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RESUMO

Em muitos casos, o desejo de ser professor de qualquer disciplina surge na própria Educação Básica,
partindo, em especial, da admiração dos profissionais que convivemos neste momento da vida.
Partindo desse princípio, este artigo procurou evidenciar este fato, tendo como objetivo identificar o
perfil dos alunos que entraram no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe,
como também verificar como se deu a escolha pelo curso em questão. Para isso, foi aplicado um
questionário a 46 licenciandos recém ingressos do período de 2016/1 no curso anteriormente citado.
Com base nos resultados, foi possível notar que a escolha por este, na maioria dos casos, se deu
como segunda opção e que os alunos escolheram esta profissão por se espelharem nos professores
da Educação Básica que mais marcaram estes estudantes, positiva ou negativamente.

Palavras chaves: Alunos, Ciências Biológicas, Licenciandos, Professores.

ABSTRACT

In many cases, the desire to be a teacher of any discipline arises in the Basic Education itself, starting,
in particular, from the admiration of the professionals who live in this moment of life. From this
beginning, this article sought to show this fact, aiming to identify the profile of the students who entered
the Biological Sciences course of the Federal University of Sergipe, as well as verify how the election
was given for the course in question. . For this purpose, a questionnaire was applied to 46 new
entrants from the period 2016/1 in said course. Based on the results, it was possible to perceive that
the election for this, in the majority of cases, was given as a second option and that the students opted
for this profession, because it reflected in the teachers of Basic Education that more marked these
students, positively or negatively. Keywords: Students, Biological Sciences, Graduates, Teachers

RESUMEN

En muchos casos, el deseo de ser profesor de cualquier disciplina surge en la propia Educación
Básica, partiendo, en especial, de la admiración de los profesionales que convivimos en este
momento de la vida. A partir de ese principio, este artículo intentó evidenciar este hecho, teniendo
como objetivo identificar el perfil de los alumnos que entraron en el curso de Ciencias Biológicas de la
Universidad Federal de Sergipe, así como verificar cómo se dio la elección por el curso en cuestión.
Para ello, se aplicó un cuestionario a 46 licenciantes recién ingresados &8203;&8203;del período de
2016/1 en el curso anteriormente citado. Con base en los resultados, fue posible notar que la elección
por éste, en la mayoría de los casos, se dio como segunda opción y que los alumnos escogieron esta
profesión por reflejarse en los profesores de Educación Básica que más marcaron a estos
estudiantes, positiva o negativamente.

Palabras claves: Alumnos, Ciencias Biológicas, Licenciantes, Profesores.

1. INTRODUÇÃO

Por meio das pesquisas, das leituras de textos que fazemos durante toda a nossa formação, em
alguns momentos nos deparamos com os motivos por traz da escolha da profissão. Em certas
ocasiões nos vemos fazendo a seguinte indagação: qual profissão seguir Escolher a profissão por
“amor” ou por “dinheiro”. Pensando nesta situação, e tendo como experiência minha própria formação,
vi a necessidade de levantar algumas informações sobre o motivo pelo qual meus “colegas” escolhem
seguir a profissão de professor de Ciência e Biologia, a fim de entender o contexto atual desse oficio.

Em relação a este contexto, é nítido como em todos os meios de comunicação, formais ou informais,
há o descontentamento em relação aos profissionais que exercem à docência, situação está
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relacionada, em especial as péssimas condições de trabalho que observamos perante a profissão,
principalmente ligadas as questões salariais, e desvalorização da categoria.

Dessa forma, o objetivo geral deste artigo foi identificar o perfil dos alunos que entram no curso de
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe, como também verificar como se deu a
escolha pelo curso em questão.

Nos próximos tópico serão abordados os procedimentos metodológicos dessa pesquisa, uma
discussão sobre os objetos de estudo, ou seja, a formação de professores e uma análise do curso em
questão, a exposição e discussão dos resultados e algumas considerações sobre o que foi levantado.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O universo de estudo desta pesquisa foi o ambiente acadêmico, contemplando os alunos de
Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe, Campus de São
Cristóvão-SE. A escolha deste universo se deu pelo contato da pesquisadora com este ambiente em
momentos passados como aluna e professora desta instituição de ensino.

No momento da coleta dos dados, todos os sujeitos assinaram o Termo De Consentimento Livre e
Esclarecido, para que pudessem ter conhecimento da pesquisa que iriam participar. Mesmo assim, a
fim de garantir o anonimato, no decorrer da pesquisa, todos os sujeitos foram identificados neste
artigo com o nome “Aluno” ou “Aluna” seguido de um número de ordem.

Em 2017 havia 584 alunos matriculados no curso de Ciências Biológicas, sendo que destes, 61,82 %
são mulheres (361 alunas) e 38,18% são homens (223 alunos). O curso oferece vagas para turmas
de licenciatura diurna (com duração de oito períodos feitos em quatro anos) e noturna (com duração
de dez períodos feitos em cinco anos) além do bacharelado.

Contudo, em relação aos licenciandos que ingressaram no curso em 2016/1[i], só conseguimos
confirmar a frequência de 60 (sessenta) alunos nas turmas referentes ao primeiro período do curso,
tendo uma desistência inicial de 10 (dez) alunos, em média, em cada turno. Dos alunos que
frequentaram as disciplinas iniciais, 46 (quarenta e seis) responderam ao questionário disponibilizado
pela pesquisadora.

Dessa forma, foi utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas, sendo possível coletar
as informações dos sujeitos relacionadas a: idade, sexo, cidade onde cada sujeito reside, como
também companhia, rede de ensino frequentada por eles, grau de escolaridade do pai e da mãe e
informações sobre a escolha pelo curso.

Se considerarmos a quantidade de alunos recém ingressos por turno, 21 (vinte e um) eram do curso
diurno e 25 (vinte e cinco) do noturno, totalizando 46 sujeitos. Por meio de uma análise detalhada em
relação as respostas dos alunos desses dois turnos, não foi possível verificar diferenças marcantes
perante as concepções desses sujeitos. Com isso, ao ter as suas falas analisadas, não foi feita uma
separação [ii]ou comparação entre os participantes dos dois turnos. No decorrer da análise dos
dados, os sujeitos foram identificados utilizando o nome “Aluno” mais um número de ordem.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1- A formação de professores de ciências e biologia

Diante das mudanças que ocorrem em nosso contexto social, abrangendo questões pessoais e
profissionais, nós, professores, podemos nos deparar com alguns questionamentos, como: por que eu
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me tornei professor Como é ser professor hoje Eu estou preparado (a) para esta profissão (de
professor)

Para António Nóvoa (1992), um dos principais especialistas mundiais sobre o processo de formação
de professores, estes questionamentos podem ser respondidos por meio das explicações dos três
“AAA”: Adesão; Ação; Autoconsciência.

A Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a princípios e a
valores [...] A Ação na escolha das melhores maneiras de agir, fazendo-nos
sentir bem ou mal com esta ou com aquela maneira de trabalhar na sala de
aula [...] A Autoconsciência, porque em última análise tudo se decide no
processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre sua própria prática
(NÓVOA, 1992, p. 16).

Se consideremos a formação do professor de Ciências e Biologia, Carvalho e Gil- Pérez (2011)
mostram que estes docentes devem ser formados para “saber” e “saber fazer” conhecer a matéria
ensinada, adquirir conhecimentos teóricos de Ciências para atingir o máximo da aprendizagem do
aluno, devem também saber preparar as atividades que serão submetidas aos alunos, saber
avalia-los e utilizar métodos inovadores na sala de aula. Os autores ainda expõem que é importante
romper a ideia errônea de que ensinar uma matéria constitui um trabalho simples, para o qual basta
possuir um maior nível de conhecimento que os alunos.

Mas, será que estamos formando professores, especificamente de Ciências e Biologia, com todas
estas competências em nossas universidades Segundo Carvalho e Gil- Pérez (2011), os cursos de
formação de professores das Ciências deveriam enfatizar os conteúdos que o professor teria que
ensinar; proporcionar uma sólida compreensão dos conceitos fundamentais; familiarizar o professor
com o processo de raciocínio que está atrelado a construção dos conhecimentos; ajudar os futuros
professores a expressar seus conhecimentos com clareza; permitir conhecer as dificuldades
previsíveis que os alunos encontrarão ao estudar tais matérias. Com isso, estes autores reforçam que
a preparação docente deverá estar associada a uma tarefa de pesquisa e inovação permanente.

Autores do mundo todo trazem em sua pauta à importância de se discutir a formação de professores.
No Brasil temos Carvalho (2011); Candau (2001 2008); Libâneo (1994); Pimenta (1995, 1997 e 2009);
Pimenta et al. (2010, 2011, 2012 e 2014). Na suíça Perrenould (2002). Na Espanha Sacristán (1999)
e Gil-Pérez (2011); em Portugal Nóvoa (1992a, 1992b, 1999), no Canadá Tardif (2011). Todos estes
autores demostram investigações e discussões que tratam das perspectivas e problemáticas por traz
da formação dos professores, como também outros temas que serão referenciados neste trabalho.

Sacristán (1999), por exemplo, traz a desvalorização da profissão docente, mostrando que os
professores não usufruem de uma posição social elevada, ainda que sejam frequentemente as
declarações sobre a importante missão que lhes incumbem. Com isso, muitas pessoas, sabendo
desta situação, evitam exercer esta profissão, levando até a nem cogitar a ideia de ser um professor.

Se considerarmos o processo histórico, Nóvoa (1992b) mostra que a formação do professor sempre
passou por turbulações no âmbito mundial: na década de 60 os professores eram ignorados,
parecendo que não tinham importância no processo educativo; nos anos 70 eles foram esmagados
sob o peso da acusação de contribuirem para a reprodução das desigualdades sociais e nos anos 80
eram controlados pelas práticas institucionais de avaliação. Todas estas situações tinham reflexo no
processo de formação do professor.

A priori, no Brasil, alguns estudos trazem, segundo Santos (2001) que, até a década de 60, os
trabalhos sobre a formação de professores estavam voltados, sobretudo, para a relação entre o
processo de ensino e os produtos de aprendizagem, buscando as melhores formas de ensinar, ou
seja, as maneiras mais adequadas para os professores transmitirem seus conhecimentos. A mesma

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/analise_do_perfil_dos_alunos_de_licenciatura_de_ciencias_biologic.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



autora revela que as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais derrubaram velhos
mitos, e reconfiguraram antigas tradições, trazendo novas abordagens as pesquisas de formação de
professores, onde novas indagações foram sendo colocadas.

Para Nóvoa (1992b), ao estudar o processo de formação de professores, encontramos três grandes
fases em seu percurso evolutivo: a primeira diz respeito a procura constante das características
intrínsecas ao “bom” professor, a segunda está relacionada a tentativa de encontrar o melhor método
de ensino; e a terceira refere-se a própria análise do contexto real da sala de aula, com base no que
ele chama de “paradigma processo-produtivo”.

Com isso, é importante que a formação docente propicie aos futuros professores a oportunidade de
refazer o percurso de aprendizagem que não foi satisfatoriamente feito durante a sua Educação
Básica, ou seja, estes profissionais poderão ter a oportunidade de passar para seus alunos tudo
aquilo que não tiveram nesta posição, uma vez que, como dito em outros momentos desta tese, o
processo de formação do profissional se inicia antes mesmo da entrada no ensino superior, esta
situação ocorre na Educação Básica e em todo contexto social do indivíduo.

3.2- O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e o currículo vigente

A Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão, foi criada em 1968, com dez cursos, 576
alunos e 168 professores (CARMO, 2011). O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi
implantado em 1972, com oferta de 30 vagas anuais e a entrada de 15 alunos por semestre, não
tendo um quadro de docentes exclusivo para o curso, uma vez que havia uma divisão deste com o
curso de Medicina (ALCNTARA; FRANCO, 1998).

Atualmente, o curso de Ciências Biológicas possui 24 professores no quadro efetivo da instituição e
584 alunos, sendo 346 do curso de Licenciatura[iii]. Em relação aos professores, estes desenvolvem
aulas tanto para os alunos de licenciatura quanto para o bacharelado, visto que o curso tem estas
duas modalidades. Além disso, ele possui dois blocos departamentais com laboratórios de pesquisa e
ensino nas diversas áreas da biologia: botânica, genética, fisiologia vegetal, zoologia, paleontologia
etc.

Esta instituição foi a primeira do estado a ofertar o curso de Ciências Biológicas, sendo que este
surgiu no período em que a legislação nacional vigente exigia que as Universidades substituíssem o
curso de História Natural pelo Curso de Ciências Biológicas. Com isso, podemos considerar que neste
momento o campo epistemológico destas ciências estava em construção inicial no Brasil (CARMO,
2011).

Logo em sua implantação, a relação dos cursos de Ciências Biológicas e de Medicina era muito
estreita, uma vez que estes compartilhavam disciplinas básicas, professores, materiais didáticos e o
próprio espaço físico. Esta situação ocorria, pois, o curso de Ciências Biológicas, logo na sua criação
em 1972, tinha como objetivo a formação de professores para os cursos superiores das áreas de
Biociências, uma vez que estas necessitavam de docentes[iv].

Atualmente, o objetivo do curso é a formação tanto de profissionais para o exercício das pesquisas,
nos diversos campos das Ciências Biológicas, quanto para atividades relacionadas ao ensino,
direcionado ao magistério.

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas teve seu currículo pleno aprovado em 1969, através
da resolução s/n de 04 de fevereiro de 1969. Desde então, seu currículo passou por algumas
reformulações mais profundas nos períodos de: 1994, 2010 e 2015.

Estas reformulações foram necessárias a fim de adequar o currículo do curso para uma melhor

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/analise_do_perfil_dos_alunos_de_licenciatura_de_ciencias_biologic.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



formação do profissional para o magistério, uma vez que como visto anteriormente, logo no início da
criação, o curso de Ciências Biológicas mantinha uma relação muito próxima com o curso de
Medicina, incluindo sua matriz curricular. Com isso, a organização curricular do curso de Ciências
Biológicas vigorava em favor das disciplinas relacionadas ao curso de Medicina. Esta situação ocorria
primeiro para viabilizar as ofertas, a fim de serem comum a ambos os cursos, pois não existia na
época professores suficientes para ofertar disciplinas específicas do curso de Ciências Biológicas.

Logo no início da formação do curso, o currículo Pleno em Licenciatura em Ciências era dividido em
duas partes: um currículo mínimo ou curto, distribuído em três partes (matérias básicas, matérias
didático-pedagógicas e matérias estabelecidas por legislação especial); e um segundo currículo que
era complementar, sendo uma parte integrante do currículo pleno. Com isso, o aluno só sairia do
curso com Licenciatura Plena se, após terminar a Curta, continuasse por mais quatro semestres na
universidade.

Sendo assim, uma formação somente com o currículo mínimo só possibilitava o estudante a ministrar
aulas até o antigo 1º grau, ou seja, o atual Ensino Fundamental Maior, que vai do 6º ano ao 9º ano,
possibilitando uma formação com somente 103 créditos. Contudo, caso o indivíduo desejasse uma
Licenciatura Plena, com 169, e possibilidade de ministrar aulas tanto para o 1º quanto para o 2 º Grau
(no ensino Fundamental e Médio, respectivamente), era necessário cursar a segunda parte do
currículo complementar.

Atualmente, o curso dispõe de uma carga horária de 3255 horas/aulas, distribuídas em 180
horas/aulas optativas; 1095 são horas/aulas dedicadas à prática e 1980 relacionadas às horas/aulas
teóricas, resultando em 217 créditos. Nesta condição, todos os alunos saem do curso com a titulação
em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, com competência para desenvolver aulas nos dois
níveis finais da Educação Básica (Fundamental e Médio).[v]

Em relação a última reformulação que sofreu a matriz curricular do curso, é importante frisar o parecer
nº 39/2014/ Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (CONEPE), que aprovou alterações no
Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação em Ciências Biológicas Licenciatura nos dois períodos
(tanto diurno quanto noturno), onde podemos observar em seu artigo 1º, parágrafo 1º que:

A modalidade Licenciatura do Curso de Ciências Biológicas tem por objetivo
geral habilitar biólogos para coordenar, elaborar e/ou executar projetos de
pesquisa básica ou aplicada nos vários setores da Biologia, desenvolver
análises laboratoriais e consultorias, emitir laudos e pareceres, realizar
perícias, atuar como responsável técnico, ocupar cargos técnicos
administrativos em diferentes níveis, bem como para atuar como professores
na Educação Básica, compreendendo o ensino de Ciências da 6° ao 9° ano do
Ensino Fundamental e o ensino de Biologia da 1° ao 3° ano do Ensino Médio
(BRASIL, 2014, p. 1-2).

As reformulações do currículo do curso em questão, como mencionada antes, foram fundamentais
para desenvolver nos futuros professores uma boa formação em todas as áreas biológicas como
também nas áreas afins, como Química, Anatomia, Física, etc. que são ofertadas por outros
departamentos. Além disso, o currículo vigente, pelo menos teoricamente falando, apresenta diversas
disciplinas pedagógicas que possibilita ao aluno ter acesso aos conhecimentos referentes ao Ensino
de Ciências e Biologia da atualidade, como também seu contexto histórico.[vi]

Ainda é importante salientar que o artigo 6º da resolução nº 39/2014/CONEPE, expõe uma
organização nos núcleos existentes na matriz curricular deste curso com intuito de oferecer uma
formação adequada aos futuros professores de Ciências e Biologia, sendo estes:

I. Núcleo Básico: compreende as disciplinas que forneçam o embasamento
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teórico necessário;

II. Núcleo Profissional Essencial: compreende as disciplinas obrigatórias do
campo do saber destinados à caracterização da identidade do profissional, e,

III. Núcleo Profissional Complementar Específico: visa à contribuição do
aperfeiçoamento da habilitação profissional dos formandos, com a inserção da
iniciação à pesquisa e de disciplinas optativas visando atender às
peculiaridades regionais e locais (BRASIL, 2014, p.5).

No próximo tópico iremos expor, especificamente, como as disciplinas relacionadas ao estágio
supervisionado estão organizadas no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, como também
características destas disciplinas.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da análise dos questionários aplicados aos alunos que entraram no curso de ciências
biológicas na primeira lista do Sisu 2016, foi possível observar que estes em sua maioria têm entre 17
a 21 anos. Em relação à moradia, a maioria reside em Aracaju, sendo o segundo município com maior
número São Cristóvão. Quando os sujeitos foram questionados em relação ao local e companhia de
moradia, observou-se que a maioria reside em casa ou apartamento com os pais ou familiares, sendo
as outras opções verificadas no gráfico abaixo.

Tabela 1: Local e companhia de moradia dos sujeitos da pesquisa.

Opções de respostas Recém
ingressos

Em casa ou apartamento, sozinho (a) 9%
Em casa ou apartamento, com minha família (pai, mãe...) 76%
Em casa ou apartamento, com minha família (marido ou
esposa) 9%

Em habitação coletiva, como república, pensão, etc. 6%

Fonte: Próprio autor.

Em relação aos aspectos socioeconômicos dos sujeitos da pesquisa, levantamos alguns dados
relacionados às escolas frequentadas pelos estudantes, como também o nível de escolarização dos
seus genitores. Em relação à primeira situação, os participantes foram questionados sobre qual rede
de ensino eles frequentaram durante a Educação Básica, tendo como opções as escolas: pública,
privada ou em ambas. Por meio dos dados, foi possível observar que os sujeitos frequentaram
principalmente a rede pública de ensino.

Em relação ao grau de instrução dos pais, foi possível observar os dados da tabela abaixo

Tabela 2: Grau de instrução dos pais dos sujeitos da pesquisa.

Opções Pai Mãe

Não estudou 4% 2%
Do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental 32% 2%

Do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental 6% 11%

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/analise_do_perfil_dos_alunos_de_licenciatura_de_ciencias_biologic.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Ensino médio incompleto 4% 15%
Ensino médio completo 23% 28%
Ensino técnico 6% 8%
Ensino superior
incompleto 4% 4%

Ensino superior completo 9% 13%
Pós-graduação 3% 11%
Não sei. 9% 6%

Fonte: Próprio autor.

Com base nos dados, observamos que os pais possuem o ensino fundamental menor incompleto e/ou
o ensino médio incompleto (32% e 18%) como níveis escolares. Contudo, em relação à mãe, notamos
uma frequência maior destas com ensino médio completo (28%), também houve casos de possuírem
ensino superior completo e pós-graduação (13% e 14%) em uma quantidade superior aos pais.
Observamos também que as mães apresentam maiores níveis de escolaridade, comparando com os
pais, sendo maior perante estes a frequência de pessoas que não frequentaram a escola (pais 4% e
mães 2%).

Estes dados podem ser explicados levando em consideração o próprio contexto social do país, onde
observamos que os homens, por terem a necessidade de assumirem suas famílias, ou até mesmo
não terem o interesse de continuarem os estudos, optam por trabalhar mais cedo em relação as
mulheres que, em alguns casos, ainda têm interesse de prosseguirem com seus estudos. Segundo
pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)[vii] divulgada em 2014, houve um
crescimento significativo de mulheres com maior escolaridade em relação aos homens. Porém, a
mesma pesquisa revelou que o motivo por traz da desistência das mulheres aos estudos é,
principalmente, a gravidez. Contudo, se compararmos os dados obtidos na questão anterior, notamos
que apesar dos baixos níveis de escolaridade dos pais, muitos alunos ainda frequentam a rede
privada de ensino, apesar de observarmos um número maior destes matriculados na rede pública.

Outra situação que merece ser destacada é que os alunos cujos pais não frequentaram a escola,
estudaram, em geral, na rede pública. Em contrapartida, os alunos e estagiários que alegaram ter pais
e ou mães com ensino técnico a pós-graduação, estudaram na rede privada. Nos casos de
estudantes com pais e mães com ensino fundamental menor ao médio completo, houve tanto alunos
na rede pública como privada e em ambas instituições.

Ainda sobre a escolaridade familiar destes estudantes, perguntamos se mais alguém na família
cursou ou está cursando o nível superior, o resultado pode ser observado no quadro abaixo.

Tabela 3: Pessoas na família que estejam ou já cursaram o ensino superior.

Opções Recém ingressos
Irmão ou Irmã 30%
Tio ou Tia 28%
Primo ou Prima 35%
Avô/ Avó 4%
Sou a primeira pessoa da família a cursar
uma universidade 4%

Não sei 1%

Fonte: Próprio autor.

Aqui também tivemos outro questionamento onde as frequências nos dois grupos da pesquisa foram
muito semelhantes. Notamos que os alunos e estagiários alegaram ter em suas famílias, primos (as),
irmãos (as) e tios (as) que frequentam ou frequentaram o ensino superior.
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Em relação a escolha pelo curso, foi dado início com uma indagação simples: “este curso sempre foi
sua primeira opção de escolha”, tento como opções de respostas “sim” ou “não”, sendo que, caso
marcassem esta última, deveriam falar qual seria a primeira opção de curso que eles desejavam (ou
até mesmo desejam) e, marcando a primeira opção, eles deveriam relatar em qual momento se deu a
escolha pelo curso.

No novo sistema de entrada nas universidades, que ocorre pelo Sistema de Seleção Unificada[viii]
(Sisu), os estudantes podem escolher duas opções de cursos e, de acordo com a nota de corte
destes, podem ser aprovados se obtiverem uma nota superior ou igual à de corte, sendo que esta
nota representa a pontuação do último candidato selecionado para a vaga na universidade em relação
a determinado curso.

Este questionamento se fez necessário a fim de entendermos o que leva um estudante a entrar em
um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, especificamente na UFS. Por meio do resultado dos
dois grupos, observamos que dos 46 (quarenta e seis) alunos recém ingressos, 26 (vinte e seis)
alegaram ter preferência em outro curso, ou seja, eles colocaram a licenciatura como segunda opção.
A tabela abaixo traz as opções que os alunos relataram como sendo sua primeira opção,

Tabela 4: Cursos que os participantes da pesquisa citaram como 1ª opção.

1ª opção de curso Recém ingressos
Medicina 1.
Enfermagem 1.
Ondotologia 1.
Farmácia 1.
Fisioterapia 1.
Engenharia civil 1.
Biologia bacharelado 1.

Fonte: Próprio autor.

É comum os licenciandos em ciências biológicas terem preferências por profissões nesta área.
Guimarães (2010) mostra que um dos principais motivos é o elevado status (social e econômico) que
estas áreas possuem, o que leva muitos estudantes terem um maior interesse por elas, uma vez que
eles obtêm um melhor retorno financeiro.

A docência, em comparação a outras profissões, possui um baixo status (GUIMARAES, 2010;
RAMALHO; CARVALHO 1994; RAMALHO, NUNEZ; GAUTHIER, 2004). A relação da profissão de
professor como uma “profissão de baixo status” é sustentada pela própria massificação e
desvalorização profissional. Estes autores não acreditam que a docência será elevada a uma
profissão de “alto status”, se não forem resolvidos os próprios problemas que observamos no contexto
de trabalho dessa profissão.

A justificativa que os sujeitos da pesquisa deram em relação aos motivos que os levaram a não
seguirem sua primeira opção, foi, no geral, não terem alcançado a nota de corte do curso almejado,
uma vez que todos os anos, os cursos da área da saúde, possuem elevadas notas de corte nesta
instituição, sendo uma das mais altas o curso de medicina. Esta situação pode ser observada nas
falas dos sujeitos transcritas abaixo.

Minha primeira opção foi medicina, mas não fui classificado e escolhi biologia
por ter o maior desempenho na matéria. Ainda estou em dúvida no que eu irei
cursar ou seguir profissionalmente (Aluno 7).

Não conseguir atingir a pontuação necessária para passar no curso de
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medicina (Aluno 11).

A nota de corte do curso foi superior à minha média no ENEM,
impossibilitando que entrasse no curso de medicina, porém era suficiente para
entrar em biologia, que foi a minha segunda opção de curso, mas ainda estou
pensando em terminar o curso de biologia e futuramente ir atrás do meu
sonho, que é medicina, mas quem sabe atuando nas duas áreas sendo
professora de instituições superiores e médica (Aluna 19).

Infelizmente não tive pontuação suficiente para a primeira opção de curso, que
foi enfermagem. Ainda penso em seguir esta área, pois a ideia de ajudar o
próximo em uma situação bastante delicada sempre me encantou, mas por
outro lado, acho a área biológica interessante. Pode ser que eu permaneça
nela mesmo tendo uma imensa vontade de ser enfermeira (Aluna 21).

Primeiramente, a questão financeira, pois meus pais não possuem condições
suficientes para custear minha formação em universidade particular. Pretendo
continuar no curso e depois tentar novamente odontologia, nunca é tarde
(Aluna 27).

Não passei no vestibular, como preciso começar a trabalhar, e não tive como
continuar estudando, entrei na biologia, mas creio que não pretendo seguir a
profissão de professor, por isso, com certeza tentarei outras vezes passar no
curso que eu almejo. Acho que, como já estou aqui dentro, será mais fácil
passar em medicina (Aluno 9).

Além da questão da nota de corte, mencionada por alguns sujeitos, o que nos chamou a atenção foi a
questão financeira dita por alguns alunos, como podemos observar nas falas dos alunos 27 e 9, todos
os sujeitos que remeteram a questão financeira como justificativa para não seguirem a primeira opção
foram provenientes de escolas públicas.

Ainda sobre a pergunta “este curso sempre foi sua primeira opção de escolha”, 47 % dos alunos
optaram pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas como primeira opção. Muitos alunos
relataram que a escolha pelo curso se deu no ensino médio. Como podemos observar nas falas
abaixo.

Desde quando entrei no ensino médio. Creio que ensinar, repassar aos outros
tudo aquilo que você sabe é uma arte, é gratificante (Aluna 2).

Observamos nas falas destes sujeitos uma situação também exposta por outros, porém sendo uma
minoria, elas remeteram uma situação relacionada a profissão de professor, a questão de “repassar
aos outros tudo aquilo que você sabe”. Apesar de estarmos lidando com um curso de licenciatura,
poucos foram os sujeitos que justificaram a escolha do curso com algo relacionado a profissão de
professor.

No terceiro ano do ensino médio comecei a me preocupar mais em qual curso
escolher. Fiz teste vocacional e deu como resultado a área de biologia. Fiquei
em dúvida se faria licenciatura ou bacharelado, aí escolhi licenciatura por ser
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uma área que dá mais oportunidade de trabalho (Aluna 12).

A partir do ensino médio, quando eu comecei a me apaixonar pela biologia. A
cada dia que se passava, a minha vontade de conhecer a área só aumentou
cada vez mais, inicialmente pensei em fazer bacharelado, mas atualmente
estou feliz com minha escolha (Aluno 14).

Apesar destes sujeitos terem colocado o curso de Ciências Biológicas como primeira opção, notamos
que, a princípio, houve uma dúvida entre o bacharelado e a licenciatura, sendo que o principal critério
que fizeram escolherem a licenciatura foi, em particular, as oportunidades de emprego.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Por meio da análise dos resultados obtidos nesta pesquisa, ficou evidente que os alunos entram no
curso de ciências biológicas devido a segunda opção selecionada no memento da inscrição no SISU,
sendo esta situação explicada devido a proximidade do curso com as profissões relacionadas a área
da saúde.

Devido a desvalorização da profissão e o alto status dos cursos ditos como “da saúde”, em especial
medicina, os alunos, futuros professores de Ciências e Biologia estão adentrando neste não devido ao
desejo inicial, mas sim devido a simples oportunidade de ingressar na Universidade. Esta situação é
preocupante, uma vez que estes alunos poderão se “frustar” por não está na profissão almejada. Por
outro lado, o próprio curso poderá mudar o desejo profissional deste aluno o fazendo gostar da
profissão escolhida como segunda opção. Outro ponto relevante mostrou que a motivação pela
escolha do curso, mesmo que em segunda opção, se deu pelo convívio com professores da
Educação Básica, verificando que mesmo aqueles professores considerados “ruins” serviram como
forma de motivação.

Pode-se verificar também no decorrer da análise dos dados que os alunos ingressos no curso tem
entre 17 e 21 anos, residem ainda com seus familiares, têm, no geral pais com o Ensino Fundamental
incompleto e mães com o Médio.

Dessa forma, este trabalho foi relevante pois pode identificar o perfil dos alunos que entram no curso
em questão, como também verificar se a escolha por este curso se deu como primeira ou segunda
opção, esta situação é relevante, uma vez que poderemos entender o perfil dos profissionais que
saem desta instituição, principalmente se compararmos os dados obtidos nesta pesquisa com
trabalhos futuros.
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