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RESUMO 

Buscou-se analisar quais as relações entre os motivos que influenciaram os graduandos 
na escolha pelo curso de Química licenciatura, do Campus Prof. Alberto Carvalho. e as 
suas expectativas com relação ao futuro profissional. Foram aplicados 110 
questionários, sendo que estes eram formados principalmente por questões de múltipla 
escolha e afirmações do tipo Likert. Os dados obtidos foram introduzidos no software 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 18.0 e em seguida foram feitas 
análises bivariadas. Sendo assim pudemos concluir que a maioria dos discentes 
escolheram o curso devido a facilidade de acesso, tanto pela baixa concorrência que o 
curso apresenta, quanto pela localidade da universidade. E também que as expectativas 
quanto a profissão, são negativas devido as dificuldades da profissão. 
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ABSTRACT 

We tried to analyze what the relationships between the factors influencing the choice of 

undergraduates in graduate course in chemistry, Professor Campus. Alberto Carvalho. 
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and their expectations about the future professional. 110 questionnaires were applied, 

and these consisted mainly of multiple choice questions and Likert-type statements. 

Data were entered into the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 18.0 

and then bivariate analyzes were made. Thus we can conclude that most students chose 

the course because of the ease of access, both by the low competition which the course 

presents, and by the location of the university. And also the expectations of the 

profession, are negative because of the difficulties of the profession. 

Keywords: Chemistry degree; Expectations; teacher training. 

INTRODUÇÃO 

Segundo Ludke (2005) o professor tem responsabilidade acolher e 

introduzir novos membros na sociedade, que por intermédio dele aprendem a conviver e 

interagir com os costumes do grupo a que pertencem, integrando-se na coletividade. 

É diante dessa responsabilidade que se torna preocupante a formação dos 

docentes, e a qualidade nos cursos de formação. Mota et.al (2010) defende a 

importância das atividades de pesquisa, vinculadas a formação acadêmica do professor, 

que possibilitem a formação da identidade profissional e a qualidade na formação dos 

mesmos, preparando-os para a realidade do sistema educacional. 

A partir da consolidação da profissão dos professores, na Europa 

Ocidental, em meados do século XVIII, começou a haver uma preocupação com a 

formação profissional dos mesmos (MONTEIRO, 2005). No final deste mesmo século, 

só se podia ensinar com uma licença ou autorização do estado; este documento servia 

como suporte legal para o desenvolvimento da profissão, o qual delimitava o campo 

profissional recentemente construído (MONTEIRO, 2005, p.159). 

Seguida pelo processo de institucionalização da formação com a criação 

das Escolas Normais em meados do século XIX; da feminização do professorado, no 

século XX; e no mesmo período do inicio da crise identitária, na qual a profissão “[...] 

passou a ser denunciada como mecanismo central de manutenção e reprodução de uma 

sociedade desigual (MONTEIRO, 2005); foi sendo construída a profissão e a identidade 

do professor”.  

“O professor tem, por meio do seu trabalho, a possibilidade de colocar 
os alunos em contato com o conhecimento que ele seleciona, 
baseando-se no que conhece da realidade na qual se insere da área 
científica de origem [...] e dos alunos” (MONFREDINE, 2009, p. 
607). 



 
Quadros (2005) em seu estudo sobre a formação da identidade de 

professores de química avalia a partir da retomada de história de vida de alguns alunos 

concludentes da licenciatura as concepções sobre ensino aprendizagem, o papel da 

escola, do professor e do aluno; neste é discutido que além de ser influenciada pela 

prática diária, a formação do professor também apresenta influências de antigos 

professores.  

A atuação de alguns professores em sala de aula nos remete aos 

professores que já tivemos, os quais podem ser elogiáveis ou não. O fato é que podemos 

ser influenciados por estes no momento da escolha da profissão (QUADROS, 2005). 

Ainda segundo o mesmo: 

A construção dessa identidade profissional é um processo longo e 
complexo. Necessita de tempo, portanto. Necessita de acomodar 
inovações, assimilar mudanças, re-pensar a prática pedagógica num 
processo de auto-consciência sobre o que faz, como faz e por que faz 
em sala de aula, com os saberes (QUADROS, 2005, p. 7). 
 

Segundo Maldaner (2006) a profissão docente pode ser vista como algo 

importante ao mesmo tempo problemático, não permitindo assim simplificações ou 

improvisações, onde de um lado o “ser professor” nasce na relação professor-aluno-

futuro professor e no outro se espera que o profissional seja capaz de criar/recriar a 

herança cultural, desde que o mesmo inserido no meio social e cultural converta os 

anseios populares em materiais funcionais para a construção cientifica e cultural. 

Nesse mesmo sentido este trabalho tem como objetivo principal 

identificar e descrever os motivos os quais levaram os graduandos de Química 

Licenciatura do Campus Prof. Alberto Carvalho, a escolher o curso. Bem como analisar 

as expectativas dos discentes com relação ao seu futuro profissional. 

METODOLOGIA 

Foram aplicados 110 questionários a alunos de Química matriculados no 

curso de licenciatura do Campus Prof. Alberto Carvalho. O questionário continha questões 

censitárias de múltipla escolha, e também afirmações as quais foram montadas em uma 

escala de Likert, proposta em 1932 por Rensis Likert, a buscando verificar o nível de 

concordância do indivíduo com uma proposição que expressa algo favorável ou 

desfavorável em relação a um objeto psicológico (MIRANDA et. al.; 2009, p.106). 

Os dados obtidos foram introduzidos no software Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versão 18.0, e transformamos seus resultados em gráficos e 



tabelas. A segunda fase é composta pelo aprimoramento das análises estatísticas, 

incluindo testes bivariados a fim de se obter a triangulação dos resultados. Sendo 

assim, utilizamos o coeficiente de correlação Ró de spearman, que segundo Pestana e 

Gageiro (2005) mede o grau da relação entre as variáveis, essas precisam ser de classe 

ordinal. 

RESULTADOS E DICUSSÕES 

De maneira geral, o grupo de alunos estudado apresenta em seu perfil, 

características importantes tais como, serem em sua maioria do gênero feminino 

(72,5%), provenientes de família com pais pouco escolarizados ou que, em sua maioria, 

possuem apenas o ensino médio completo, jovens com idades entre 17 e 22. 

A escolha de um curso superior, normalmente causa apreensão em jovens 

e adolescentes, pois esta decisão poderá determinar o futuro profissional do aluno. Na 

tabela 1, foram apresentadas as distribuições das marcações feitas pelos alunos em 

possíveis motivos para a escolha do curso. 

Tabela 1: Motivos que influenciaram na escola do curso. 

Motivo da escolha do curso C. T. C.  Não 
concordo 
nem 
discordo 

D. D. T. 

Escolhi a licenciatura pela 
compatibilidade de horários 

6,4% 23,6% 21,8% 24,5% 23,6% 

Devido a localização da 
Universidade 

21,5% 39,3% 9,3% 19,6% 10,3% 

Devido a concorrência ser 
menor 

6,4% 13,8% 15,6% 35,8% 28,4% 

Devido as oportunidades de 
trabalho serem maiores 

13,9% 37% 29,6% 13% 6,5% 

Os professores da educação 
básica me influenciaram 

4,6% 14,7% 25,7% 37,6% 17,4% 

A sociedade me influenciou 6,4% 15,5% 22,7% 32,7% 22,7% 



Minha família me influenciou 3,7% 13,9% 11,1% 43,5% 27,8% 

Os meios de comunicação me 
influenciaram 

4,6% 14,8% 28,7% 31,5% 20,4% 

C. T.= Concordo Totalmente, C = Concordo, D = Discordo e D. T. = Discordo Totalmente 

De acordo com a tabela 1 30% dos respondentes escolheram a 

licenciatura pela disponibilidade de horários, o que parece muito grave considerando 

que a escolha de um curso superior pode ser um importante momento para a definição 

de uma carreira compatível com o que o aluno anseia. No entanto, denota também a 

possível carência social do grupo, que por razões diversas não tem oportunidade de 

escolher o curso que mais lhe proporcione uma profissão de realização pessoal.  

Três pontos chamam a atenção nessa tabela: primeiro é o motivo que os 

levou a escolher o curso neste campus, 60,8% dos respondentes afirmam ter escolhido a 

universidade devido à localização da mesma. Segundo MUND (2000) a decisão se dá 

por conveniência, ou seja, a localização é o principal fator para escolha de uma IES. 

Esse dado evidencia o sucesso da expansão orgânica da Universidade Federal de 

Sergipe, para o interior do estado.  

Segundo Jesus (2012) essa expansão começou a partir de 2005 com a 

construção de novos campi, aumentando tanto o número de vagas, quanto de cursos, 

tornando o acesso ao ensino superior mais fácil. O campus Prof. Alberto Carvalho foi o 

primeiro a ser implantado, começando a realizar suas atividades em agosto de 2006.  

O segundo ponto é o fato de 50,9% dos alunos afirmarem ter escolhido o 

curso por as oportunidades de trabalho ser maiores, são explicadas mostrando a 

preocupação dos alunos com seu futuro profissional, 

Percebemos como a atual conjuntura do mercado de trabalho, interfere 
diretamente na vida dos jovens e nas suas decisões e planos para o 
futuro (GEMELLI E CARVALHAL, 2006 p. 94).   
 
Os fatores econômicos estão muito mais presentes do que imaginamos 
na hora da escolha profissional, pois os jovens ao fazer suas escolhas 
têm utilizado como critério de decisão o mercado de trabalho, se uma 
profissão está gerando emprego hoje automaticamente o jovem 
inclina-se a ela (MAFFEI,2008 p.168 e 169). 
 

E o terceiro ponto é a influencia na escolha do curso, de forma que 

segundo a tabela 1, grande parte deles, não sofreram influencias nem pelos professores, 

sociedade, família e nem pelos meios de comunicação, alcançando os valores de 55%, 



55,4%, 71,3% e 51,9% respectivamente. O que se torna contraditório de acordo com 

Lucchiari (1993) a escolha de um curso superior, não afeta apenas o jovem. O grupo 

familiar também é direta ou indiretamente afetado, pois alguns pais buscam realizar-se 

por meio dos filhos. 

Ressalta-se a pequena influência da família para a escolha da licenciatura 

como profissão. Por um lado pode ser pela baixa escolaridade geral dos pais, por outro 

pode indicar pouco interesse do grupo familiar na escolarização do filho, ou mesmo da 

escolarização na área das licenciaturas.  

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos professores, como já 

mencionados anteriormente, os valores alcançados na tabela acima surpreendem, uma 

vez que os alunos afirmam que, seus amigos (65,2%) e a família (75,7%) dos mesmos 

os apóiam na escolha pela docência. Mas 48,6% estão indecisos na afirmação “Os meus 

colegas de turma não querem ser professor”. Como mencionado antes a localidade do 

campus favorece o apoio dos amigos e familiares, para que os discentes concluam o 

curso, o que talvez não aconteceria se a Instituição estivesse distante.   

A principal influência dentro desta categoria é o horário em que os 
cursos são ofertados: matutino, vespertino ou noturno. A escolha do 
curso é feita a partir de horários compatíveis com exercício de outras 
atividades que os estudantes desempenham. Assim, como um grande 
número de universitários trabalha durante o dia, a oferta de cursos 
noturnos possibilita a adequação de sua rotina de trabalho com os seus 
estudos. (JESUS, 2012). 

Planos em relação à carreira 

Cada vez mais, os jovens e adolescentes tem ingressado no ensino 

superior, como observamos anteriormente grande maioria dos respondentes tem entre 

17 e 22 anos, estes muitas vezes não sabem realmente qual profissão seguirão. 

Analisando a tabela 2 com relação ao futuro profissional, os discentes 

afirmam que querem se especializar nas áreas técnicas (67,9%), não desejam ser 

professores de educação básica (45,4%), pretendem fazer bacharelado (30,6%) e outros 

(50%) estão indecisos na afirmativa, há ainda 64,1% que querem permanecer na área e 

63,9% que desejam ser professores. 

Tabela 2: Planos de carreira após o término do curso. 

Planos de carreira em relação ao 
curso 

C. T. C. Não 
concordo 
nem 
discordo 

D. D. T. 



Não quero me especializar nas áreas 
técnicas 
 

4,6% 3,7% 23,9% 41,3% 26,6% 

Não quero ser professor de educação 
básica 
 

3,7% 24,1% 26,9% 34,3% 11,1% 

Irei fazer bacharelado pra trabalhar em 
uma empresa 
 

8,3% 11,1% 50% 20,4% 10,2% 

Não continuarei na área 
 

2,8% 8,5% 24,5% 39,6% 24,5% 

Não quero ser professor 8,3% 6,5% 21,3% 39,8% 24,1% 
C. T.= Concordo Totalmente, C = Concordo, D = Discordo e D. T. = Discordo Totalmente 

Observando, mais detalhadamente, pode-se inferir que provavelmente, os 

alunos que não pretendem ser professores de educação básica, mas que estão entre os 

63,9% dos entrevistados que pensam em ser professores, pretendem atuar nas 

universidades (Tabela 3). 

Tabela 3 Correlações entre os motivos de escolha da licenciatura com o futuro profissional. 

Motivos que influenciou 

a escolha pela 

licenciatura 

Estou fazendo o curso, 

mas provavelmente não 

continuarei na área 

Descrição 

Escolhi a licenciatura 

devido à localização da 

Universidade em 

Itabaiana. 

.109 

.271 

Correlação positiva significativa. Indica que a 

aproximação da universidade possibilitou o 

ingresso em uma instituição de nível superior, 

mas que não garante que os discentes sigam a 

profissão. 

Escolhi a licenciatura 

devido o número de vagas 

oferecidas, pois a 

concorrência é menor. 

.216 

.027 

Correlação positiva e significativa. Que reafirma 

a afirmação anterior, pois evidencia a facilidade 

em ser aprovado no vestibular. Os graduandos 

ingressaram não pela profissão, mas sim por se 

tratar de um curso superior. 

 

Partindo da Coeficiente de correlação Ró de Spearman, pode-se observar 

que os principais motivos para os graduandos escolherem a licenciatura, são o local que 

é de fácil acesso, tanto por morarem perto da universidade, quanto pela concorrência ser 

menor, quando comparado com outros cursos. 

CONCLUSÕES 

O grupo social ao qual esse trabalho teve a intenção de analisar, foram os 

discentes matriculados no curso de química, no campus Prof. Alberto Carvalho. De 



forma geral, pode-se concluir que os alunos em sua maioria mulheres, jovens entre 17 e 

22 anos, moradores da zona urbana e provenientes de família com pais pouco 

escolarizados. 

A partir das correlações podemos inferir ainda, que o fato do campus 

universitário estar próximo a residência atraem muitos jovens, pois permite a estes 

permanecerem junto a seus familiares, reduzindo os gastos, que teriam se tivessem que 

morar em outra cidade, podendo ocasionar no apoio de seus familiares, que zelam pela 

família nuclear. 

Apesar da importância da profissão, visto que esta é capaz de transformar 

uma sociedade, uma quantidade significativa de graduandos não pretendem seguir a 

carreira, devido as grandes dificuldades presentes na mesma, tais como má remuneração 

e condições de trabalhos precários. 

Portanto, podemos  concluir que os graduandos estão cursando Química 

Licenciatura, não com a pretensão em se tornarem professores, mas apenas por se tratar 

de um curso superior.  
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