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RESUMO 

 

O presente trabalho traz dados acerca do perfil dos acadêmicos ingressantes no semestre 
2012/2 do curso de Licenciatura em Química do Campus Professor Alberto Carvalho e busca 
compreender os motivos apontados por esses acadêmicos para a opção pelo curso. O trabalho 
teve como referência metodológica a pesquisa qualitativa e os dados foram coletados através 
de questionário aplicado junto a 19 desses alunos ingressantes. Os resultados iniciais desta 
pesquisa demonstraram que a maioria dos alunos afirma se identificar ou possuir afinidade 
com a área da química, porém, poucos chegam a demonstrar o interesse em se tornarem 
professores. Esses são resultados iniciais, através dos quais se dará a continuação da pesquisa, 
com a realização das entrevistas, nos permitirá identificar quais as ideias que esses alunos 
trazem sobre a docência. 
Palavras-Chave: Formação de professores, ser professor, licenciatura em química. 

 

RESUMEN 

Este trabajo presenta datos sobre el perfil académico de los estudiantes que ingresan en el 
semestre 2012/2 de la Licenciatura en Química del Campus Profesor Alberto Carvalho, y trata 
de comprender las razones citadas por estos estudiantes para elegir el curso. El trabajo tuvo 
como referencia metodológica la pesquisa cualitativa y los datos fueron recolectados por 
medio de un cuestionario dirigido a los 19 de estos nuevos estudiantes. Los primeros 
resultados de esta investigación mostraron que la mayoría de los estudiantes dijo que 
identifican o tienen afinidad con el área de la química, pero pocos son los que muestran 
interés en convertirse en maestros. Estos son los resultados iniciales, en la que la voluntad de 
continuar la búsqueda, con las entrevistas, que nos permitan identificar las ideas que estos 
estudiantes traen sobre la enseñanza. 
Palabras-Claves: Formación de maestros; ser maestro; licenciatura en química. 
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2 Profa. Dra. Em Educação. Professora do Departamento de Química, Campus Professor Alberto Carvalho – 
UFS. Grupos de Pesquisa:GPEMEC – edineia,ufs@gmail.com 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Diversos autores afirmam que as ideias sobre “ser professor” se formam antes do 

indivíduo adentrar a universidade (MALDANER, 1999; SANTOS & ANDRADE, 2003; 

QUADROS, 2005; LOPES, 2008a e 2008b). Entretanto, muitas dessas concepções iniciais 

não são modificadas ou reconhecidas, mesmo após o indivíduo passar pelo curso de 

licenciatura e com isso, tais ideias acabam sendo reproduzidas na prática da docência 

(QUADROS, 2005; LOPES, 2008a e 2008b; ECHEVERRÍA & ZANON, 2010). 

Maldaner (1999) reflete em seu trabalho que a formação de professores se inicia desde 

a formação escolar elementar. Para o autor, essas ideias surgem no contato que temos com 

nossos primeiros professores, onde o conceito “ser professor” evolui para o “ser professor de 

química”. Ao longo da vida acadêmica, no contato com nossos professores, é que passamos a 

moldar uma imagem do que é a docência, são esses professores que influenciam nossa 

maneira de enxergar o que é ser professor e indiretamente influenciam nossa maneira de 

exercer a atividade docente.  

Santos e Andrade (2003) apresentam a perspectiva dos alunos da UFPB com relação 

ao curso de licenciatura em Ciências, que até então formava professores vinculados ao ensino 

fundamental (então 1º grau) e médio (2ºgrau). Os autores mostram a visão destes licenciandos 

sobre sua experiência como professores e relatam as dificuldades encontradas pelos mesmos, 

além de narrarem a discriminação que os cursos de licenciatura sofrem. O trabalho destes 

autores nos faz pensar que essa ideia que se tem da profissão docente como sendo inferior às 

demais profissões, começa com os alunos no ensino médio e se propaga dentro das próprias 

universidades que formam esses profissionais. 

Estudos apontam que essas ideias iniciais devem ser reconstruídas e que a formação 

continuada e atualizada de professores pesquisadores, se faz necessária para que as primeiras 

experiências do “ser professor” possam ser superadas (LIMA, 1996; MALDANER, 1999, 

2006; QUADROS, 2005; LOPES, 2008a e 2008b). 

Os cursos de formação de professores devem ser o momento de repensar essas 

concepções, só assim será possível transformá-las e com isso aperfeiçoar a prática 

profissional (MALDANER, 1999, 2006; ECHEVERRÍA & ZANON, 2010). 

Para Maldaner (2006) é possível romper essas ideias iniciais, através de pesquisas na 

área do ensino. Pesquisas que incentivem a transformação dos currículos dos cursos de 
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licenciatura, pois, é durante a formação dos professores que os acadêmicos devem 

(re)construir suas ideias sobre o “ser professor”. Maldaner (2006) ainda acrescenta que: 

 

A produção de conhecimento pedagógico dentro de um grupo de pesquisa na 
escola pode mudar as práticas pedagógicas dos professores envolvidos e 
servir de indicativos para a formação de novos professores. (MALDANER, 
2006, p.32) 

 

Para as autoras Echeverría e Zanon (2010, p. 27) não basta apenas modificar o modelo 

3+1 de ensino, é necessário “discutir e modificar, também, o conteúdo curricular dos cursos 

de formação”. 

Um estudo realizado por Quadros et al. (2005) com os alunos do curso de Licenciatura 

em Química da UFMG buscou levantar dados sobre as principais características dos antigos 

professores que os alunos lembravam, bem como essas características influenciaram na 

formação destes profissionais e como isso se refletia em sala de aula. Lopes et al. (2008a) 

realizou um estudo semelhante com as primeiras turmas dos Cursos de Licenciatura em 

Química e em Geografia, da UFS, no Campus Professor Alberto Carvalho com os objetivos 

de explicitar os professores de memória dos acadêmicos, compreender o porquê de esses 

professores permanecerem em suas memórias, quais características desses professores 

gostariam de incorporar e identificar se esses professores influenciaram na opção pelo curso. 

Através dos resultados das pesquisas realizadas por Quadros et al. (2005) e por Lopes et al. 

(2008a) foi possível identificar que as respostas dos alunos que já atuavam como professores 

eram diferentes das respostas dos alunos que ainda não lecionavam. Esses dados evidenciam 

que a construção da identidade docente se faz não só como aluno em sala de aula, aprendendo 

conceitos teóricos sobre práticas pedagógicas e metodologias de ensino, mas também, na 

vivência, na prática da sala de aula como educador frente aos alunos. 

Seguindo essa linha de pensamento desenvolvemos junto ao Programa Especial de 

Inclusão em Iniciação Científica da Universidade Federal de Sergipe uma investigação 

procurando compreender os processos de construção da identidade dos acadêmicos do curso 

de Licenciatura em Química do Campus Professor Alberto Carvalho. Neste trabalho 

apresentamos dados acerca do perfil dos acadêmicos ingressantes no semestre 2012/2 e 

buscamos compreender os motivos pela opção pelo curso. 

Espera-se que essa pesquisa permita reflexões que possibilitem a compreensão do 

processo de construção da identidade docente destes acadêmicos. 
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METODOLOGIA E COLETA DE DADOS 

 

 

O trabalho teve como referência metodológica a pesquisa qualitativa (LÜDKE & 

ANDRÉ, 1986). Com base nas leituras sobre o tema, elaboramos um questionário contendo 

questões abertas e fechadas para auxiliar no conhecimento e problematização acerca do 

assunto. Nas questões fechadas, foram coletados dados sobre a identificação do aluno, tais 

como sexo, idade, definição étnica-racial, etc. Nas questões abertas, foram solicitados dados 

referentes à opção em relação ao curso. 

Os informantes dessa pesquisa são os alunos ingressantes no curso de Licenciatura em 

Química no período 2012/23. Em nossa coleta de dados, aplicamos o questionário a 19 desses 

alunos ingressantes. Esses alunos participavam do curso de nivelamento, que é ofertado no 

Campus de Itabaiana, antes do aluno ingressar no curso em que ele se matriculou. O curso de 

nivelamento não é obrigatório, nem faz parte da grade curricular do aluno, mas serve para 

auxiliar os mesmos na familiarização com alguns assuntos da área de exatas.  

As respostas desses questionários servirão para identificar as visões que estes 

acadêmicos possuem acerca do curso de licenciatura em química e do ser professor. 

Posteriormente serão realizadas entrevistas com intuito de complementar os dados obtidos 

inicialmente. 

Os dados foram interpretados através da análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2009) onde agrupamos as respostas semelhantes em categorias e identificamos o número de 

inferências. 

 

 

PERFIL DOS ACADÊMICOS INFORMANTES 

 

 

Sobre o perfil desses alunos, constatamos que dos 19 informantes, 12 são mulheres. 

Esse dado vai ao encontro do número de alunos do sexo feminino e masculino matriculados 

no curso no semestre 2012/2. 

                                                           
3 Esses alunos matricularam-se em fevereiro, mas cursarão as disciplinas do respectivo curso somente a partir de 
Agosto (semestre 2012/2) 



6 

 

Dispomos os dados referentes à identificação dos informantes, agrupando os mesmos 

em categorias relacionadas às perguntas feitas no questionário sobre idade, conclusão do 

ensino médio, definição étnica-racial, ingresso através de cotas e moradia, como demonstrado 

no Quadro 1. 

Com relação à faixa etária, os dados apontam que os informantes são jovens, com 

faixa etária entre 16 e 22 anos, sendo que 13 deles apresentam idades entre 16 e 19 anos. 

Podemos observar que pouco mais da metade desses alunos concluiu o Ensino Médio nos 

anos de 2010 (5) e 2011 (9), o que explicaria o ingresso de alunos tão jovens neste período. 

Observa-se que 17 desses alunos não trabalham e dentre esses 17, doze são mulheres, ou seja, 

nenhuma das informantes trabalha. 

 

 

Sexo 
Totais % 

Categoria Subcategoria Masculino Feminino 

Id
ad

e 16 - 19 anos 4 9 13 68,4 
20 - 22 anos 3 1 4 21,1 

Não informou  - 2 2 10,5 

C
on

cl
ui

u 
 

o 
E

ns
in

o 
M

éd
io

 n
o 

an
o 

2009  - 1 1 5,3 
2010 1 4 5 26,3 
2011 3 6 9 47,4 

Não informou 3 1 4 21,1 

D
ef

in
iç

ão
 

É
tn

ic
a 

- 
R

ac
ia

l 

Negro 1  - 1 5,3 

Branco 2 2 4 21,1 

Pardo 3 8 11 57,9 

Não informou 1 2 3 15,8 

In
gr

es
so

u 
na

 
U

ni
ve

rs
id

ad
e 

at
ra

vé
s 

de
 

co
ta

s?
 Grupo A 2 6 8 42,1 

Grupo B 1 1 2 10,5 

Grupo C 4 5 9 47,4 

M
or

ad
ia

 Itabaiana 
Cidade  - 5 5 26,3 

Povoado  - 2 2 10,5 
Aracaju Cidade 1 -  1 5,3 
Outra 

Cidade 
Cidade 4 4 8 42,1 

Povoado 2 1 3 15,8 
Total: Homens e Mulheres 

(respectivamente) 7 12 

% 36,8 63,2 
Quadro 1: Identificação do perfil do aluno ingressante no período 2012/2 

 

Esses dados referentes à faixa etária e empregabilidade dos alunos, muito se 

assemelham aos dados encontrados na pesquisa que Lopes (2008b) realizou com os 
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ingressantes da primeira turma do curso de Licenciatura em Química do Campus Professor 

Alberto Carvalho. Através disso, verifica-se que são ingressantes jovens, recém-concludentes 

do Ensino Médio, onde a maioria não possui um emprego por isso dependem financeiramente 

da família e em sua maioria, são mulheres. 

Sobre a definição étnica racial, os dados apontam que do total de alunos participantes 

da pesquisa, 11 se declararam pardos, 4 se declararam brancos e 1 se declarou negro, apenas 3 

alunos não informaram nenhum dado a respeito. Quando questionados se adentraram a 

Universidade através do sistema de cotas4, 11 informaram que sim, sendo que 2 adentraram 

pelo Grupo B e 9 adentraram através do Grupo C, que são grupos destinados aos alunos 

oriundos da escola pública, sendo o Grupo C destinado para aqueles que se autodeclararam 

pardos, negros ou indígenas. 

Quanto à moradia, é possível observar que 18 (94,1%) desses alunos informantes 

residem na cidade de Itabaiana ou em alguma cidade próxima, o que significa que a maioria 

dos alunos ingressantes no curso de Licenciatura em Química, ofertado em Itabaiana, provém 

da região do Agreste Sergipano. Quando comparamos esses dados com os encontrados por 

Lopes (2008b) percebemos que a percentagem de alunos no campus de Itabaiana, 

provenientes desta região aumentou nos últimos anos, percebemos ainda, que desses dezoito, 

11 (54,8%) são de cidades vizinhas à Itabaiana. Para a autora: “Isso vem ao encontro dos 

objetivos de criação do Campus de Itabaiana: atender a população do Agreste Sergipano.” 

(LOPES, 2008b, p. 143). 

 

 

OPÇÃO PELO CURSO 

 

 

As respostas da questão ‘Por que optou pelo curso de licenciatura em Química?’ foram 

agrupadas nas seguintes categorias: Área de conhecimento; Idealização e Atuação 

profissional. Sendo mais referenciada pelos alunos informantes a opção relacionada à área de 

                                                           
4O sistema de cotas foi implantado na Universidade Federal de Sergipe no Processo Seletivo Seriado (PSS) 
2010, o grupo A corresponde aos alunos que não fazem a seleção através das cotas, sendo assim apenas os 
grupos B e C são destinados aos cotistas, onde: 
Grupo A corresponde a candidatos, qualquer que seja a procedência escolar ou grupo étnico racial 
Grupo B os candidatos da Escola Pública de qualquer grupo étnico racial; 
Grupo C os candidatos de Escola Pública que se autodeclararam pardos, negros ou indígenas; 
Também há uma vaga por curso destinada aos Portadores de Necessidades Especiais. 
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conhecimento (17). Apresentam o mesmo número de inferências (5) as respostas à opção 

relacionada à idealização e atuação profissional. 

Dentro da categoria relacionada à Área do conhecimento estão dispostas quatro 

subcategorias: Identificação com a área; Afinidade com a área; Adaptação/Facilidade com a 

área; Aptidão.  

 

 

Categoria Subcategoria Frequência Fr Total 

1 - Área de 
conhecimento 

1.1 Identificação com a matéria 7 

17 
1.2 Afinidade com a matéria 7 

1.3 Adaptação / Facilidade 2 

1.4 Aptidão 1 

2 - Idealização 
2.1 Idealização do Curso 4 

5 
2.2 Idealização da Química 1 

3 - Atuação 
Profissional 

3.1 Oportunidade de Emprego 2 

5 3.2 Desejo de Ser Professor 2 

3.3 Transmitir/Passar 1 
Quadro 2: Opção pelo Curso de Licenciatura em Química 

 

 

Grande parte dos alunos afirma que tem identificação (07) ou afinidade (07) com a 

matéria da química, sendo esses os principais fatores apontados como justificativa pela 

escolha do curso de Licenciatura em Química. Através disso, podemos supor que o contato 

desses alunos com a disciplina de química no Ensino Médio, influenciou mesmo que 

indiretamente, o interesse desses alunos pela área da química. Nas falas da aluna AF1: “Me 

identifiquei muito com a matéria” essa identificação com a matéria, demonstra que ao longo 

do Ensino Médio ela se identificou com a área da química. 

Na categoria Idealização, foram criadas duas subcategorias: Idealização do curso e 

Idealização da química. A primeira subcategoria foi mais citada, com quatro inferências. A 

fala de alguns alunos demonstrou a visão que têm sobre o curso de química. Essa visão do 

curso se apresenta nas falas da aluna AF3: “Por ser um curso dinâmico”. A aluna AF16, além 

de trazer uma visão do ensino médio, sobre o que seja o curso, idealiza a área da química 

como uma área interessante por usar laboratório: “Desde o ensino médio que me identifiquei 

com o curso, além disso, é uma área que utiliza laboratório que acho muito interessante”.  
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Essa inferência sobre o que é o curso de química, pode ser fruto das atividades que a 

universidade desenvolve para e nas escolas da região, tais como palestras, as OCMEA 

(Oficinas de Ciências, Matemática e Educação Ambiental), as Olímpiadas Sergipana de 

Química (OSEQUIM) e/ou a atuação dos alunos nas escolas através dos estágios. A fala do 

aluno AM4 também demonstra essa idealização da área da química e o contato com 

atividades diversificadas durante ensino médio “Porque acho a química linda, principalmente 

na parte dos experimentos. Digo isso porque já fiz alguns experimentos no ensino médio”. 

Esses alunos demonstram uma visão estereotipada da química como ciência limitada 

ao laboratório (experimentos), sendo este o atrativo da área. Entretanto, vale explicitar que a 

maioria dos alunos afirma se identificar ou possuir afinidade com a área da química, mas não 

se reportaram especificamente a licenciatura. Esses dados nos colocam a seguinte indagação>, 

Curso de Licenciatura em Química foi a primeira opção? Ou foi a opção que mais se 

aproximou da área de interesse do aluno (bacharelado)? 

A categoria atuação profissional foi agrupada em três subcategorias: Desejo de ser 

professor; Oportunidade de emprego e Transmitir/Passar. Nas respostas desses alunos, 

percebemos que há alguns que apontam o desejo de se tornarem professores e a partir disso 

justificam a sua escolha por essa área da química.  

A fala da aluna AF10 ilustra essa concepção: “Eu sempre quis ser professora e escolhi 

a química por me identificar com a disciplina e devido o mercado de trabalho, que está melhor 

para área de ciências exatas”. De acordo com esta fala, verificamos que há inicialmente um 

desejo em ser professora e após isso justificou a escolha pela área da química por se 

identificar com a disciplina e por acreditar que há mais oportunidades de emprego na área de 

ciências exatas. A aluna AF15, também demonstrou desejo em se tornar professora, 

entretanto, justificou a escolha pelo curso de química apenas por gostar da área: “Por que 

desde pequena queria ser professora e gosto de química”. Nesse sentido, Maldaner (1999) 

explica que a formação dos professores se inicia no contato do indivíduo com seu primeiro 

professor(a), onde se formam as primeiras ideias do “ser professor”, esse conceito inicial 

evolui para o “ser professor de química”. Segundo o autor essa evolução acontece por conta 

da interação com algum professor que marca o indivíduo, no caso os professores de química. 

Com base nesses dados constatamos que, segundo esses alunos, a opção pelo curso 

está relacionada à área da Química, desse modo, poucos desses alunos afirmaram ter optado 

por ser professor de Química. 

 



10 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir dessa pesquisa, foi possível verificar que há um número considerável de 

mulheres entre os alunos informantes que ingressaram no curso no período 2012/2 e que esses 

alunos são em sua maioria jovens que não trabalham e que concluíram o Ensino Médio 

próximo ao ano em que prestaram vestibular. 

É perceptível no curso de Licenciatura em Química, o aumento do ingresso de alunos 

que moram nas proximidades de Itabaiana, cidade em que se localiza o Campus Professor 

Alberto Carvalho, o que nos faz pensar que há a possibilidade que dentro de alguns anos, 

alunos de lugares mais distantes passem a buscar cursos no campus, alunos, por exemplo, 

vindos do sertão sergipano. 

Quando olhamos para as respostas referentes à opção pelo curso, evidenciamos que os 

informantes definem sua escolha através da identificação/afinidade com a área da química, 

entretanto não sabemos dizer, ainda, se esta resposta está associada à influência exercida por 

algum professor desse aluno. Há alunos que justificam sua escolha pelo curso de Licenciatura 

em Química, baseados na idealização da área, essa idealização se apresenta no desejo que o 

aluno tem de trabalhar em laboratório, associando à química como uma área que trata 

especificamente de experimentos. 

Essas respostas permitem-nos inferir que os alunos trazem consigo uma ideia sobre o 

que seria a área de atuação da química, alguns chegam a demonstrar até o interesse em se 

tornarem professores. A continuação da pesquisa, com a realização das entrevistas, nos 

permitirá identificar quais as ideias que esses alunos trazem sobre a docência 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BARDIN, L.. Análise de Conteúdo Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 
Lisboa, Portugal: Editora Edições 70, Março 2009, p. 61-68. 
 
ECHEVERRÍA, A. R.; ZANON, L. B. (Orgs.) Formação Superior em Química no Brasil: 
Práticas e Fundamentos Curriculares. Ijuí, RS: Editora Unijuí, 2010. 
 



11 

 

LIMA, M. E. C. C. Formação Continuada de Professores de Química. Química Nova na 
Escola, n.4, p.12-17, 1996. 
 
LOPES, E. T.; SILVA, G. M. ; BRITO, A. S. B.; SANTANA, R. O. Reflexões acerca dos 
professores de memória e opção pelo curso dos acadêmicos de licenciatura em química e 
licenciatura em geografia. In: II Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade, 
2008, Aracaju. Anais..., Aracaju, 2008. p. 1-12. CD-ROM. 
 
LOPES, E. T.  A construção identidade na docência em Química. In: GOMES, C. M. S.; 
ENNES, M. A.. (Org.). Identidades: teoria e pratica. Aracaju: Editora-UFS, 2008, v. 1, p. 140-
152. (b) 
 
LÜDKE, M. & ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. 
São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária LTDA. EPU, 1986. 
 
MALDANER, O. A. A pesquisa como perspectiva de Formação Continuada do Professor de 
Química. Revista Química Nova, vol. 22, n.2. São Paulo Mar./Abril. 1999. 
 
MALDANER, O. A. A Formação Inicial e Continuada de Professores de Química 
professor/pesquisador. 3 ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2006. 
 
QUADROS, A. L. et Al. Os professores que tivemos e a formação da nossa identidade como 
docentes: um encontro com nossa memória. Ensaio pesq. Educ. Ciência, Belo Horizonte, 
vol. 7, n. 1, ago. 2005. Disponível em: <http: ufmg.br/ensaio>. Acesso em: 25 de mai. 2010. 
 
SANTOS, C.S.G. & ANDRADE, F.C.B. (Org.) et al. Representações Sociais e Formação 
do Educador: Revelando Interseções do Discurso. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 
2003, p. 79-96. 


