”. Aí eu passei e vim (UFRJ) 

Participante 6 - Eu também [00:24:11] o ensino de Matemática aqui é o 

melhor do país, e também pela Universidade, (UFRJ) 
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O que dá a perceber que a maioria dos alunos da UFRJ manifestam que 

preferiram estudar nessa universidade pelos comentários positivos sobre a instituição 

feitos por seus professores, os quais são ex-alunos da UFRJ. E só na declaração do 

participante 6, é observado que o prestígio, a boa imagem da universidade e do curso é 

outros dos motivos que cativa sua escolha o que coincide com o apontado na pesquisa 

de Tinto (1975). 

Já no depoimento do P 2, constatamos que o anseio desse aluno ficou 

modificado por diversas causas ocorridas desde o início do curso, a principal achamos 

que foi devido à greve de professores da UERJ em 2017, o qual sabemos teve uma 

duração de aproximadamente 90 dias e afetou aos estudantes universitários.   

Participante 2 - Eu vim pela faculdade, eu fiz três períodos na UERJ. Meu 

sonho, sempre foi também, desde que eu decidi, era fazer UERJ. Por vários 

motivos, e eu amo a UERJ e tá no meu coração pra sempre. Só que tiveram 

vários problemas com greve e et cetera e esses foram alguns dos motivos que 

me motivaram a vir pra UFRJ (UFRJ) 

Somando a este aspecto, outra característica manifestada pelo P 5, foi que como 

a universidade é reconhecida tanto no âmbito acadêmico e no profissional – manifestado 

pela maioria de pessoas dessa sociedade – temos que ela interfere nas decisões sobre as 

vagas de emprego; o que finalmente gera vantagem no mercado de trabalho.  

Participante 5 - Eh, porque, quando você vai pra uma entrevista de emprego, 

infelizmente eles falam que [00:24:36] (- ininteligível) sei que é um diferencial 

da faculdade e já começa. E depois (UFRJ) 

Os motivos apresentados pelos alunos da UNIRIO foram: 

Participante 21 - [...] eu poderia ter me matriculado na UFF, na UFRJ e aqui 

na Unirio, e a Unirio foi unicamente pela questão da possibilidade do meu 

trabalho e da minha casa, deslocamento assim muito rápido (UNIRIO) 

Participante 20 - Como eu meu caso foi transferência, eu também poderia 

escolher qualquer universidade, e eu escolhi a Unirio justamente por causa da 

proximidade do meu trabalho também, que eu trabalho na Urca (UNIRIO) 

Participante18 - Bom, eu escolhi pela acessibilidade mesmo, porque eu moro 

bem longe, e das federais, essa é a que fica mais perto para mim, a mais 

acessível. 

Participante 22 - E antes de fazer a minha inscrição, eu nem tinha ouvido falar 

na Unirio, eu não sabia que era federal, fui pesquisar, depois que eu fiz a 
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inscrição, mas assim, hoje em dia eu acho que eu fiz a escolha certa, fiquei 

muito feliz com a faculdade que eu estou (UNIRIO) 

Os depoimentos nos revelam que a maior parte desses licenciados priorizam 

estudar numa universidade que esteja próxima a seu local de moradia ou seu local de 

trabalho; para não ter que perder tempo no deslocamento até esses lugares. Embora 

percebamos que esse dado não foi assinalado na pesquisa como uma possível variável 

para a permanência, sabemos que a questão da distância da casa de estudo até a 

residência, sem um tipo de assistência estudantil que auxilie com o custo de transporte, 

para alunos de baixos recursos econômicos, poderia ser um fator ligado à questão da 

permanência confirmado na pesquisa de Primão (2015). 

E esse último participante aclara que não tinha informação a respeito da 

universidade; muitos não sabiam nem que existia a UNIRIO. Assim como esse 

licenciando; quantos estudantes mais, que estão saindo recém das escolas, não contam 

com essa informação; resulta urgente que além das visitas dos estudantes às unidades ou 

dependências dos Institutos que oferecem algumas universidades, a divulgação dos 

cursos que oferecem as universidades se deram através de visitas às escolas e mediante 

algum tipo de publicidade; como canetas, chaveiros etc. que levem o logotipo da 

instituição. Como vários dos participantes, da UNIRIO, manifestaram no debate o 

assunto da distância; deduzimos que o discurso do primeiro sujeito pode ter conduzido e 

limitado as opiniões dos seguintes participantes no mesmo assunto. 

Além disso, as características institucionais como o tipo institucional, a 

qualidade da instituição e o tamanho da instituição; também influencia a decisão do 

aluno (Tinto, 1975; Cabrera, Nora e Castañeda, 1993). Conforme mencionado linhas 

acima na teoria da análise de custo-benefício, as decisões tomadas pelo aluno podem ser 

analisadas em termos dos custos e benefícios que ele conseguirá; 

Participante 15 - Então, eu tive também duas opções, eu, no começo do ano, 

por causa daquela febre de ensino médio, UFRJ e todo mundo fala, e eu queria 

ir para lá de qualquer jeito, mas com o passar do tempo, eu tive dois amigos 

que tiveram a experiência de fazer matemática lá e falaram que o curso era 

muito abandonado, e como eu já estava... eu estava por Deodoro, minha 

escolha estava entre a rural ou a Unirio, então falavam que a rural era muito 

perigosa, então por eliminação eu acabei vindo aqui (UNIRIO)  

Participante 25 - Não, eu ia só falar que eu escolhi a Unirio por três motivos, 

o primeiro que eu queria sair da UFRJ, que eu odeio o Fundão, com o tempo 
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que eu fiquei lá, tipo assim, eu peguei ódio da UFRJ, de verdade, de verdade. 

Outro, foi uma indicação também de outros amigos e a terceira foi que vários 

amigos meus que eu conheci durante a infância, de onde eu moro, lá de perto 

onde eu moro, entraram aqui também (UNIRIO) 

Participante 23 - [...] um amigo [...] ele me indicou a Unirio, ele falou que a 

licenciatura aqui era muito boa, que era uma faculdade bem diferente e tal e 

botou a maior pilha para eu poder voltar e poder dar aula nas escolas onde eu 

realmente tive aula, e (UNIRIO) 

A partir dos dados apresentados foi possível identificar que a permanência no 

curso de Licenciatura em Matemática, para esta população, não esteve ligada à 

qualidade da instituição; pelo que podemos concluir que esta variável não aparece em 

nosso estudo, como um fator para a permanência.  

Relacionado ao horário do curso, a pergunta feita aos licenciandos foi: por que 

vocês escolheram estudar à noite? 

Os depoimentos demostram que a maior parte dos alunos tem planejado dedicar 

o horário da manhã para desenvolver algum trabalho, para estudar ou porque tem 

presente que precisaram desse horário para desenvolver seus estágios. 

Participante 2 - Eh, o meu foi quase meio que de forma aleatória. Não tenho, 

não tive muito parâmetro. Só que depois que eu entrei, eu criei esses 

parâmetros. Um deles é que eu moro bem longe da faculdade, então eu 

estudando em tempo integral, eu teria que sair bem cedo de casa e chegar bem 

tarde em casa. Agora, eu só chego muito tarde em casa (- risos). ... e agora, 

como eu tô dando as minhas aulas particulares, eu consigo pegar e sair pra 

aula de manhã e tarde, pra preencher o dia (UFRJ) 

Participante 3 - Eh, eu decidi estudar a noite porque eu queria ter o dia livre 

pra que eu pudesse estudar, ou então dar aula e trabalhar, arrumar um 

emprego. Por isso que o [00:26:37] (- ininteligível) durante o dia, pra eu 

pudesse produzir coisas pra mim também ajuda no mínimo, tô estudando, né, 

com aulas particulares (UFRJ) 

Participante 5 - Eh, [...] pela questão de estágio, porque a maioria é de dia 

(UFRJ) 

Participante 15 - Eu escolhi a noite também já pensando futuramente em 

começar a estagiar, basicamente por isso (UNIRIO) 

E os alunos que não contam com uma boa ou mediana relação econômica, o 

estudo em horário noturno é ótimo porque como é percebido pelas falas; uma boa 

porção dos participantes trabalha, podendo ser trabalho em meio período ou de período 

integral. 
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Participante 21 - E porque eu trabalho (UNIRIO) 

Participante 18 - Trabalho (UNIRIO) 

Mas para os estudantes que contam com melhor condição econômica, o curso 

nesse horário lhes permite, que possam aproveitar o horário diurno para receber aulas 

particulares como é o caso do participante 3. Como tínhamos comentado na seção 3.2, o 

curso de Licenciatura de Matemática na UNIRIO é um curso especificamente noturno; 

onde as disciplinas só são ofertadas na noite; ao igual que o curso de Licenciatura na 

UFRJ, pelo que mais da metade dos alunos da UNIRIO trabalha; que é uma realidade 

muito comum aqui no Brasil e foi assinalado nas pesquisas de Gemaque & Souza 

(2016) e Cislaghi (2008). 

Nos depoimentos seguintes, percebesse que a escolha pelo horário noturno foi 

justificada; pelo motivo que a instituição só o tem programado de noite; assim 

Participante 19 - Porque só tem de noite (UNIRIO) 

Participante 16 - Exatamente (UNIRIO) 

Participante 24 - Se tivesse de dia, eu estaria de dia (UNIRIO) 

Como se lhes tinha perguntado sobre como avaliam seu primeiro período, na 

continuação da conversa surgiu por parte do monitor do GF da UNIRIO perguntar, aos 

participantes, o que eles acharam em relação à estrutura? Surgindo, assim, diversas 

respostas que auxiliariam à instituição em tomar certas providências.   

Participante 19 - Eu acho que a biblioteca é ótima, por exemplo, salas de aula 

poderiam ser melhores. (UNIRIO) 

Participante 24 - Eu acho que poderiam ser maiores. (UNIRIO) 

Os participantes da UNIRIO manifestaram que as salas de aula poderiam ser 

mais amplas, mas consideraram que sua biblioteca era adequada. Nesse sentido, em 

alguns casos, a infraestrutura poderia ser um dos motivos que afastem aos alunos do 

curso, mas através dos depoimentos dos alunos da UFRJ e da UNIRIO não se percebe 

isso. 
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Avaliaram como ação positiva a política de alimentação da universidade, a qual 

acreditamos deve ter como um de seus objetivos favorecer a permanência dos 

estudantes, principalmente para aqueles faltos de recursos. Assim temos  

Participante 17 - Mas o bandejão é uma coisa positiva. (UNIRIO) 

Esse apoio à assistência dos estudantes que na pesquisa de Primão (2015) é vista 

como um importante meio de combate à evasão universitária; não foi alvo de 

investigação nesta pesquisa. Outra das dificuldades manifestadas e que tem relação com 

os serviços básicos que tem a brindar a instituição universitária é o acesso à internet, 

imaginamos que este poderia ser um fator essencial para a permanência de alunos, em 

particular para os que contam com baixos recursos financeiros e lhes resulta dificultoso 

adquirir dito recurso. Assim a situação socioeconômica da Universidade poderia pôr 

em risco a permanência dos estudantes  

Participante 16 - E a internet é ruim também, isso é super importante, porque 

a gente vive em um mundo em comunicação, e eu acho que uma universidade, 

é super importante que a internet seja ótima. (UNIRIO) 

Participante 24 - A gente precisa, e mesmo para as aulas, durante essa aula 

que o professor quer usar, como... é uma ferramenta cada vez... que a gente 

tem que usar isso no nosso cotidiano e isso fica impossibilitado da gente... 

então é nesse sentido, eu acho que a gente tem que dizer isso, que é para 

melhorar, na realidade. (UNIRIO) 

Entendemos que esse aspecto é muito imprescindível nas instituições; pois, se o 

aluno não tiver meios para acessar a tecnologia e por nossa vivência sabemos que nestas 

instituições são regularmente pedidos trabalhos de pesquisa; como resenhas 

armazenadas nos app; a escassez deste recurso poderia ser um fato que afaste ao aluno 

da instituição. 

Prosseguindo na conversa; o monitor do GF da UNIRIO faz a pergunta: E em 

relação aos horários do primeiro período? querendo conhecer o que eles acham com 

relação às disciplinas e os horários para aquelas disciplinas já impostas. Percebeu-se 

claramente que a maior parte deles aceita essa programação porque entende, que a 

programação é feita por todo um grupo de profissionais que conhece do assunto.  

Participante 17 - Então, horário do primeiro período você já entra sendo 

obrigatório, já está escrito obrigatoriamente, pelo me percebe, o aluno não 

tem muita escolha, o máximo que ele tem é de começar a estudar nas 
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disciplinas, não se identificou, tranca e fica cursando no mínimo três, [...] é 

mais ou menos como funciona aqui. (UNIRIO) 

Participante 19 - Eu não achei tão ruim assim, porque quando a gente chega, 

a gente não sabe como é que funciona o site, então é bom que já vem algo 

pronto para você [...] (UNIRIO) 

Participante 16 - Eu acho que é bom, eu acredito que tenha que ser assim, 

porque você não sabe, você está começando, então acho que o corpo docente e 

quem entende a formação de profissionais, faz as escolhas mais adequadas, 

obviamente que uma ou outra coisa não vai agradar e você pode ficar com o 

mínimo de três disciplinas, que é algo que você tem que fazer em todos os 

períodos, não é só no primeiro período. (UNIRIO) 

Após esses depoimentos ficou claro que embora esses fatores (assinalados nesta 

subseção) não foram detectados como riscos na nossa análise, é necessário deixar à 

mostra que, para assegurar a permanência dos discentes a instituição deve-se preocupar 

em fornecer uma adequada infraestrutura e qualidade dos serviços prestados; fatores que 

como foram mencionados em outras pesquisas podem contribuir ou dificultar a 

permanência dos discentes do primeiro ano. 

4.3 - As duas impressões, envolvidas no assunto da permanência, dos discentes. O que 

os dados nos dizem?  

Nesta seção, trazemos de maneira sintetizada as duas impressões que foram 

apontadas pelos licenciandos no debate sobre assunto de sua permanência na sua 

instituição educativa.  

Assim no decorrer do grupo focal; sendo que este é um espaço de construção da 

interpretação sobre o dito pela permanência, se perceberam dois momentos. Num 

primeiro momento, foi percebido que os estudantes de ambas universidades salientam 

que atividades acadêmicas promovidas pela universidade e as práticas de sala de aula 

dos formadores – ações institucionais - contribuíram e seguem contribuindo para sua 

permanência. No segundo momento, a maioria dos alunos da UNIRIO, embora 

reconheçam as atividades da universidade para sua permanência, eles apresentam como 

principal elemento de sua permanência a resiliência individual; isto é, assim eles 

atravessem por situações difíceis ou se encontrem com muitas dificuldades na 

universidade, eles vão batalhar por seus sonhos até atingir seu objetivo. 
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Esclarecemos que os resultados referentes a motivos pelos quais os estudantes 

permanecem no curso, foi perguntado somente aos alunos da UNIRIO. Entre os 11 

alunos que participaram do GF da UNIRIO temos que em total três (3) alunos 

responderam de que permanecem porque veem na formação a possibilidade de alcançar 

seus sonhos, seus objetivos e quatro (4) alunos manifestaram que permanecem porque 

gostam do curso. É super importante ressaltar que nossa visão para desenvolver desse 

jeito o relatório do GF; amarrando todas essas questões, nos permitiu conhecer e 

entender essas duas possibilidades. Caso contrário, se nosso relatório só estaria baseado 

nas questões de permanência, desligando-se das outras questões que estão presentes no 

relatório; teríamos como achado que o que estaria valendo para a permanência dos 

discentes seriam só as questões pessoais; e não seria possível enxergar as ações que as 

universidades (UFRJ e UNIRIO) vêm implementando enquanto instituição para a 

permanência de seus estudantes.  

Para concluir, exibimos na figura 11, análise dos dados da permanência em um 

dendograma da CHD. A classificação hierárquica descendente (CHD) é o método 

descrito por Reinert e, segundo Salviati (2017), é uma das análises mais importantes do 

Iramuteq. Para esta análise, o software processa o corpo textual de modo que permite o 

reagrupamento de textos parecidos e os classifica em diferentes classes. As classes que 

são divididas em cores mostram os vocabulários presentes no corpus do texto e a 

porcentagem que abrange cada classe; deixando inferir quais ideias o corpus textual 

deseja transmitir. Assim temos que na figura 11 surgem dois grandes ramos, e na nossa 

interpretação, as subclasses 2, 5 e 6 são referentes a características pessoais dos alunos e 

as subclasses 1, 3 e 4 tem relação com as ações dos formadores e a visão da profissão.  



Figura 11. Dendograma da Permanência de alunos do primeiro período do curso de Licenciatura em Matemática, Rio de Janeiro, 2018 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não é de hoje que as instituições de Ensino Superior, tem a intenção de 

aprofundar o conhecimento sobre os diversos fatores que põem em risco a permanência 

do estudante na educação superior; mas sim o assunto da permanência continua sendo 

hoje em dia, conforme Tinto (2006) um dos grandes desafios, que desperta o interesse 

tanto da comunidade acadêmica como o da sociedade. Primão (2016), que é a pesquisa 

que mais se aproxima a nosso trabalho, assegura que este é um assunto ainda pouco 

explorado nos cursos em geral e as pesquisas estão “ancoradas nas diretrizes do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES” recaindo muitas vezes em um 

“grupo particular” de estudantes. 

A principal motivação para a realização deste estudo foi o reconhecimento de 

uma lacuna de pesquisas voltadas à permanência nos cursos da Licenciatura em 

Matemática. De um modo geral, a permanência de estudantes no âmbito universitário 

vem sendo estudada recentemente com intenção de, algumas vezes, identificar fatores 

considerados pelos próprios estudantes como fundamentais para sua permanência nas 

IES e, outras vezes, contribuir com a redução da evasão no sistema da educação 

superior. 

O desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou obter dados mais 

consistentes sobre os complexos fatores que promovem a permanência de estudantes 

nos cursos de graduação, com ênfase no curso de Licenciatura em Matemática; bem 

como indicar recomendações e sugestões para estudos futuros. 

Para atingir nosso objetivo, primeiramente, realizamos um levantamento 

bibliográfico de teses, dissertações e artigos para compreender como é visto o tema na 

literatura recente da área – a partir do que foi possível perceber que segue existindo 

certa divergência sobre o fenômeno da permanência. Como mencionam Cislaghi (2008) 

e Tinto (2006), diversos trabalhos apontam que conhecer os motivos que levam 

estudantes a desistir possa ajudar a entender por que eles permanecem. Por outro lado, 

em concordância com Tinto, consideramos que saber por que os alunos desistem não 

necessariamente nos ajuda a delinear formas, para saber o que as instituições podem 

fazer para ajudá-los a permanecer e ter sucesso. 
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Dessa forma, nossa investigação se baseou, primeiramente, em entender a 

evasão a partir de um levantamento bibliográfico sobre esse fenômeno e suas origens, 

tanto a nível internacional como nacional, dando destaque na seção 1.2 às possíveis e 

principais causas, apresentadas nas pesquisas, para a evasão de estudantes de graduação 

nas instituições de ensino superior. A partir desse cenário, para a efetivação de nossa 

pesquisa tornou-se fundamental considerar as transformações sofridas no contexto 

educacional brasileiro, nas últimas décadas, mais especificamente quanto às mudanças 

geradas pelas políticas de acesso de estudantes de diversos perfis sociais. Assim, 

levando em conta a recente representatividade de estudantes no ensino superior 

brasileiro, achamos e apresentamos pesquisas que priorizam ações para a permanência 

seguindo as orientações do PNAES e pesquisas que abarcam outras perspectivas, não se 

restringindo a estudantes oriundos de classes menos favorecidos social e 

economicamente.  

Para a parte empírica de nosso estudo, utilizamos como instrumentos 

metodológicos um questionário e dois grupos focais (GF’s). Foram adotados esses 

instrumentos porque além de permitirmos conhecer o perfil dos alunos matriculados no 

primeiro período de Licenciatura de Matemática no semestre 2018.1 e de conhecer 

quantos alunos foram inscritos no curso de primeira opção, nos permite além trazer as 

experiencias vivenciadas e relatadas pelos alunos das duas instituições de ensino 

superior federais investigadas em nossa pesquisa. Assim o primeiro instrumento nos deu 

a conhecer que aproximadamente o 81% dos estudantes escolheram o curso de 

Licenciatura em Matemática como sua primeira opção, fato que vem a confirmar que os 

alunos sim; se inscrevem em sua carreira preferida; e essa decisão não teria como ser 

um motivo que leve a não permanência no curso, pois segundo Vasconcelos, Almeida e 

Monteiro (2009) a dificuldade em permanecer no curso agrava-se quando se está 

inscrito num curso que não corresponde à primeira opção. 

Da leitura dos depoimentos obtidos dos GF’s, em uma primeira interpretação 

sobre os fatores mencionados pelos licenciados que contribuem para a permanência dos 

estudantes no curso de Licenciatura em Matemática, no caso das universidades 

pesquisadas, emergiram as seguintes categorias: acolhimento, aprendizado e estratégias 

de ensino. A categoria acolhimento esteve composta por preocupa-se com o 

acolhimento; bom relacionamento com os alunos; faz sentir aos alunos como 
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professores; e como declarações negativas tivemos: sem sensibilidade para ouvir 

dúvidas.  

A maioria dos licenciandos ressaltaram a importância que tem o acolhimento por 

parte da comunidade acadêmica a sua chegada à universidade. Os alunos da UNIRIO se 

referiram à “Aula Inaugural de Acolhimento” que é programada para os calouros e que 

nas palavras dos licenciandos consiste da recepção e o recebimento por parte dos 

professores, coordenador, diretor e dos veteranos no primeiro dia de aula. Inserida nesta 

categoria outro aspecto interessante e que se verificou como um aspecto comum em 

ambas universidades foi que os professores do primeiro período foram pessoas muito 

acolhedoras, receptivas e que a aproximação com seus professores, como o bom 

relacionamento entre docente e aluno pode ser um fator altamente estimulante para a 

continuidade do aluno no curso; já que ajuda na integração tanto acadêmica e social do 

estudante. 

Foi indicado também, que o trato apresentado pelos docentes para com seus 

alunos, já no primeiro ano do curso, isto é, fazê-los sentir que estão dentro da profissão 

resulta uma ação que lhe estimula a manter o interesse do curso, aumentando a 

probabilidade de que os alunos permaneçam.  

A categoria aprendizado que reúne as respostas: mostra interesse no aprendizado 

de seus alunos; procura cobrir as defasagens dos alunos; oferecem aulas diferenciadas 

por meio de um trabalho em conjunto com professores da educação básica; 

desconstroem a imagem que a disciplina (matemática) é difícil; aplica técnicas 

diferenciadas nas avaliações e como declaração negativa, na avaliação não valoriza a 

produção do aluno. É a categoria que apresentou a maior frequência, pois, em vários 

momentos dos depoimentos foi possível constatar que, segundo a percepção dos 

estudantes, o gosto em lecionar do professor promove melhorias no processo de ensino 

e, assim, contribui com a permanência no curso. 

Olhando para esses dados, identificamos também que o projeto PDC (Práticas 

Docentes Compartilhadas) que se desenvolve na UFRJ, é identificado pelos 

participantes como um fator que favorece sua permanência no curso, pelo fato de as 

aulas serem conduzidas por dois profissionais, sendo um da educação superior e um da 
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educação básica, e por permitir uma participação mais ativa dos licenciandos em sala de 

aula. 

Também foi observado nos depoimentos que alguns dos licenciandos ingressam 

no curso trazendo crenças e atitudes geralmente negativas e preconceituosas em relação 

à matemática e a seu ensino, achados que são observados também nos estudos de 

Fiorentini (2008); mas que foi aclarado por um dos licenciandos que esse ponto de vista 

foi mudado, por ações realizadas de seus formadores durante as aulas assistidas nessas 

primeiras semanas da formação inicial.  

A categoria estratégias de ensino foi composta por: apresenta no início o plano e 

estrutura do curso; preocupa-se no desenvolvimento das aulas e o que será transmitido; 

interessa-se em formar o futuro professor; relaciona os conteúdos com a futura 

profissão; vincula o que se aprende a como poderia se usar na educação básica.  

Um ponto comum presente nos depoimentos dos licenciandos foi a percepção de 

que o envolvimento com o curso aumenta, quando eles percebem como se pode 

contextualizar os conteúdos na matemática escolar e, especialmente, quando os 

formadores exibem articulações desses conteúdos com a futura atuação profissional – 

aspectos que favorecem a permanência. Esses resultados se alinham com os achados de 

Santos e Giraffa (2016), segundo os quais quanto melhor seja a prática docente dos 

formadores, maior será probabilidade de os estudantes permanecerem no curso. 

Nossa pesquisa parece apontar para uma confirmação de que os formadores que 

procuram articular as abordagens de suas disciplinas como situações de sala de aula da 

educação básica, isto é, tentam aproximar as disciplinas do curso de Licenciatura da 

profissão docente, estimulam o interesse dos alunos pelo curso, influenciando 

positivamente assim sua permanência.  

Por outro lado, emergiram também dos depoimentos fatores que identificamos 

como desfavoráveis à permanência, dentre os quais foram mais citadas: quebras de 

regras acordadas em disciplinas; dificuldades em avaliações; dificuldades de 

relacionamento com professores. Os participantes mencionaram falhas nos contratos 

feitos no início de algumas disciplinas, isto é, as regras iniciais dadas nessas disciplinas 

não foram mantidas até o final do semestre. Quanto às avaliações, os licenciandos 

apontaram que muitas vezes não eram coerentes com os conteúdos abordados em aula 
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(o que foi manifestado por quase todos os participantes); e que as notas dadas para cada 

questão em alguns casos não eram adequadas, pois alguns professores corrigiam com 

base em critérios de “tudo ou nada”. Foi possível observar também, que um  grupo dos 

licenciandos, que se sentiam igualmente insatisfeitos, declararam que fica só aceitar a 

forma como são avaliados porque o jeito das avaliações sempre foi essa, referindo-se a 

que as questões nas avaliações ou valia zero ou valia o que estava estipulado ali. 

Nossos resultados deixam claro que as atividades acadêmicas promovidas pela 

universidade e práticas de sala de aula dos formadores, especialmente nos primeiros 

semestres de curso, são determinantes para a permanência dos estudantes, fatos também 

apoiados na pesquisa de Tinto (2006). Portanto, consideramos que os resultados deste 

trabalho têm implicações importante para as práticas docentes nos cursos de 

Licenciatura, uma vez que sugerem que o formador deve não só se preocupar com a 

exposição dos conteúdos associados ao ensino superior, mas também entender que, 

como observa Rios (2008), seu ensino produz outros sentidos, pois suas maneiras de 

agir em sala de aula também carregam um caráter pedagógico. 

Em um segundo momento da interpretação sobre os fatores mencionados pelos 

licenciados que contribuem para a permanência dos estudantes no curso de Licenciatura 

em Matemática, foi percebido que os alunos da UNIRIO, e só eles, embora, reconheçam 

as atividades acadêmicas e o trabalho de seus formadores para sua permanência, eles 

apresentam como principal elemento de sua permanência a resiliência individual. Assim 

temos que três (3) alunos responderam que permanecem porque veem na formação a 

possibilidade de alcançar seus sonhos, seus objetivos e quatro (4) alunos manifestaram 

que permanecem porque gostam do curso. 

Apontamos como uma das limitações da pesquisa o fato de não ter sido possível 

realizar grupos focais com todos, os 85 alunos, que participaram do primeiro 

instrumento, o questionário. Quanto a possíveis desdobramentos desse trabalho para 

pesquisas futuras, destacamos a necessidade de realizar estudos também com estudantes 

que evadiram do curso, procurando verificar se os argumentos apresentados por esses 

são similares aos obtidos com os licenciandos que permanecem no curso. Sugere-se 

também a realização de pesquisas em outras instituições, a fim de verificar se há relação 

entre os dados ou se estas só são predominantes nas instituições pesquisadas. 
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Antes de encerrar este texto, sentimos a necessidade de divulgar que de os 

licenciandos ingressantes no semestre 2018.1; que foram 60 licenciandos da UFRJ e 25 

licenciandos da UNIRIO permanecem no ano 2019.1 no curso de Licenciatura em 

Matemática 42 licenciandos da UFRJ e 23 licenciandos da UNIRIO, dado que poderia 

enriquecer futuras pesquisas. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) para participar voluntariamente em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, caso concorde em fazer parte do 

estudo, assine o documento consentindo sua participação. O documento segue em duas 

vias: uma é sua e a outra é dos pesquisadores responsáveis.  

Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida 

você pode procurar aos pesquisadores responsáveis pelo endereço eletrônico 

shila@im.ufrj.br 

Prezado(a): 

 Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Entendendo a relação 

entre a prática do formador e a permanência: Um olhar dos alunos”, que tem como 

objetivo descrever as práticas do formador através da visão dos alunos e ver se essas 

práticas têm relação com a permanência no curso dos alunos.  

Pesquisadores responsáveis: Shila Antuanett Neciosup Salas (aluna de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ) e Melissa 

Nascimento (aluna da Licenciatura de Matemática da UNIRIO)  

Orientadores da Pesquisa: Prof. Dr. Victor Augusto Giraldo (coordenador do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ), Prof. Dra. Luciane 

de Souza Velasque (professora da Graduação em Ensino de Matemática da UNIRIO) e 

Prof. Dr. Wellerson Quintaneiro (professor do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Matemática da UFRJ). 

  A sua participação no projeto é muito importante e ela se dará mediante sua 

participação em um grupo focal. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é 

totalmente voluntária, podendo você recusar-se a participar, e continuar participando de 

qualquer outra fase da pesquisa; sem que isto acarrete qualquer prejuízo à sua pessoa. 

  Ressaltamos que todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais e, quando divulgadas, terão a identidade dos sujeitos da pesquisa 

preservada. O resultado obtido com os dados coletados através de observações, bem 

como possíveis produções durante a pesquisa, serão sistematizados, discutidos e 

posteriormente divulgados na forma de um texto dissertativo em publicações científicas, 

mantendo o sigilo dos dados pessoais. 

mailto:shila@im.ufrj.br
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Não haverá benefício direto para você por participar do estudo, além das 

reflexões sobre sua futura prática docente. 

 Informamos que para você não haverá despesas pessoais, assim como também 

não terá compensação financeira por sua participação. 

   

Grato (a) pela atenção    Rio de Janeiro, ___ de ________de 2018.  

            

 

______________________________                    ___________________________   

Formalização: 

 

Eu ____________________________________________________________, declaro 

ter sido informado sobre os procedimentos da pesquisa e concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa descrita acima.   

 

Assinatura:__________________________________________________________ 

E-mail para contato:___________________________________________________ 

Data: ___/ ____/ _____ 

 

Victor Augusto Giraldo – Orientador 

 victor.giraldo@ufrj.br 

Luciane de Sousa Velasque – Orientadora 

luciane.velasque@uniriotec.br 

Shila A. Neciosup Salas – Aluna pesquisadora 

shila@im.ufrj.br 
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mailto:shila@im.ufrj.br


132 

 

APÊNDICE B - Questionário  

 

Questionário  

 

Este questionário tem como objetivo coletar informações dos alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática matriculados em disciplinas do primeiro período 201X.1. 

As informações obtidas serão muito úteis para a melhoria do nosso curso de 

Licenciatura. 

Nota. Os dados coletados serão utilizados de maneira sigilosa, sempre preservando a 

identidade do participante. 

 

Nome: __________________________________________________________ 

 

A. Dados de permanência no curso. 

 

A1.  Se essas razões (fatores) mostradas abaixo motivaram sua escolha pelo curso de 

Licenciatura em Matemática. Avalie-as na escala de 0 a 5. 

(Onde 0 é não me motivou e 5 é me motivou completamente) 

 
0 1 2 3 4 5 

1. Pela facilidade com a matemática na educação básica.       

2. Por gostar da área matemática.       

2. Gosta de lecionar, tem interesse na educação escolar.       

3. Oportunidade de acesso ao mercado de trabalho.       

4. Influência dos pais, professores ou amigos.       

5. Preparação para outros cursos correlacionados.       

6. Intenção de trabalhar na área de pesquisa.       

7. De acordo com a nota do SISU.       

 

8. Outro: ____________________________ 

 

A2.  Até o momento, quais são as dificuldades que você está encontrando na 

universidade? (Se for o caso, marque mais de uma opção) 

 

1. (   ) Financeiras em se manter no curso. 
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2. (   ) Conciliar o trabalho com o curso. 

3. (   ) Relação com os docentes. 

4. (   ) Acesso à UFRJ (ônibus, pontualidade). 

5. (   ) Outros problemas particulares. 

6. (   ) Familiarização com o espaço físico da Universidade (salas de aula, 

biblioteca, secretarias etc.). 

7. (   ) Não ter visto (ou aprendido) na educação básica um conteúdo que é 

entendido como pré-requisito na universidade. 

8. (   ) Com o método de ensino e  atuação dos docentes. 

9. (   ) Acesso aos processos/normas acadêmicas. 

10. (   ) Acesso ao coordenador do curso. 

 

A3. Numa escala de 0 a 5 de satisfação com o curso e com a Universidade, que nota 

você atribui a cada um dos fatores abaixo: 

(Onde 0 é nenhuma satisfação e 5 é plenamente satisfatório) 

 

 0 1 2 3 4 5 

1. Suas expectativas quanto ao curso.       

2. Infraestrutura física da universidade.       

3. Estrutura curricular do curso.       

4. Ementa das disciplinas do curso.       

5. Método de ensino escolhido pelos docentes.       

6. Atuação dos docentes mediante o método de ensino 

escolhido.  
      

7. Quanto ao método de avaliação.       

8. Integração entre os alunos e a Universidade (suporte 

acadêmico). 
      

9. Integração entre os alunos e os docentes.       

10. Os conteúdos ministrados atendem às minhas expectativas,       

11. Adaptação ao ritmo universitário.       

12. Seu desempenho acadêmico.       
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A4. Com relação à escolha do curso, qual foi a sua primeira opção? 

 

1. (   ) Licenciatura em Matemática nesta Instituição. 

2. (  ) Licenciatura em Matemática em outras Instituições. (Caso marque 

esse opção responda abaixo em qual instituição) 

Em qual Instituição? _____________________________ 

3. (   ) Outro curso: ____________________________ 

Em qual Instituição? _____________________________ 

 

A5. Como obteve conhecimento do curso de Licenciatura em Matemática nesta 

Instituição? 

 

1. (   ) Por meio do SISU. 

2. (   ) Por meio de amigos/ parentes/ professores e obtive indicação através 

deles. 

3. (  ) Por meio de pesquisa sobre Instituições públicas para o ENEM / 

Vestibular. 

4. (   ) Outros. ___________________________________ 

 

A6.  Nas disciplinas em que você está inscrito em 2018/1, as quais estão sendo 

mencionadas abaixo, foram apresentados os seguintes itens:* 

 

Disciplinas 

Cálculo de uma 

Variável I 

Geometria 

Euclidiana 

Vetores no R² 

e no R³ 

Introdução a 

Computação 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Relação com o ensino médio         

Vinculação com a profissão         

Desenvolvimento das aulas         

Ementa         

Objetivos         

Avaliação         

*Só preencher se você estiver inscrito em disciplinas em 2018/1. 
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B. Dados pessoais. 

 

Universidade 

1. (   ) UNIRIO   2. (   ) UFRJ   

 

Turno: 

1. (   ) Diurno  2. (   ) Integral   3. (   ) Noturno 

 

B1. Ano de ingresso (ex.: 2017/1): _____________________ 

 

B2. Data de Nascimento (ex: 01/09/2000): ____ /_____/___________  

 

B3.  Gênero: 

1. (   ) Mulher Cis                4. (   ) Homem Trans              

2. (   ) Homem Cis    5. (   ) Outros 

3. (   ) Mulher Trans      

 

B4. Qual é seu local de residência? 

(   ) Zona Oeste do Rio de Janeiro 

(   ) Zona Norte do Rio de Janeiro 

(   ) Zona Sul do Rio de Janeiro 

(   ) Baixada Fluminense 

(   ) Leste Fluminense (Grande Niterói) 

(   ) Fora da região metropolitana do Rio de Janeiro 

 

B5. Qual o CEP da sua residência: _________________________ 

 

B6. Em que tipo de escola você cursou A MAIOR PARTE do ensino médio?  

1. (   ) Pública Estadual.  3. (   ) Particular. 

2. (   ) Pública Federal.  4. (   ) Outro: ______________________ 

 

B7. Você utilizou algum tipo de cota para o ingresso na Universidade? (se for o caso, 

marque mais de uma opção):  

 

1. (   ) Não utilizei cota.  4. (   ) Cota escola pública. 
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2. (   ) Cota racial.   5. (   ) Cota de renda. 

3. (   ) Cota para professor.  6. (   ) Outro: _______________________ 

 

B8.  Qual é sua principal ocupação (marque apenas uma)?  

1. (   ) Atividade acadêmica não remunerada (voluntário) 

2. (   ) Atividade acadêmica remunerada (bolsista) 

3. (   ) Estágio em empresa particular 

4. (   ) Estuda 

5. (   ) Trabalha 

6. (   ) Outros 

 

B9.  Se você se beneficia de alguma bolsa, qual é a bolsa?  

1. (   ) Não recebo bolsa 4. (   ) Iniciação Científica 7. (   ) Monitoria 

2. (   ) Extensão  5. (   ) PIBID   8. (   ) Bolsa OBMEP 

3. (   ) PET   6. (   ) Bolsa Auxílio  9. (   ) Outro: ______ 

 

B10. Entre os seus pais, qual é o maior grau de escolaridade:  

1. (   ) Ensino Fundamental   3. (   ) Ensino Superior 

2. (   ) Ensino Médio    4. (   ) Pós graduação 

 

B11. Como você financia seus estudos universitários (deslocamento, alimentação e 

gastos com material)? 

1. (   ) Recursos próprios   4. (   ) Bolsa 

2. (   ) Recursos próprios e familiares 5. (   )  Outros _________________ 

3. (   ) Recursos familiares 

 

B12. Qual é a renda total familiar (valor aproximado): R$_____________________  

B13. Número de pessoas que dependem dessa renda: ___________  

B14. Qual o seu número de matrícula? _____________________________ 

 

Muito Obrigada por sua colaboração! 
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APÊNDICE C - Relatório para o GF 

Lista de Questões para Grupo focal 

 

Quebra-Gelo 

Qual foi a primeira impressão ao ingressar na universidade? 

Seção – escolhas profissionais 

Por que matemática? 

Por que licenciatura em matemática? 

Por que a UNIRIO? 

Por que estudar à noite?  

Avaliação do primeiro período – professores e disciplinas e auto-avaliação. 

Como vocês avaliam o primeiro período?  

Como vocês se relacionaram com as disciplinas realizadas no primeiro período? 

Quais foram os tipos de avaliação realizados pelos professores das disciplinas? Como 

vocês avaliam as avaliações? 

Como vocês se auto-avaliam no curso e nas disciplinas? 

Permanência 

Em algum momento vocês pensaram em desistir do curso? 

Por que permaneceram no curso? 

Se vocês saíssem do curso, o que fariam? 
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APÊNDICE D – Subcategorias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategorias. Respostas dos alunos sobre as ações do professor que na percepção 
deles favorecem ou ameaçam sua permanência nas instituições  
1 Preocupa-se com o acolhimento 

2 Apresenta no início o plano e estrutura do curso 

3 Valoriza sua profissão e transmite a importância do curso 

4 Preocupa-se com o desenvolvimento das aulas e o que será transmitido 

5 Mostra interesse no aprendizado dos alunos 

6 Não mostra preocupação com seus alunos  

7 Não é assíduo e não se mostra motivado em relação à disciplina que leciona 

8 Bom relacionamento com os alunos  

9 Procura cobrir as defasagens dos alunos 

10 Interessa-se em formar o futuro professor  

11 Relaciona os conteúdos com a futura profissão 

12 Faz sentir aos alunos como professores 

13 Vincula o que se aprende a como poderia se usar na educação básica/ 

consegue vincular a teoria com a prática em uma sala de aula da educação básica  

14 Discute na sala de aula os conteúdos a apresentar. 

15 Sem sensibilidade para ouvir dúvidas/ é insensível diante de dúvidas e 

questionamentos dos alunos 

16 Oferecem aulas diferenciadas por meio de um trabalho em conjunto com 

professores da educação básica. 

17 Descontroem a imagem que a disciplina (matemática) é difícil 

18 Na avaliação não valoriza a produção do aluno 

19 Aplicam técnicas diferenciadas nas avaliações 


