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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise preliminar dos dados coletados 

durante a pesquisa. Pretende-se levantar informações acerca dos graduandos em Química 

Licenciatura da UFS, e por meio desses dados, delinear um possível retrato dos licenciandos 

nas modalidade a distância (EaD) e presencial (EP). Para coleta de dados utilizou-se 

questionários com perguntas abertas e fechadas. A pesquisa adotou uma abordagem 

qualitativa. Por meio da análise dos dados alcançados, observou-se que não existe – no 

tocante as características sócio-econômicas – diferenças significativas entre os dois grupos de 

estudantes até então analisados. Em se tratando das questões referentes às dificuldades ao 

longo da formação dos graduandos, pode-se concluir que na EaD, segundo os pesquisados, a 

dificuldade consiste na falta de interação com os tutores e na ausência física do professor. Já 

no EP, de acordo com os estudantes analisados, as dificuldades estão na falta de didática dos 

professores e na própria dificuldade inerente ao curso de Química. 

     

Palavras-chave: perfil, graduandos em Química, modalidades de ensino. 

 

 

SUMMARY 
 
The present work has as goal do a preliminary analysis of the data collected during the 

research. It intends to lift information concerning student in Chemistry of UFS, and for half of 

these data delineate a student possible portrait in the modalities the distance and presence. For 

data collection it used questionnaires with opened and closed questions. The research adopted 

a qualitative approach. By means of the analysis of the reached data, that was observed does 

not exist - in the touching the socioeconomic characteristics - significant differences between 

both students' until then analyzed groups. In caring for treating itself referring matters to the 

difficulties along student formation, it can conclude that in EaD, according to searched, the 

difficulty consists in the interaction lack with the tutors and in the teacher's physical absence. 

Already in the EP, according to the analyzed students, the difficulties are in the teachers 

didacticism lack and in the own inherent difficulty to the Chemistry course. 

 

Words-key: Profile, student in Chemistry, teaching modalities. 
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I INTRODUÇÃO 

 

Este artigo contém dados preliminares de estudos em desenvolvimento sobre o perfil 

dos graduandos em Química Licenciatura da UFS. Os resultados analisados decorrem da 

investigação de aspectos relacionados às características sócio-econômicas e formativas desses 

estudantes.  

A pesquisa faz um levantamento acerca dos principais aspectos a serem pesquisados 

para a elaboração e delineamento do perfil de estudantes da Educação a Distância (EaD) e do 

Ensino Presencial (EP). Para tanto fez-se uma revisão de literatura na qual buscou-se 

trabalhos que versavam acerca do levantamento dos parâmetros que possibilitassem a criação 

de um retrato de determinado grupo social. Observamos que critérios como idade, sexo, cor, 

estado civil, renda familiar, conhecimento sobre informática, acesso a internet, dificuldades de 

aprendizagem encontradas ao longo do curso e condições materiais oferecidas pela instituição 

para o prosseguimento do processo de ensino-aprendizagem são utilizados em pesquisas que 

visam traçar o perfil de estudantes da graduação. 

Estabelecidos critérios fundamentais para o delineamento do retrato dos graduandos, 

elaboramos uma relação com tais categorias e acrescentamos algumas que julgamos 

necessárias para compreendermos o perfil de licenciandos em Química Licenciatura dentro 

das modalidade de ensino EaD e EP. Por meio da elaboração do retrato do alunado, pode-se 

ter uma visão mais aprofundada da diversidade existente em meio à educação a distância e 

presencial, e a compreensão de características individuais, possibilitando assim a criação de 

estratégias de ensino e programas que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem.    

 

 

II O CURSO DE QUÍMICA LICENCIATURA DA UFS: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

2.1 Um breve histórico sobre o curso de Química na UFS 
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A presença da química no Estado de Sergipe sempre teve um grande elo entre o 

mercado e a academia. Desde a criação da Escola de Química de Sergipe em 1948 com a 

finalidade de ministrar o curso de Química Industrial, vários foram os percursos tomados pela 

química em Sergipe para dar uma resposta às necessidades que se apresentavam no mercado. 

O curso de Química Industrial surgiu com a produção de açúcar no Estado, que exigia a 

compreensão e melhoramento dos processos industriais.
1
 
 

O curso de Química Industrial se manteve único por mais de duas décadas, até que 

surgiu um novo perfil do setor produtivo no Estado. A nova resposta foi dada com a criação 

dos cursos de Engenharia Química, Química Licenciatura e Bacharelado em Química em 

1971, vinculados ao então Instituto de Química da UFS, localizado à Rua Vila Cristina. Em 

1982 ocorreu a transferência dos cursos de química, com laboratórios dos dois departamentos, 

para o Campus da Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos.
1
  

 O Campus de Itabaiana, Professor Alberto Carvalho, iniciou suas atividades 

acadêmicas no dia 14 de agosto de 2006, ofertando também o curso de Química Licenciatura.
1 

O curso de Química Licenciatura também é oferecido pela UFS na modalidade EAD.  

No âmbito da Educação a Distância (EAD), UFS vem acumulando algumas 

experiências: criação do Núcleo de Comunicação e Educação (NUCE), em 1996; criação da 

Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD), no Departamento de Educação, em 1998; e, 

em parceria com a Universidade Aberta e a Distância do Brasil (UNIREDE) e a Secretaria de 

Educação do Estado de Sergipe (SEED), foi ofertado o Curso TV Escola e os Desafios de 

Hoje, que atendeu cerca de 3000 alunos. Atualmente, oferece o Curso Multimídia em 

Educação em parceria com o Governo do Estado e municípios sergipanos
 2

. 

O Centro de Educação Superior a Distância (CESAD) é o centro responsável pelo 

funcionamento da EAD no estado de Sergipe por meio da Universidade Federal de Sergipe.  

 O Programa de Educação Superior a Distância iniciou suas atividades com a oferta de 

setes cursos de licenciatura: Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras-

Português, Matemática e Química.  Atualmente também é ofertado o curso de bacharelado em 

Administração Pública.
2 

Com a criação do CESAD, foram institucionalizados pólos regionais de ensino de 

graduação a distância em alguns municípios do interior do Estado de Sergipe. No ano de 

2007, foram contemplados os municípios de Arauá, Areia Branca, Brejo Grande, Estância, 

Japaratuba, Laranjeiras, Poço Verde, Porto da Folha e São Domingos.
2
 Hoje o ensino estende-

se também aos municípios de Carira, Nossa Senhora da Glória e Propriá. 
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1 
Histórico do Curso de Química da UFS. Disponível em: www.ufs.br 

2 
Histórico do CESAD. Disponível em: www.cesad.ufs.br 

III JUSTIFICATIVA 

  

Diante da necessidade crescente de pessoal com nível superior, urge a necessidade de 

implantação e/ou adequação de cursos nas diversas áreas do conhecimento. Nos últimos anos 

o Brasil tem visto a grande expansão do Ensino Superior, onde diversos foram os Campus 

Universitários construídos e várias foram as Faculdades e Universidades do setor privado 

criadas. 

Deu-se início a interiorização das universidades e com ela um número cada vez maior 

de estudantes consegue freqüentar o ensino superior. Alunos de diversas partes do país, com 

diferentes idades, de diferentes etnias e dos diferentes níveis sociais constituem a classe 

estudantil das graduações.   

Além da criação de novas Instituições de Ensino Superior (IES), nosso país nos últimos 

tempos viu despertar o crescimento da Educação a Distância (EaD). Até pouco tempo atrás 

era difícil imaginar que alguém pudesse fazer um curso de graduação sem ir à universidade, 

dispensando a presença física de um professor. Hoje, no entanto, essa é uma realidade: de 

cada cem brasileiros, pelo menos um já estudou a distância – seja em um curso formal, seja 

em livre ou em um corporativo. O dado é do Censo EAD.br 2009, da Associação Brasileira de 

Educação a Distância (Abed). 

A EaD se caracteriza pelo emprego de meios de comunicação e tecnologias de 

informação no processo de ensino e aprendizagem. Nessa modalidade, estudantes e 

professores desenvolvem atividades em lugares ou tempos diversos. Essa capacidade de 

ampliação espaço/tempo faz com que diversas pessoas que moram longe da universidade ou 

que não podem ir à aula presencial todos os dias, tenham acesso a uma graduação. 

Devido a esse elevado grau de abrangência do Ensino Superior, as IES atendem aos 

diferentes tipos de cultura, cor, idade, sexo, ou seja, tornou-se um nível de ensino para atender 

a grande diversidade do nosso país. Em virtude dessa capacidade de “abrangência” aos 

diversos grupos sociais, é de fundamental importância que se tenha pelo menos um esboço do 

perfil dos alunos que freqüentam um curso de graduação. 
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O estudante é figura central do processo de ensino-aprendizagem e o curso deve ser 

desenhado visando a otimização do seu desempenho. Portanto, uma das principais regras para 

o sucesso de um programa educacional é o conhecimento do público-alvo. Quem é o aluno? 

Quais as suas expectativas? Que desafios ele enfrenta no que se refere à temática 

desenvolvida no curso?  

Responder a essas e outras questões, ainda que de forma ampla e genérica, não pode ser 

considerada tarefa menor e, sim, como um dos fundamentos de toda a organização, portanto, 

tarefa primordial para as instituições de ensino. 

O presente trabalho se justifica pela necessidade de se elencar e analisar as principais 

características dos estudantes no que se refere a aspectos sócio-econômicos e formativos, a 

fim de se traçar um perfil dos alunos.  

 

 

IV OBJETIVO 

 

Analisar os dados preliminares da pesquisa, com intuito de delinear o perfil dos 

graduandos em Química Licenciatura da UFS.  

 

 

V METODOLOGIA 

 

Desenvolvemos um estudo comparativo onde o instrumento para coleta de dados 

utilizado foi o questionário com perguntas abertas e fechadas. Dentre os diversos recursos 

usados para coletar informações para uma pesquisa esse é o que mais se enquadrou nos 

parâmetros e nos objetivos do nosso trabalho por apresentar uma linguagem simples e direta 

onde o respondente consegue compreender, na maioria das vezes, com clareza o que está 

sendo perguntado (RICHARDSON, 1999). O tipo de pesquisa adotada foi a qualitativa de 

cunho descritivo. As informações foram colhidas por meio de um questionário padronizado e 

uniformizado, com perguntas claras e objetivas, onde se consegue avaliar e dimensionar 

variáveis retratando assim a realidade. (LAKATOS, 1991)  
 Aplicamos dois módulos de questionários a alunos de Química licenciatura das 

modalidades EaD - nos nove polos nos quais o curso de Química Licenciatura é ofertado - e 

EP - Campus Professor Alberto Carvalho em Itabaiana/SE. Nesses módulos pesquisamos 
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dados referentes a aspectos sócio-econômicos dos graduandos, como: idade, sexo, estado 

civil, cor e etc, bem como aspectos voltados à formação acadêmica dos licenciandos. 

 

 

 

VI RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por se tratar de um trabalho confeccionado por meio de informações preliminares e 

advindos de um pequeno universo da pesquisa, decidimos nessa seção apresentar de forma 

comparativa os dados até agora levantados.   

Traremos respostas fornecidas por 14 (quatorze) alunos de Química, sendo 11 (onze) do 

Ensino Presencial e 03 (três) da EaD. Nove dos quatorze estudantes do curso presencial são 

formandos do Campus Prof. Alberto Carvalho – Itabaiana/SE e um graduando do Campus 

Aloísio de Campos – São Cristóvão/SE, dois alunos da EaD são alunos do pólo de Estância, 

sendo um desses formando, e um do pólo de Laranjeiras. 

A aluna do Campus de São Cristóvão ingressou no curso de Química como estudante da 

EaD, cursou alguns créditos e resolveu pedir transferência para o EP. 

Vale destacar que os questionários destinados aos alunos da EaD foram enviados via 

email. Torna-se importante ressaltar que o questionário foi remetido a 95 (noventa e cinco), 

porém até o presente momento apenas três o reenviaram. 

 

6.1 Aspectos sócio-econômicos dos graduandos 

 

Nesta seção serão expostos os aspectos sócio-econômicos referentes às características 

como idade, sexo, estado civil, renda familiar, entre outras dos formandos em Química 

Licenciatura. 

No tocante à faixa etária de ingresso no curso de Química Licenciatura, 40% dos alunos 

do EP afirmaram ingressar com idade entre 19 e 21 anos. Já faixa etária dos estudantes da 

EaD não apresenta um intervalo contínuo, ou seja, as idades são variadas. 

Consideraram-se pardos (as) 05 alunos do EP e branco (as) 02 estudantes da EaD. 

Quanto ao sexo, dez do Ensino Presencial são mulheres e um homem; na Educação a 

Distância, 02 são do sexo feminino e 01 do masculino. Podemos afirmar, que de certa 

maneira, a presença feminina nos cursos das chamadas ciências exatas vem crescendo 
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contínua e constantemente. Esse fato pode ser explicado pelo ingresso da mulher no mercado 

de trabalho. 

A maioria dos alunos tanto no EP quanto na EaD estão em uma faixa etária atual acima 

de vinte e cinco anos e solteiros (as). 

No que se refere ao exercício profissional, 60% dos estudantes da modalidade EP estão 

sem trabalhar no momento. Em contrapartida, 100% dos licenciandos na EaD estão exercendo 

uma profissão. Por meio desse dado, podemos afirmar que a maioria das pessoas que buscam 

um curso na modalidade a distância são indivíduos que trabalham e acabam não tendo tempo 

disponível para freqüentar diariamente uma sala de aula presencialmente. 

Grande parte dos graduandos – tanto do EP, quanto da EaD – afirmou possuir 

computador em suas residências e com acesso à internet e disseram também residir em casa 

própria, localizada na zona urbana.  

Quanto ao nível de escolaridade dos pais, a maioria dos alunos da EaD e do EP, afirmou 

que seus genitores possuem o nível Fundamental Menor. Em relação ao tipo de 

estabelecimento no qual os estudantes cursaram a Educação Básica, uma grande parcela dos 

pesquisados afirmou que estudou a maior parte em Escola Pública.  

Em se tratando da renda mensal do estudante verificou-se que cerca de 70%, tanto da 

EaD quanto do EP, recebem como remuneração até um salário mínimo. A renda familiar dos 

estudantes fica em torno de três salários mínimos. 

Face aos dados alcançados e aqui analisados, podemos concluir que não existem 

diferenças significativas entre os graduandos de Química Licenciatura das duas modalidades 

de ensino. As disparidades existentes entre os dois grupos de alunos residem na atuação 

profissional e na faixa etária de ingresso no curso. 

 

6.2 Aspectos formativos dos graduandos 

 

 Dez alunos – nove do EP e um da EaD – estão concluindo o curso de Licenciatura em 

Química. Cem por cento dos alunos, tanto do ensino presencial quanto da educação a 

distância, afirmam ter acesso aos livros do curso por meio da biblioteca dos campus e dos 

pólos. 

 Questionados a respeito da(s) disciplina(s) na(s) qual(is) os discentes têm maiores 

dificuldades, cerca de 60% dos alunos da EaD e do EP afirmaram possuir problemas na 
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aprendizagem dos conteúdos da Química Orgânica por essa ser uma área do conhecimento 

abstrata, o que a torna muitas vezes complexa.  

 Quanto às dificuldades enfrentadas ao longo do curso, os graduandos do EP afirmaram 

que os maiores entraves são as dificuldades inerentes ao próprio curso de Química e a falta de 

didática por parte dos professores.  Os licenciandos da EaD citaram como empecilhos à 

aprendizagem a falta de interação com o tutor e a ausência física do professor. 

 Nove estudantes, seis do EP e três da EaD, não fazem parte de grupos de pesquisa 

voltados ao Departamento de Química. A justificativa citada com maior freqüência foi a falta 

de oportunidade. 

 Os graduandos citaram como meios de melhoria no processo de ensino-aprendizagem 

no curso de Química uma maior interação entre aluno/professor e aluno/tutor e uma maior 

aproximação entre teoria e prática. 

 

   

VII CONCLUSÃO 

 

 Como já foi mencionado, este trabalho constitui uma análise preliminar de 

investigação em desenvolvimento. No entanto, algumas conclusões preliminares constituem 

hipóteses orientadoras de etapas posteriores. 

Por meio da análise dos dados alcançados, observou-se que não existe – no tocante as 

características sócio-econômicas – diferenças significativas entre os dois grupos de estudantes 

até então analisados. Em se tratando das questões referentes às dificuldades ao longo da 

formação dos graduandos, pode-se concluir que na EaD, segundo os pesquisados, a 

dificuldade consiste na falta de interação com os tutores e na ausência física do professor. Já 

no EP, de acordo com os estudantes analisados, as dificuldades estão na falta de didática dos 

professores e na própria dificuldade inerente ao curso de Química. 

Observa-se que é de fundamental importância o conhecimento do perfil dos alunos, uma 

vez que o aluno é considerado por vários autores como o centro de qualquer processo 

educativo, tornando-se necessária a compreensão de características individuais possibilitando 

assim a criação de estratégias de ensino e programas que favoreçam o processo de ensino-

aprendizagem.    
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