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"Nunca se esqueça de quem você é, porque é certo que o mundo 

não se lembrará. Faça disto sua força. Assim, não poderá ser 

nunca a sua fraqueza. Arme-se com esta lembrança, e ela nunca 

poderá ser usada para lhe magoar. [...] Possuo um entendimento 

realista das minhas forças e fraquezas. A mente é a minha arma, 

e uma mente necessita de livros, assim como a espada precisa de 

uma pedra de amolar se quiser que se mantenha amolada. É por 

isso que eu leio tanto. Talvez seja este o segredo. Não é o que 

fazemos, mas o motivo por que fazemos. ” 

 

George R. R. Martin citado por Tyrion Lannister – 

As crônicas de gelo e fogo. 

http://pensador.uol.com.br/autor/tyrion_lannister/


 

 

RESUMO 

 

Sendo uma das atividades mais importantes, antigas e nobres da humanidade, o ato de 

ensinar desempenha uma relevante função na vida de todos os cidadãos. Para aprimorar 

essa prática, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi criada em 2008 as 

disciplinas de Instrumentação para o ensino de ciências I e II que se propõem a preparar 

os licenciandos para sua prática docente futura, contribuindo para a formação de um 

profissional reflexivo e atualizado nas novas tendências para o ensino de ciências e 

biologia. O objetivo principal desta pesquisa foi avaliar a contribuição da disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de Ciências e Biologia I sobre a intenção do licenciando 

em ser professor. A pesquisa foi realizada nos anos de 2009 a 2013 e contou com a 

participação de 235 alunos de licenciatura do curso de ciências biológicas (com 

distribuição de gênero equivalente) dos turnos diurno (111 alunos) e noturno (124 

alunos). A coleta de dados consistiu na aplicação de questionários para alunos de 

licenciatura em ciências biológicas sobre a intenção de ser professor. Envolveu duas 

etapas: no início e no final da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências e 

Biologia I. No início, apenas metade dos alunos desejam ser professores e, ao final da 

disciplina esse número aumenta em 6,81%. Entre os estudantes que não têm a intenção 

em ser professor o motivo mais relatado foi a insegurança (33,33%). A principal 

vantagem da profissão docente relatada pelos estudantes foi a responsabilidade social 

que teve o relato aumentado de 34,89% para 48,08% ao final da disciplina. Quanto à 

desvantagem, a desvalorização profissional foi a mais relatada (início: 65,25%; fim: 

68,51%), sem muita diferença entre as etapas. Podemos dizer que essas mudanças, 

significantes ou não, têm mérito junto à disciplina de Instrumentação para o Ensino de 

Ciências e Biologia I. Quando comparadas em relação ao turno em que estudam as 

percepções dos estudantes sobre o ofício de ensinar não são as mesmas indicando um 

fator da idade e atividade dos participantes além do papel informativo e formativo da 

disciplina. 

 

 

Palavras-chave: Vocação docente, Ensino de ciências, Formação inicial, Professor 

reflexivo.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

One of the most important activities, ancient and noble of humanity, the act of teaching 

plays an important role in the lives of all citizens. To improve this practice, the Federal 

University of Rio Grande do Norte, was established in 2008 the Instrumentation 

disciplines for teaching science I and II that purport to prepare undergraduates for their 

future teaching practice, contributing to the formation of a professional reflective and 

updated on new trends in the teaching of science and biology. The main objective of 

this research was to evaluate the contribution of Instrumentation discipline for Science 

and Biology I Teaching about the intention of licensing in being a teacher. The survey 

was conducted in the years 2009 to 2013 and included the participation of 235 

undergraduate students of biological sciences (with equal gender distribution) of 

daytime shifts (111 students) and night (124 students). Data collection consisted of 

questionnaires for undergraduate students in biological sciences on the intention of 

being a teacher. It involved two stages: at the beginning and end of Instrumentation 

discipline for Science and Biology teaching I. At first, only half of the students want to 

be teachers and at the end of the course, that number increases by 6.81%. Among 

students who do not intend to be a teacher the most reported reason was insecurity 

(33.33%). The main advantage of the teaching profession reported by students was the 

social responsibility that had increased reporting of 34.89% to 48.08% at the end of the 

course. As for the downside, the professional devaluation was the most reported (start: 

65.25%; end: 68.51%), with little difference between steps. We can say that these 

changes, significant or not, have merit by the course of Instrumentation for Teaching 

Science and Biology I. When compared against the shift in studying the perceptions of 

students about the craft of teaching are not the same indicating the age factor and 

activity of the participants in addition to the informative and formative role of 

discipline. 

 

 

Keywords: teaching vocation, science education, Initial training, reflective teacher. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Na formação de cidadãos, a escola é vista como uma das principais instituições 

preparatórias para a vida adulta e para o ambiente de trabalho, devido às informações 

trabalhadas com os alunos e que irão lhes dar aporte teórico para suas futuras atividades 

laborais. Nesse contexto, o ensino superior proporcionado por faculdades e 

universidades, através de seus cursos, deve fornecer todo o conhecimento necessário 

para o trabalho de escolha dos estudantes. Entretanto, existem situações nos ambientes 

dos empregos que muitas vezes não são de conhecimento dos discentes e para os quais 

também não são preparados nos seus cursos superiores, como relações interpessoais 

conflitantes, falta de materiais, problemas com clientes, entre vários outros.  

 Com o objetivo de desenvolver habilidades e competências para o exercício da 

docência e fornecer aos alunos informações acerca de vivências que poderão vir a 

enfrentar nos seus futuros trabalhos, os cursos universitários possuem disciplinas 

preparatórias que incluem uma instrumentação que acaba por familiarizar os estudantes 

com algumas experiências e conhecimentos que irão enfrentar nas suas atividades 

docentes.  

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte o curso de licenciatura em 

ciências biológicas apresenta as disciplinas de Instrumentação do Ensino de Ciências I e 

II, que visam tirar dúvidas e preparar os alunos algumas situações esperadas no 

ambiente escolar, sejam elas agradáveis ou não, caso eles queiram ingressar 

efetivamente na atividade docente.  

 Desde que foi criada, essa disciplina adquiriu um caráter formador e de pesquisa 

em ensino, através de dados coletados por questionários aplicados aos alunos 

participantes. Esses dados estão disponíveis para interpretações a fim de que se conheça 

a visão do componente curricular em questão, por parte dos alunos, visualizando suas 

opiniões, dúvidas, concepções e objetivos diante do curso e da disciplina.  

 Para analisar as intenções dos estudantes em relação à docência, tornou-se 

necessário o presente trabalho, que analisou as respostas dos estudantes registradas 

diante dos questionários realizados entre os anos de 2009 e 2013, com turmas dos turnos 

diurno e noturno e dos 1.º e 2.º semestres de cada ano. 

 O trabalho inicia com um sucinto histórico sobre a atividade docente, sobretudo 

em nosso país, o ensino de ciências e a necessidade de se criar uma disciplina que viesse 

em auxílio dos jovens docentes em formação: a instrumentação do ensino de ciências. 
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Em seguida são caracterizados os indivíduos envolvidos na pesquisa bem como o 

ambiente, tempo e a realidade na qual vivem, observando os instrumentos adotados no 

trabalho. Explica-se o percurso metodológico da coleta de dados, como são 

organizados, interpretados e as sugestões sobre as preferências dos estudantes quanto à 

carreira docente em ciências. 

 Todo o percurso aqui informado obedece a um protocolo disposto nos capítulos 

do trabalho que visam informar a toda a comunidade acadêmica interessada na referida 

pesquisa. Os dados coletados expõem as características de um componente curricular 

apresentado a um público de estudantes com potencialidades de se tornarem educadores 

futuros. Destaca-se que o desenvolvimento, o aprimoramento e a melhoria do sistema 

educacional brasileiro necessita de profissionais capacitados através de disciplinas que 

preparem a prática docente dos estudantes, vindo daí a importância da exposição acerca 

das experiências levantadas e vivenciadas no percurso da sala de aula. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para realizar a tarefa de transmitir o conhecimento adquirido, através da 

observação da natureza, a humanidade aprimorou com o passar das gerações o ofício 

docente na figura de um professor. Essa profissão instituída está presente em 

praticamente todas as culturas, mas seu aspecto pode variar e ter caráter religioso, 

militar, político, filosófico, entre outros. Podemos perceber a ação de aprendizagem até 

mesmo em algumas outras espécies animais que, de forma muito simples, favorece a 

sobrevivência de indivíduos mais jovens através da observação de hábitos dos mais 

experientes, como podemos observar através de experimentos realizados por Resende e 

Ottoni (2002), que observaram comportamentos de aprendizado em macacos-prego 

(Cebus apela) que aprenderam a abrir cocos por tentativa e erro através da imitação e 

brincadeiras sociais. No âmbito de ensinar, a docência é uma ação humana complexa, 

envolvendo regras culturais ligadas à sociedade, região e época nas quais se situa. 

 Pode-se considerar o ofício de ensinar nobre em qualquer época, país ou 

realidade econômica, sempre existirão pessoas dispostas a iniciarem uma carreira de 

trabalho como docentes. É comum encontrarmos esse fascínio até mesmo em 

indivíduos, ainda em tenra idade, durante atividades lúdicas nas quais tomam papéis de 

professores ou em depoimentos espontâneos sobre qual profissão desejariam seguir 

quando atingissem a maioridade.  

Como em todos os planos e sonhos que os indivíduos fazem para seu futuro, 

inicialmente não existem considerações sobre os problemas, dificuldades ou quaisquer 

eventualidades negativas presentes em qualquer profissão, inclusive nas atividades 

educativas. Existem problemas claros enfrentados pela pessoa envolvida em trabalhos 

docentes, e que, só são percebidos, quando há o ingresso na atividade profissional, 

gerando a sensação de decepção e despreparo, por parte dos neófitos professores. A 

universidade, segundo Bruner (1976), deve proporcionar ao aluno uma formação tanto 

acadêmica quanto profissional, que lhe garanta o instrumental básico, os conhecimentos 

fundamentais relativos à sua área de formação, além de experiências significativas que 

lhe propiciem aptidões para aprender, desenvolver e aplicar, em sua área, inovações 

técnico-científicas, sendo este um bem útil para o resto da vida.  

São vários os entraves encontrados particularmente na ação de ensinar, dentre os 

quais problemas para organizar aulas, esforço mental dispensado às aulas ou como 

proceder diante de tomadas de decisão, fatos que também influenciam nas relações 
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interpessoais com os alunos, pais e responsáveis, demais professores e toda a 

comunidade escolar gerencial e de apoio. Lidar com problemas enfrentados nas 

profissões é uma tarefa corriqueira, mas o que os torna indesejáveis são as 

consequências deles advindas. Aqui se podem generalizar problemas de saúde física, 

mental e psicológica. Os professores que continuam ensinando precisam se adaptar 

desenvolvendo técnicas para manter a sanidade própria; sem o prejuízo na qualidade de 

suas ações na sala de aula e fora dela. 

Com o desenvolvimento da didática das ciências, segundo Libâneo (1999), 

tornou-se necessária a criação de uma metodologia eficaz e de fácil uso por parte dos 

docentes que possa chamar a atenção dos seus alunos de forma crítica através de uma 

aprendizagem significativa para que suas unidades didáticas sejam compreendidas e 

postas em prática. Ferramentas eficazes e claramente presentes em toda história do 

ensino das ciências, como atividades discursivas em sala de aula (MORTIMER, 2002) e 

a experimentação (GIORDAN, 1999) são indispensáveis e indissociáveis ao 

desenvolvimento de uma pedagogia construtivista (MORTIMER, 1996). O método 

científico ensinado nas escolas passou a resgatar a experimentação como uma 

demarcação entre o empírico e o teórico, um instrumento de mediação entre o sujeito, 

seu mundo e o conhecimento científico. Até então, principalmente na década de 60 no 

Brasil, os objetivos educacionais que permeavam o processo de ensino-aprendizagem 

eram divididos e organizados em escalas de comportamento (KRASILCHIK, 2000). A 

partir daí, com o avanço científico e tecnológico, a disciplina de ciências não se torna 

responsável apenas por formar repetidores de conteúdos científicos, mas sim indivíduos 

com posturas críticas e dispostos a garantir a sustentabilidade no meio em que vivem. 

Atualmente, as abordagens didáticas, que tratam de temas relacionados à 

ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (movimento CTSA), estão sendo 

testadas em escolas desde o nível fundamental até o superior, a partir de experiências 

com o seu uso em turmas de alunos. Elas podem apontar resistências quanto à sua 

implantação devido à dificuldade de se romper com o paradigma de ensino tradicional 

universitário e a visão que formandos nas áreas das ciências adquirem (BRITO, SOUZA 

& FREITAS, 2008), mas são de extrema importância no contexto de desenvolvimento 

de um país (AULER, 2001). Esse movimento surgiu a partir da necessidade de se 

discutir o uso da tecnologia de forma consciente pela população ao invés de se adotar 

uma tecnocracia ou ficar à mercê de outras nações mais desenvolvidas nos campos da 

ciência, tecnologia, economia e sociedade. A maior parte dos países da América Latina, 
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entre eles o Brasil, importa o conhecimento estrangeiro devido a, entre outros fatores, 

não desenvolver uma política de incentivo à ciência. Uma das funções do educador 

brasileiro, na atualidade, é promover reflexão junto aos alunos sobre a participação da 

sociedade sobre questões referentes à ciência e tecnologia (AULER, 2001) 

proporcionando uma abordagem profunda do conhecimento (GOMES, 2011). 

O conhecimento científico significativo é resultado da vivência junto aos 

principais instrumentos que representam os avanços tecnológicos atuais, explorando os 

aspectos úteis ao aprendizado e aqueles que podem prejudicá-lo. Esse conhecimento 

tem passado por muitas mudanças que vão de um enfoque tradicional a um enfoque 

construtivista, ou com elementos perceptíveis do construtivismo (MASSABNI 2007). A 

aprendizagem investigativa, baseada em atividades experimentais (GALIAZZI, 2001) e 

a baseada em problemas (IRLES, 2013) podem ser percebidas como maneiras viáveis e 

eficazes para se obter esse conhecimento, além de motivar a cooperação e organização 

dos trabalhos. Com o propósito de beneficiar o processo de ensino e aprendizagem, 

discussões sobre a formação docente são norteadoras de uma busca por um ensino 

melhor no Brasil. Atualmente o professor deve buscar o ensino por investigação, 

envolvendo o seu aluno e incentivando-o a pensar de forma coletiva (PEREIRA, 1999). 

Espera-se que o professor de Ciências Biológicas tenha não apenas domínio de 

conteúdo, mas dos métodos que ele empregará em suas aulas, recursos metodológicos e 

contexto de sua turma (MOÇO, 2009; CORTELAZZI, 2009). Uma das discussões mais 

presentes nas áreas de didática e ciências da educação referem-se às formas de 

incentivar o ensino e a aprendizagem, eliminando distrações ou problemas que venham 

a prejudicar a rotina de aprendizado dos alunos. 

 

 

1.1. O surgimento da disciplina de Instrumentação no curso de ciências biológicas 

 

Considerando os desafios propostos na formação de professores (mudanças nas 

exposições das aulas e nos objetivos do ensino de ciências e biologia) associada à 

demanda pedagógica (estratégias de ensino) para a formação do cidadão, em 2008 as 

disciplinas de Instrumentação para o ensino de ciências I e II foram implementadas no 

currículo do curso de ciências biológicas (licenciatura).  

Entre os alunos de ciências biológicas havia uma queixa de que as disciplinas 

específicas da licenciatura eram muito teóricas. Assim, via-se na teoria que o professor 
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de ciências deveria realizar experimentos na escola, entretanto na universidade as 

práticas eram escassas. Ou ainda, estudava-se sobre as novas didáticas para o ensino de 

ciências de maneira puramente tradicional. Este contexto dificultava a ação do futuro 

professor uma vez que as vivências dos licenciandos influenciam sobremaneira a forma 

como iremos atuar enquanto profissionais. 

Percebendo estes fatores uma equipe multidepartamental constituída de 

professores dos departamentos de Microbiologia, Fisiologia e Bioquímica montaram 

uma ementa e propuseram as duas disciplinas. Os planos para sua formação começaram 

a ser elaborados no ano de 2006, mas a disciplina de Instrumentação para o Ensino de 

Ciências I e II só começou a ministrar suas aulas a partir de 2008. Os tópicos abordados 

na disciplina de instrumentação atendem à ementa apresentada no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Ementa da disciplina de Instrumentação do ensino de ciências I. 

Turma: 
DFS0021 - INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS EBIOLOGIA I e II 

Créditos: 4 

Horário: Diurno e Noturno 

Pré-Requisitos: (EDU0683 OU PEC0683 ) 

Ementa: 

O papel do professor no ensino de ciências e biologia. Modelos de 

ensino. Construtivismo, aprendizagem significativa e concepções 

alternativas. Ciência, Sociedade, Tecnologia e Ambiente. Aplicação 

teórico-prática, estudo e aprofundamento de temas das Ciências 

Biológicas no ensino fundamental e médio, com base em situações 

criativas e produção de materiais didáticos. 

 

 

O conteúdo da disciplina é ministrado por professores de Ciências Biológicas 

que agregaram em suas práticas de pesquisa biológica a pesquisa em ensino, ou seja, 

são professores pesquisadores em ensino. Esse componente curricular é um pré-

requisito para a disciplina de Instrumentação do Ensino de Ciências II para o curso de 

licenciatura em ciências biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Sendo uma matéria relativamente recente no seu contexto social, não existem estudos 

sobre a eficiência de sua ação informativa na presente instituição de ensino superior.  
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1.2. Justificativa 

 

 O presente estudo que acompanha estatísticas nas amostragens sobre as opiniões 

dos alunos de licenciatura em ciências biológicas deve fornecer informações e levar a 

discussões sobre as estratégias usadas na formação da disciplina de instrumentação para 

os alunos de ciências, futuros profissionais de ensino de ciências e biologia. A pesquisa 

realizada antes da primeira aula e logo após a conclusão do curso esclarecem aos seus 

professores sobre a clientela discente a respeito de suas preferências, concepções sobre 

a profissão de professor de ciências e biologia e expectativas sobre suas próprias ações 

diante do curso.  

Dentro do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, o componente 

curricular de Instrumentação para o Ensino de Ciências I toma o aspecto de um meio de 

extrema necessidade para a formação profissional docente, pois diversos professores 

que estão atuando em sala de aula e que se formaram há vários anos, quando a 

disciplina referida ainda não existia, vêem nela um instrumento que lhes fez falta em 

sua época de estudos universitários. Além disso, esses professores percebem que os 

novos licenciandos têm condições de apresentar boas práticas docentes pois conhecem 

muito bem sua profissão, estão felizes com ela e foram instrumentalizados para resolver 

uma boa parte dos seus problemas nas atividades de ensino.   

Assim, torna-se necessária uma análise sobre as opiniões discentes para os 

próximos planejamentos da disciplina de instrumentação, para auxiliar em sua função 

de informar, formar cidadãos e levar serviços à sociedade através da constituição de 

profissionais cidadãos que tiveram uma aprendizagem significativa em suas vidas e a 

levarão aos seus futuros alunos. 

 Assim este trabalho vem contribuir muito a curto e a longo prazo para uma 

formação eficaz e crítica dos professores de ciências e biologia. 
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O estudo tem como objetivo principal avaliar a contribuição da disciplina de 

instrumentação de ensino para a percepção do estudante do curso de licenciatura em 

ciências biológicas a respeito de “ser professor”. 

 Os objetivos específicos são os seguintes: 

 Verificar a intenção do estudante de ciências biológicas em ser professor no 

período em que está cursando a disciplina de Instrumentação para o ensino de 

Ciências I; 

 Identificar qual é a perspectiva de “Ser professor” na visão dos estudantes de 

licenciatura em Ciências Biológicas; 

 Comparar a intenção do estudante de ciências biológicas em ser professor ao 

final da disciplina de instrumentação para o ensino de ciências I e os possíveis 

motivos que os levam a essas escolhas;  

 Identificar as percepções de licenciandos de biologia sobre a docência em 

relação ao turno em que estudam, diurno ou noturno; 

 Elaborar um produto pedagógico baseando-se na metodologia de análise de 

dados empregada na pesquisa. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Formação histórica de professores no contexto brasileiro 

 

A necessidade de transmissão de informações, ao longo da história, foi essencial 

para, o desenvolvimento da sociedade humana. Os principais eventos históricos 

ocorreram de acordo com novidades e descobertas importantes no campo da escrita, 

matemática, ciências e artes, assim como foi a passagem do período pré-histórico para a 

antiguidade, que ocorreu com o domínio da escrita. Uma das primeiras instituições 

destinadas ao ensino e preparo de docentes foi o Seminário dos Mestres, criado em 1684 

por São João Batista de La Salle (DUARTE, 1986). O professor, então, foi criado com a 

necessidade de preservação do conhecimento, o que garantiria a sobrevivência de um 

grupo social.  

No Brasil, a necessidade de se preocupar com a formação acadêmica de docentes 

começou efetivamente após a independência de Portugal com a intenção de se criar uma 

instituição preparatória para instrução popular. Esse processo ininterrupto passou pelas 

seguintes etapas: ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890); 

estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932); organização 

dos Institutos de Educação (1932-1939); organização e implantação dos Cursos de 

Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-

1971); substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-

1996); advento dos Institutos Superiores de Educação e licenciaturas nas Universidades, 

Escolas Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006) 

(SAVIANI, 2009). 

 Com a tentativa de desenvolver nações através do ato de ensinar, muitos 

educadores, psicólogos e cientistas tentaram modificar as formas de transmissão de 

informações através de normas pedagógicas. Com a intenção de auxiliar o trabalho em 

sala de aula, para os docentes, as pedagogias, se mostraram como “manuais” de como se 

deveria ensinar para ter o máximo de rendimento em uma turma e se tornar um 

professor bem-sucedido. Essas pedagogias acompanharam épocas e necessidades 

históricas, procurando se ajustar a elas. Dentre essas pedagogias, algumas teoricamente 

foram consideradas não críticas (SAVIANI, 1985) por não observarem a realidade 

social na qual estavam inseridos seus estudantes e por não se mostrarem formadoras 

críticas de conteúdo: a pedagogia tradicional, nova e tecnicista. Essas teorias 
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pedagógicas tornaram-se muito comuns até a década de 70 no Brasil. Quanto a essas 

teorias pedagógicas, Murta (2006) se refere:  

 

[...] por desconhecerem as determinações sociais do fenômeno 

educativo e pela abordagem técnica e neutra com que tratam as 

questões educacionais, atribuindo à escola um papel redentor de 

equalização social. [...] as teorias crítico-reprodutivistas que 

atribuem à educação uma função de reprodução das 

desigualdades sociais. Ou seja, de um grupo que atribui um 

poder ilusório à escola remete a outro que enfatiza uma situação 

de impotência da mesma diante dos condicionantes sociais.  

 

De forma semelhante a essas teorias, as pedagogias progressistas, com 

tendências crítico-sociais de conteúdo, fazem uma análise crítica da sociedade. A 

educação passa a ter um papel transformador e a escola é uma ferramenta para que o 

aluno compreenda a realidade social na qual foi inserido e possa modificá-la através de 

seu pensamento crítico (LIBÂNEO, 1985). 

A primeira teoria pedagógica privilegiava a posição do professor de forma 

incontestável, sendo os alunos meros expectadores atentos e com necessidade incessante 

de obter conhecimento. A Escola Tradicional se baseava em regras rígidas, ordem e 

punição para quem as desobedecesse ou simplesmente falhasse em segui-las. Nesse 

contexto, o mais importante seria a leitura mecânica com o objetivo de decodificação 

sonora das palavras (KATO, 1986; PINTO, 1989). O raciocínio crítico e a capacidade 

de se fazer inferências, em função do conhecimento prévio de mundo, por parte do 

leitor, não eram valorizados (MARCUSCHI, 1997), tornando a aprendizagem e os 

exercícios de interpretação de textos limitados à cópia de textos com respostas prontas 

às perguntas. 

A Escola Nova, Ativa ou Progressista veio com o advento das pesquisas no 

campo da psicologia e na biologia, que provou a diferença de aprendizagem entre os 

indivíduos, logo sendo incoerente mostrar uma educação de forma semelhante para 

todos. Para Ferrière (1928), o principal objetivo dessa pedagogia seria o impulso 

espiritual e o desenvolvimento da autonomia moral da criança através da liberdade 

reflexiva e trabalhos escolares que gerariam uma responsabilidade crescente. Com o 
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aprimoramento do conhecimento, se teria uma melhor visão da realidade social a ponto 

de mudá-la, como diz Lourenço Filho (1978):  

 

[...] Tanto quanto a vida animal, a existência mental depende de 

interação do organismo e do meio físico, como na interação de 

cada pessoa com o seu grupo, ou ambiente de pessoas, uma 

coletividade, na qual evolui. À medida que a pessoa se 

desenvolve, amplia-se também esse ambiente do qual assimila a 

cultura, vindo depois a dela, participar (LOURENÇO FILHO, 

1978). 

 

Os alunos possuíam uma liberdade para criação e desenvolvimento de ideias 

nunca antes experimentada, inclusive tinham liberdade para controlar o nível e a 

velocidade com que captavam as informações novas e aprendiam. O professor seria 

apenas um facilitador para o conhecimento. No Brasil, a Escola Nova foi uma 

pedagogia trazida por Rui Barbosa em 1882 e teve grande influência no meio escolar na 

década de 20, quando o nosso país passou por muitas mudanças de ordem política e 

social, contando com um processo crescente de urbanização (HANZE, 2008). Em 1932, 

foi elaborado o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, onde vários nomes da elite 

intelectual do país, mesmo com diferenças ideológicas compartilhavam o desejo de 

mudança na sociedade brasileira a partir da educação. Críticos da pedagogia 

escolanovista a acusam de descartar conteúdos tradicionais importantes e não exigir o 

suficiente dos alunos, aceitando apenas sua espontaneidade. 

A Escola Tecnicista veio atender as necessidades crescentes de mão de obra 

treinada no período da revolução industrial e além dele. Assim como as escolas 

tradicionais e novas, a tecnicista enquadra-se epistemologicamente entre as chamadas 

escolas liberais. Segundo Libâneo (1990), elas têm a finalidade de instruir os alunos 

para a sociedade de acordo com suas aptidões individuais, ou seja, as pessoas precisam 

adequar-se aos valores das classes sociais presentes em sua época através de sua própria 

cultura. Nota-se que essa pedagogia não mostra um mesmo tipo de ensino, para todos, 

por isso seleciona os indivíduos mais aptos, agrupados em turmas especiais e os demais 

em turmas adaptadas ou condizentes com os níveis de aprendizagem. A pedagogia 

tecnicista “emprega a ciência da mudança de comportamento, [...]. Seu interesse 

principal é, portanto, produzir indivíduos “competentes” para o mercado de trabalho, 
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não se preocupando com as mudanças sociais” (MARQUES, 2012).  Ao contrário da 

Escola Nova, não dava tanta liberdade aos alunos, mas regrava as ações de todos, 

inclusive as do professor, através de quadros de horário e grades curriculares.  

A Escola crítico-social é apenas um modelo que utiliza conhecimentos atuais e 

relevantes para a vida dos alunos inseridos nas matérias normais. Segundo Orlandi 

(1988) e Coracini (1995), nessa perspectiva a comunidade escolar está constituída de 

forma social, filosófica, histórica e cultural possibilitando que as leituras feitas unam o 

linguístico e o ideológico. As interpretações dos textos “... serão sempre e 

inevitavelmente construções, fruto da interpretação de um dado leitor num dado 

momento e lugar” (CORACINI, 1995), seguindo, portanto, uma determinada realidade 

social. 

Vale lembrar que não existe uma pedagogia mais certa do que a outra, todas 

foram necessárias a seu tempo e ainda o são. Não existe uma instituição de ensino que 

adote uma única pedagogia das já apresentadas, mas aproveita as ações de todas nos 

momentos apropriados. 

 Deve-se mencionar a evolução de formas de ensinar, através das pedagogias 

propostas no Brasil, para que entendamos as transformações pelas quais já passou a 

função do professor em sala de aula. Entretanto, mesmo que a imagem do educador, 

para os alunos, seja de uma forma diferente à qual eles estão habituados, ele sempre será 

lembrado, e sofrerá as consequências das ações pedagógicas anteriores, mesmo que não 

tenham sido por ele praticadas.  

   

 

3.2. Abordagens atuais para o ensino de ciências e biologia 

 

A importância do ensino das ciências não reside apenas em um investimento no 

futuro, para as sociedades desenvolverem um saber tecnológico que vemos presente no 

cotidiano das pessoas e impulsiona nações através de suas descobertas. Ela é atuante 

ainda a curto prazo quando é ensinada nas escolas de nível fundamental. Em nosso país, 

podemos perceber um déficit em investimentos na área educacional científica ainda nos 

primeiros anos da vida escolar dos estudantes, principalmente se comparamos com 

outros países, inclusive da América Latina, como Argentina, Chile, Uruguai, Costa Rica 

e Cuba, que têm experimentado melhorias nos indicadores educacionais latinos. Esses 

países perceberam que o ensino de ciências pode ser muito importante e produtivo, 
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principalmente se considerarmos como as ciências podem despertar a curiosidade 

científica e o interesse pela leitura, estudo e pesquisa, incentivando em muitos jovens 

estudantes o aprimoramento não só do saber científico, mas também o saber relacionado 

a todas as demais disciplinas escolares (WERTHEIN, 2006). 

Historicamente, o ensino de ciências no Brasil passou por ideologias acadêmicas 

regidas por interesses muitas vezes internacionais e autoritários (NASCIMENTO, 

2010). Na década de 50, toda produção científica e tecnológica do país passou por um 

controle rígido de adaptação de conteúdo para beneficiar a soberania e o 

desenvolvimento do Estado de forma mecanicista, sem considerar a realidade social que 

recebia e consumia essa mesma tecnologia. Nessa época, o ensino das ciências buscava 

fornecer aos seus alunos acesso às verdades científicas.  

Entre os anos de 1960 e 1970 quase toda a produção científica brasileira esteve 

sob domínio do Estado, direcionando o saber científico para os setores de produção e 

defesa e procurando buscar níveis de qualidade e excelência focados no mercado 

internacional. Nesse período, as ciências, inclusive as produções universitárias, não 

atendiam as necessidades da população (VACCAREZZA, 1999). A partir desse período 

houve uma iniciativa particular de um grupo de docentes da Universidade de São Paulo 

que começou a elaborar materiais didáticos para professores e cidadãos interessados em 

temas científicos. Como golpe militar de 1964, um novo modelo econômico gerou uma 

maior demanda social por parte da população, que buscou instrução científica básica nas 

escolas. Nesse período, alguns documentos foram assinados garantindo educação 

científica para todos os cidadãos. Com isso seriam geradas novas capacitações e saberes 

que gerariam produtos que mãos de obra não só para o desenvolvimento nacional, mas 

para atender aos interesses de outros países como os Estados Unidos (NASCIMENTO, 

2010). O ensino de ciências foi estimulado de diversas formas: através de um currículo 

escolar atualizado, pela manutenção e aparelhamento de laboratórios de aulas práticas, 

com entrega de materiais de baixo custo para experimentação em localidades carentes e 

capacitação de docentes, mas os estudantes ainda possuíam uma visão simplista e neutra 

da ciência. 

O desenvolvimento das ciências tem em seu cerne o intuito de contribuir para a 

melhor qualidade de vida de seus cidadãos do ponto de vista social em detrimento ao 

estatal, porém esse pensamento neoliberal era reprimido até o final da década de 70 e 

meados de 80, quando o Estado passou a interferir menos na forma como tratava todo o 

conhecimento científico importado e o que era produzido nas nossas universidades. Os 
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anos 90 foram marcados por interesses de livre comércio e pela globalização que 

despertou o interesse de diversos grupos de pesquisa universitária. Houve mais 

incentivo na produção científica básica ao invés de somente investimento em ciências 

aplicadas, como estas eram desenvolvidas no Brasil (NASCIMENTO, 2010). Problemas 

como as guerras, doenças que estavam sendo recentemente discutidas pelos veículos de 

comunicação da época e a própria vida política da população brasileira na época 

propuseram uma visão mais crítica nas escolas, sobretudo no ensino de ciências. Esse 

cenário escolar também foi motivado pela inserção de teorias construtivistas que 

visavam o benefício coletivo e a aceitação de um conhecimento pessoal, que deveria ser 

aproveitado, sem a imposição de um mérito para os melhores alunos. Ao contrário da 

visão empírica que a ciência demonstrava, passou-se a valorizar a experimentação, a 

prática e a visão crítica do mundo, fundamentados per pensadores como Piaget e 

Vygotsky.  

A partir da década de 90 a educação científica tem sido cada vez mais vista 

como uma prioridade estratégica para o desenvolvimento da nação, unindo campos da 

sociologia, economia e política. 

Pode-se dizer que atualmente as ciências mantêm uma estreita ligação conceitual 

com a produção tecnológica no Brasil, visto que quanto mais se desenvolve o saber 

científico, mais se aumenta a produção de novas tecnologias que, por sua vez, devem 

melhorar a qualidade de vida das pessoas. Entretanto podemos perceber que nem 

sempre a ciência traz benefícios, podendo gerar bens que não resolvem muitos dos 

problemas em uma sociedade e, em alguns casos, agravando-os (DYSON, 1997; 

MACEDO, 2004). Pode-se exemplificar isso citando a evolução de tecnologias como a 

de aparelhos celulares que não influenciam na diminuição de problemas sociais de 

forma direta e ainda causam um impacto ambiental com o descarte de forma imprópria 

de muitos dos aparelhos. 

Observando criticamente a história do desenvolvimento da docência em ciências 

no Brasil, vemos que tanto a inserção do conhecimento científico, utilização dos saberes 

como bens sociais e formação de educadores obedeceram às demandas típicas de suas 

épocas, condições sociais, políticas e econômicas, em suma, suas realidades. Com a 

preocupação crescente da manutenção do bem-estar social, ambiental e econômico, as 

escolas abordam os temas relacionados não apenas às ciências, mas a todas as 

disciplinas, sob uma visão ligada à ciência, tecnologia e sociedade (estudos CTS). Estes 

devem ser os norteadores das escolas em suas matérias, sob a visão de formação crítica 
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e prática do cidadão, sob uma visão científica básica contextualizada e acessível a todos 

(LÓPEZ CEREZO, 1999). Além disso, a epistemologia do saber científico e da própria 

docência apontam um futuro professor de conhecimento próprio, responsável de forma 

quase isolada por seu conteúdo e pela velocidade com a qual o absorve 

(NASCIMENTO, 2010). 

O ensino das disciplinas de ciências e biologia, unido aos estudos CTS, conta 

com uma grande variedade de recursos construtivistas para despertar o interesse por 

parte dos alunos em questões relacionadas à natureza, à tecnologia e à pesquisa 

científica em geral. Atualmente dispomos de aulas com investigação, planejamentos 

sólidos de sequências didáticas, questões problema, entre diversas ferramentas que 

beneficiam os docentes dessas disciplinas (PEREIRA, 2008; CAMPOS, 1999). O 

ensino por investigação é uma ferramenta eficaz que demanda tempo por parte do 

docente, tanto para sua preparação como para sua utilização em sala de aula, 

necessitando de mais atenção e valorização dos professores, comunidade escolar e dos 

cursos superiores em licenciatura (OLIVEROS, 2013). 

De forma análoga ao caráter prático, existe a atual tendência de se incluir o 

caráter histórico e filosófico das ciências como uma forma epistemológica de facilitar 

sua compreensão. O conhecimento fixo e protocolado em uma realidade que pode ser 

acompanhada pelos estudantes, além de ser mais facilmente compreendido, é 

pesquisado pelos educadores evitando-se o aparecimento de concepções alternativas e 

aproximando a pesquisa científica dos discentes de uma forma que se sintam atraídos a 

acompanhar (MATTHEWS, 1995).  
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4. MÉTODO 

 

4.1. Sujeitos e contexto da pesquisa  

 

Para realizar a pesquisa, foram computados os registros de opiniões dos alunos 

do curso de licenciatura em ciências biológicas, efetivados para os anos de 2009 até 

2013, dos turnos diurno e noturno, matriculados na disciplina de Instrumentação para o 

Ensino de Ciências I. Os alunos que cursavam a disciplina durante o período diurno, em 

alguns semestres a assistiram no período da manhã e em outros, no período da tarde, 

conforme a oferta da disciplina era disponibilizada. Dos diversos alunos que 

participaram da pesquisa, foram desconsiderados os casos em que os estudantes 

respondiam ao questionário no início da disciplina (etapa 1) e não voltaram a respondê-

lo ao final (etapa 2), por motivos que vão desde a simples falta até a evasão da 

disciplina. O oposto também ocorreu, tendo alguns alunos respondido ao questionário 

apenas na etapa 2 da pesquisa. Assim, o número de alunos que foram considerados 

como pesquisados é menor que o número de alunos matriculados inicialmente na 

disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências I.  

O número total de alunos envolvidos na pesquisa e que tiveram seus 

questionários analisados está demonstrado na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Distribuição do número de estudantes da disciplina de Instrumentação para o Ensino 

de Ciências I entre os anos de 2009 e 2013. 

 Total diurno Total noturno Total 

2009 29 37 66 

2010 27 31 58 

2011 24 21 45 

2012 12 21 33 

2013 19 14 33 

Total 111 124 235 

 

 

A faixa etária dos estudantes variou entre 16 e 46 anos de idade. A Tabela 2 

indica a frequência de indivíduos em relação à faixa etária, nos turnos diurno e noturno.  
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Tabela 2: Descrição entre as faixas etárias dos alunos de acordo com turnos nos quais 

estudavam. 

FAIXAS ETÁRIAS DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AOS TURNOS 

 Diurno Noturno 

Até 19  19 9 

20 - 24 144 136 

25 - 29 23 41 

30 - 34 4 4 

35 ou mais 2 4 

 

 

A pesquisa conta com um questionário “Ser professor” (Anexo 1) sobre as 

opiniões dos alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas na disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de Ciências I sobre o curso de biologia, a profissão de 

professor e suas expectativas acerca dos próprios futuros.   

Com base nas estatísticas das respostas durante os períodos de aplicação dos 

questionários (primeira aplicação no início da disciplina e segunda aplicação no final da 

disciplina) esperou-se observar uma variação significativa entre as respostas, resultado 

de uma mudança de opinião no alunado devido ao acompanhamento da disciplina, 

sobretudo no número dos que não desejam cursar biologia ou serem professores no 

futuro, tornando-se simpatizantes dessa ideia no futuro. Os dados foram analisados 

considerando-se duas etapas, expostos na Tabela 3:  

 

Tabela 3: Etapas de coletas de dados para a pesquisa. 

Etapas da pesquisa Momento da coleta de dados 

Etapa 1 Início da disciplina 

Etapa 2 Fim da disciplina 

 

Os dados foram analisados utilizando o método quantitativo e qualitativo. Para 

avaliar as respostas dos estudantes ao questionário foi utilizado o teste do qui-qradrado 

(X2), utilizando o programa STATISTICA. Para as respostas abertas ao questionário da 

entrevista foi feita uma categorização das respostas considerando a frequência com que 

cada uma foi relatada pelos estudantes. Após a categorização, as frequências das 

respostas nas etapas 1 e 2 foram compradas através do teste do qui-qradrado (X2). O 

nível de significância considerado foi p < 0,05 (5%) (HINKLE, WIERMA, JURS, 
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1979). Este teste torna-se eficaz como comprovado em estudos como o de Missio 

(2007), em seu estudo da utilização do programa statistica para especificar modelos com 

parâmetros variáveis.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Principais percepções dos alunos de licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Ao ingressar na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências a maior 

parte dos alunos já havia cursado ou estava matriculada em outras disciplinas 

relacionadas à licenciatura, como Fundamentos sócios filosóficos da educação (FSFE); 

Organização da educação brasileira (OBEB); Psicologia da educação (PSICEDU); 

Comunicação visual (COMVIS) e Didática (DIDÁTICA). As disciplinas oferecidas no 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFRN estão de acordo com dados 

coletados por Gatti (2009), em sua pesquisa quanto às licenciaturas tanto em Ciências 

Biológicas quanto em Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia (Figura 1). 

Figura 1. Disciplinas de licenciatura que os estudantes já haviam cursado ou estavam cursando 

no mesmo semestre que a Instrumentação para o ensino de ciências I: Fundamentos sócio 

filosóficos da educação (FSFE); Organização da educação brasileira (OBEB); Psicologia da 

educação (PSICEDU); Comunicação visual (COMVIS); Didática (DIDÁTICA); Educação 

especial (EDUESPE); Química para o ensino de ciências (QUIMENS); Física para o ensino de 

ciências (FISENS) e Prática em ciências (PRATCIEN). 

 

Ao se perguntar sobre a intenção de se tornarem professores foram registradas 

respostas que variavam entre sim, simpatiza pela profissão e não. Entre os 235 

estudantes, apenas 45,53% (107 pessoas) indicaram certeza na escolha da docência em 
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ciências biológicas, enquanto que 41,70% (98 pessoas) simpatizam com a profissão de 

professor e 12,76% (30 pessoas) afirmaram não ter interesse em ser professor. Ao 

unirmos as porcentagens de respostas para desinteresse em ser professores temos 

54,47%. (X2 = 19,25; p < 0,05) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: intenções dos estudantes pesquisados quanto à intenção de serem professores (n = 

235). 

 

 Caso a resposta fosse negativa, os alunos teriam que apresentar um motivo. 

Entre os que responderam negativamente (12,8%), 25,81% justificaram indicando que 

se sentem inseguros, 25,81% que se identificam com a profissão de pesquisador, ou 

ainda que os salários são desestimulantes (12,90%), entre outros (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Motivos apontados pelos estudantes para não querer seguir a carreira docente (n = 30). 
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 Entre os estudantes que não queriam ser professores (8,94%), foi questionado 

porque optaram por um curso de licenciatura. As respostas mais frequentes foram: a 

opção de cursarem no turno noturno (24,14%), a busca pelo reingresso à universidade 

(20,69%) a presença de um amplo mercado de trabalho (20,69%) e a baixa concorrência 

no vestibular (10,34%). Esses dados confirmam uma possível caracterização da 

síndrome de Burnout relacionada à atividade dos professores, devido à exaustão 

emocional, insatisfação no trabalho e despersonalização profissional (CARLOTTO, 

2002). (Figura 4). 

 

Figura 4. Motivos relatados para a escolha da licenciatura pelos estudantes que não querem ser 

professores (n = 30 alunos). 

 

Quanto às vantagens mencionadas por todos os estudantes à profissão docente, a 

maioria relatou a transmissão do conhecimento (48,93%), seguido da obtenção de 

conhecimento (38,72%) e por fim a responsabilidade social (34,89), como já indicado 

por Moreira (2004) em sua pesquisa sobre a motivação docente (Figura 5). 
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Figura 5. Vantagens atribuídas à profissão docente (n = 235 alunos). 

 

Entre as desvantagens foram relatados a desvalorização profissional (64,25%), 

os baixos salários (56,59%) e o estresse (13,61%). Fatos semelhantes foram apontados 

por Lapo (2003) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Motivos relatados para a escolha da licenciatura pelos estudantes que não querem ser 

professores (n = 235 alunos). 

 

 Com a análise dos dados podemos discutir alguns pontos, entre eles o que a 

pesquisa se fundamenta em respostas dadas por alunos de faixas etárias e origens 

diferentes, o que nos propicia apenas confiar na veracidade de suas respostas e indica 

subjetividade nos dados.  
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Os objetivos que buscavam uma resposta para qual porcentagem dos 

licenciandos tinham a intenção de serem professores chega a um resultado próximo do 

esperado: os alunos que entram na licenciatura realmente procuram o curso porque 

desejam ser professores de ciências, ou biologia ou ambos. A maioria dos alunos 

disseram desejar serem professores ou pelo menos simpatizar com a idéia de uma 

carreira profissional voltada para a docência em ciências e biologia. Pode-se afirmar que 

uma parte significativa de discentes que ingressam na universidade sabe o que está 

fazendo. Esse resultado assemelha-se ao observado por Tartuce, Nunes e Almeida 

(2010), que investigaram a atratividade que algumas disciplinas exercem sobre os 

alunos, considerando a didática em sala de aula, uso de aulas práticas e atividades.  

 A busca por uma maior integração do conteúdo universitário, nos cursos de 

licenciatura, e ação pedagógica de uma forma interdisciplinar já era descrita por Candau 

(1999) e discussões sobre o currículo escolar e universitário para o ensino de ciências já 

eram elaboradas por Moreira (1986) com o objetivo de dinamizar as disciplinas. Apesar 

de existirem discussões e trabalhos apontando para a necessidade de se investir em 

componentes curriculares que priorizem o viés pedagógico, as disciplinas de cunho 

prático na licenciatura são muito importantes (TERRAZZAN, 2008). Com base em 

estudos assim, os componentes curriculares que fazem parte da licenciatura podem ter 

um caráter mais específico para cada aluno ou serem mais abrangentes. Percebe-se que 

os estudantes que participaram da pesquisa estavam cursando ou já tinham cursado as 

matérias mais abrangentes em sua maioria, como Fundamentos Sócio filosóficos da 

Educação, Organização da Educação Brasileira, Psicologia da Educação e Didática; 

enquanto componentes curriculares específicos como Ensino da Química, Ensino da 

Física, Prática do Ensino de Ciências, entre outros, não são tão procuradas inicialmente. 

Esse dado nos mostra que a busca por um entendimento holístico sobre o ato de ensinar 

é priorizada pelos novos licenciandos, podendo nos informar que eles possuem muitas 

dúvidas abrangentes e ainda apresentam insegurança quanto aos procedimentos do ato 

de ensinar, mesmo com a certeza do que vão ensinar. 

 A segunda pergunta do questionário deveria ser respondida apenas pelos alunos 

que não desejaram se tornar professores: “Por que não deseja ser professor?” Por se 

tratar de uma questão subjetiva, os alunos entrevistados sentiram-se livres para dar as 

respostas que quisessem. Foi percebido que muitos alunos citam razões diversas para 

motivar sua não preferência pela profissão de professor, como preferência pela 

profissão que o bacharelado lhes poderia proporcionar, da mesma forma como é visto 
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em trabalhos semelhantes, como o de Cortez (2012), que realizou pesquisas semelhantes 

com turmas do curso de licenciatura em física, no Instituto Federal do Maranhão. Isso 

pode indicar uma sensação de arrependimento pela escolha feita quanto ao curso 

universitário, ou outra variável que pode ser explorada em pesquisas posteriores. A 

busca por uma segunda profissão também é uma razão para os alunos não preferirem a 

licenciatura em Ciências Biológicas em primeiro lugar nas suas escolhas. Além disso, a 

sensação de insegurança que muitas pessoas compartilham, diante de notícias sobre 

casos de violência contra professores e sobre os baixos salários parece desmotivar os 

alunos. Nota-se assim que informações vindas de diversas fontes, como comentários 

com pessoas conhecidas, notícias televisivas ou da internet pode interferir pesadamente 

em como os alunos vêem os professores e a própria profissão docente. 

 Quanto aos alunos que não queria ser professores foi ainda perguntado o porquê 

da escolha pela licenciatura e suas respostas indicaram a procura por cursos noturnos, 

reingresso na universidade, busca por opções variadas no mercado de trabalho, falta de 

informações no momento da inscrição no processo seletivo, baixa concorrência no 

vestibular ou busca pelo conhecimento. Podemos notar aqui que a própria experiência 

dos estudantes quanto aos problemas que tiveram até o momento da pesquisa interferiu 

no resultado e nas respostas apresentadas. 

 As vantagens da profissão de professor que foram indicadas vão desde dar e 

obter conhecimento, além da responsabilidade social que mostra a influência da 

abordagem baseada em ciências, tecnologia e sociedade (CTS) além de demonstrar a 

função formadora crítico-reflexiva da disciplina de Instrumentação para o Ensino de 

Ciências e Biologia I, entre outras razões (BOCK, 2008). As desvantagens apontadas 

pelos estudantes foram a desvalorização profissional, baixos salários e o estresse 

provocado pelas práticas docentes. Esse fato é apontado em pesquisas como a de Soares 

(2010). 

  

 

5.2. Comparação entre as opiniões dos alunos nas etapas 1 e 2 

 

Comparando-se as etapas 1 e 2 foi observado um aumento de 6,81% no 

percentual de indivíduos que têm a intenção de ser professor passando a representar 

52,34% da amostra. Por outro lado, o percentual de pessoas que apenas simpatizam pela 
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profissão ou que não querem ser professores diminuiu para 38,72% e 8,94%, 

respectivamente (X2 = 2,76; p > 0,05) (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Comparação entre as opiniões sobre o desejo de ser professor, entre os alunos da 

disciplina de instrumentação nas etapas 1 e 2.  

 

Caso a resposta fosse negativa, os alunos teriam que apresentar um motivo. Na 

segunda etapa, as razões relacionadas à insegurança (25,81% na primeira etapa e 

33,33% na segunda etapa) e desestímulo salarial em relação ao esforço (12,90% na 

primeira etapa e 19,05% na segunda etapa) aumentaram significativamente, enquanto 

que algumas pessoas disseram apenas se identificar com o tipo de pesquisa (25,81% na 

primeira etapa e 14,28% na segunda etapa), ter uma segunda profissão (6,45% na 

primeira etapa e 4,76% na segunda etapa) e outras razões (29,03% na primeira etapa e 

28,57% na segunda etapa) diminuíram. Quanto à insegurança, diversos trabalhos, como 

o de Paganini (2012) que investiga a insegurança docente em seus questionários 

aplicado nos cursos de licenciatura.  (X2 = 13,58; p < 0,05) (Figura 8). 
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Figura 8: Por que os alunos não desejam ser professores.  

 

Entre os estudantes que responderam antes negativamente à pergunta sobre o 

desejo de se tornarem professores (8,94%), foi questionado a eles porque optaram por 

um curso de licenciatura. As respostas se mantiveram na segunda etapa variando entre a 

opção de um curso noturno (24,14% na primeira etapa e 27,27% na segunda etapa), a 

ampliação do conhecimento (10,34% na primeira etapa e ausência dessa alternativa na 

segunda etapa), o reconhecimento de um amplo mercado de trabalho (20,69% na 

primeira etapa e 27,27% na segunda etapa), a baixa concorrência no vestibular (10,34% 

na primeira etapa e 18,18% na segunda etapa), a desinformação sobre o curso e 

mercado de trabalho (13,79% na primeira etapa e 13,64% na segunda etapa) e a busca 

por reingresso na universidade (20,69% na primeira etapa e 13,64% na segunda etapa) 

(X2 = 8,98; p > 0,05) (Figura 9). 
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Figura 9: Porque a escolha pela licenciatura, diante do não desejo de se tornar professor (n = 30 

alunos).  

 

Assim como na pesquisa de Moreira (2004), foi perguntado quais são as 

principais vantagens no ofício de ensinar. Entre as respostas dos estudantes, a 

transmissão de conhecimento foi considerada uma grande vantagem e incentivo à 

prática da docência para 48,94% dos alunos na primeira etapa e para 45,96% dos alunos 

na segunda etapa (X2 = 0,36; p > 0,05), demonstrando uma equivalência porcentual 

entre as etapas 1 e 2. A obtenção de conhecimento também foi levada em consideração 

como uma possível vantagem da profissão de professor para 38,72% dos estudantes na 

primeira etapa, mas sofrendo uma tendência a diminuição porcentual para 31,06% na 

segunda etapa (X2 = 2,74; p = 0,09).  

Outra vantagem mencionada é a importância devido à responsabilidade social 

que a profissão proporciona. Para 34,89% dos alunos pesquisados na primeira etapa, 

sim, existe uma recompensa na ação de ensinar relacionada com esse dever social e na 

segunda etapa a porcentagem sobe significativamente para 48,08% (X2 = 6,97; p < 

0,05).  

Outras razões que levaram aos entrevistados a escolha positiva à profissão de 

professor podem ser a preferência por empatia à profissão ou ao curso de ciências 
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biológicas, ou a alegação de facilidade em se arranjar emprego, entre outras razões (X2 

= 1,73; p > 0,05). Os que responderam sim a essas alternativas contam 19,57% na 

primeira etapa e 14,89% na segunda etapa, mantendo uma equivalência percentual entre 

as duas etapas (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Principais vantagens da profissão de professor apontadas pelos entrevistados nas 

duas etapas da pesquisa.  

 

Quanto às desvantagens, como já mencionado por Lapo (2003), que geram 

desmotivação ou preocupação para os alunos entrevistados, as respostas mais 

comentadas foram a desvalorização que os profissionais em educação sofrem perante a 

sociedade, os baixos salários e o estresse advindo da ação docente.  

A desvalorização profissional é considerada uma desvantagem para 65,25% na 

primeira etapa, aumentando para 68,51% na segunda etapa (X2 = 8,98; p > 0,05). Outra 

consideração negativa no ofício de ensinar são os baixos salários que a profissão 

proporciona, sendo relatado por 56,59% na primeira etapa e diminuindo para 52,76% na 

segunda etapa (X2 = 0,59; p < 0,05).  

Por fim, uma desvantagem mencionada no ofício docente, segundo a pesquisa, 

seria o estresse causado pelo ambiente escolar na vida pessoal dos professores apontado 

como uma grande desvantagem para 13,62% na primeira etapa e aumentando para 

15,74% na segunda etapa (X2 = 0,34; p > 0,05) (Figura 11). 
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Figura 11: Principais desvantagens da profissão de professor apontadas pelos entrevistados nas 

duas etapas da pesquisa.  

 

 A discussão que pode ser motivada por esta parte da pesquisa visa responder 

direta e indiretamente o cerne de todo o trabalho: as mudanças nas respostas dadas pelos 

estudantes devido à passagem de um tempo preenchido pelos conhecimentos e ações 

formadoras da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências I.  

 Pode-se perceber que o número de pessoas que responderam ter desejo em se 

tornarem professores aumentou e o número de pessoas que apenas simpatizaram com a 

idéia de se tornarem educadores ou não pretendiam serem docentes diminuiu. Isso nos 

leva a observar que a disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências I possui 

sim um papel de instrução para alguns alunos (os indecisos que simpatizavam com a 

idéia da docência) e de modificação de conceitos (para os que responderam não na etapa 

1 e mudaram de opinião na etapa 2). Uma vez que questionários idênticos foram 

apresentados para os mesmos alunos no início e no final da disciplina, podemos 

concluir que o desenvolvimento do componente curricular no qual os licenciandos 

estavam inseridos influenciou suas concepções e foi responsável pela mudança de 

opinião observável em suas respostas. 

 Quanto aos alunos que tinham respondido negativamente na primeira e segunda 

etapa, percebemos que proporcionalmente as razões que se relacionavam à segurança e 

salários baixos aumentaram da etapa 1 para a etapa 2, enquanto simpatia pelo curso de 

bacharelado e por uma segunda profissão diminuíram. Isso nos informa que as 

preocupações discutidas pelos alunos no período em que cursavam o componente 
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curricular seriam mais voltados à sua estabilidade e bem-estar físico ao invés de possuir 

subsídios para arranjarem seus empregos.  

 Quanto às razões que os fizeram permanecer em um curso de licenciatura, 

mesmo que não almejassem à docência estava a busca por um curso noturno, amplitude 

de mercado de trabalho e baixa concorrência no vestibular que aumentaram, enquanto 

que razões como desinformação, crescimento intelectual e o reingresso foram motivos 

que diminuíram da primeira para a segunda etapa. Tanto os dados que se mostram nessa 

questão quanto na anterior nos dão uma impressão de imediatismo que os alunos 

demonstram nessas turmas entre os anos de 2009 a 2013.   

 Dentre as vantagens que são observáveis pelos alunos entrevistados, a 

responsabilidade social foi um motivo que aumentou da etapa 1 para a etapa 2, enquanto 

a obtenção e a transmissão de conhecimento diminuíram. Quanto às desvantagens, a 

desvalorização do profissional docente e o estresse provocado por suas atividades foram 

conceitos que aumentaram, enquanto que o receio de receber baixos salários em sua 

profissão diminuiu da etapa 1 para a etapa 2. Fatores relacionando estresse e má 

qualidade de vida aparecem em diversos estudos como os de Reis (2006) e tornam-se 

fatores recorrentes para queixas da maior parte dos docentes a ponto de provocar 

doenças típicas da docência ou “docenças” (VIEIRA, 2009). Esses dados mais uma vez 

indicam que a disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências I despertou uma 

consciência coletiva e de responsabilidade pelo futuro educacional do país em 

detrimento de concepções mais individualistas, como a preocupação com aquisição de 

conhecimento ou com bens materiais advindos do salário. Esse parece ser mais uma 

característica informativa da disciplina, em seus âmbitos de conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

 

 

5.3. Comparação entre as respostas das etapas 1 e 2 em seus respectivos turnos 

  

O turno diurno contou com 111 participantes da pesquisa e o noturno, 124 

entrevistados. A média de idade dos estudantes do turno diurno ficou entre 20 e 24 anos, 

e os estudantes do turno noturno com idades entre 25 e 29 anos. Assim, os estudantes do 

turno diurno apresentam uma faixa etária menor que a dos estudantes do turno noturno 

(Figura 12). 



 

37 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Incidência de faixas etárias dos alunos em comparação com os turnos em que 

estudavam. 

 

Na etapa 2 os estudantes do turno diurno apresentaram um aumento significativo 

em relação à intensão em ser professor de 52% para 63%. Para a alternativa simpatiza 

pela profissão houve diminuição de 36,9% para 31,8% e entre aqueles que não querem 

ser professores o percentual diminuiu de 10,8% para 4,5% (X2 = 11,50; p < 0,05) 

(Figura 13). 

Figura 13: Comparação entre as respostas para a questão “Você quer ser professor” 

relacionando as etapas 1 e 2 dos alunos do turno diurno. 

 

Quanto ao turno noturno, por outro lado, o aumento de 39% para 42% na 

resposta “sim” não foi significativo (X2 = 0,50; p > 0,05). Entre os que disseram que 

simpatizam com a ideia de serem professores, o percentual diminuiu de 46% para 
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44,3% e entre os que disseram não desejarem ser professores houve diminuição de 

14,5% para 12,9% na etapa 2 (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Comparação entre as respostas para a questão “Você quer ser professor” 

relacionando as etapas 1 e 2 dos alunos do turno noturno. 

 

Entre os estudantes do turno diurno que não tinham a intenção de se tornarem 

professores, o motivo associado à incompatibilidade do salário em relação o esforço, 

aumentou de 16,7% para 40% e o relato de insegurança aumentou de 6,7% para 20%. 

Os demais motivos, diminuíram a frequência na etapa 2: de 33,3% para 20% entre 

aqueles que se identificam com a pesquisa e de 8,3% para 0% entre os que buscam na 

licenciatura uma segunda profissão (X2 = 24,30; P < 0,05) (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Comparação entre as respostas para a questão “Por que não quer ser professor” 

relacionando as etapas 1 e 2 dos alunos do turno diurno. 

 

Entre os estudantes do turno noturno que não tinham a intenção de se tornarem 

professores, não houve diferença significativa em relação aos motivos entre as etapas 1 

e 2 (X2 = 7,26; p > 0,05). O motivo relacionado ao desejo do aluno em ser pesquisador 
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diminuiu de 21% para 12,5%. Os demais motivos apresentam um aumento na 

frequência: salário incompatível com o esforço (de 10,5% para 12,5%); insegurança (de 

31,6% para 37,5%); busca por uma segunda profissão (de 5,3% para 6,2%); outras 

razões 31,6% (6 pessoas) e 31,2% (5 pessoas) (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Comparação entre as respostas para a questão “Por que não quer ser professor” 

relacionando as etapas 1 e 2 dos alunos do turno noturno. 

 

Na questão 3 (por que escolheu uma licenciatura?), também direcionada aos 

alunos que responderam “não” à primeira questão, houve diferença significativa no 

relato dos estudantes do turno diurno em que, na etapa 2 o relato sobre buscar um amplo 

mercado de trabalho aumentou de 0% para 20%. Além disso, a opção sobre falta de 

maiores informações no período de sua inscrição no curso aumentou de 27,3% para 

40% e entre os que buscavam reingresso aumentou de 18,2% para 20%. Os demais 

motivos foram menos relatados na etapa 2, diminuindo de 27,3% para 20% em relação a 

preferência por um curso noturno, de 9,1% para 0% entre os que disseram buscar a 

ampliação de conhecimentos e de 18,2% para 0% entre os que visavam uma baixa 

concorrência no processo seletivo (X2 = 26,86; p < 0,05) (Figura 17). 

 

 

0

20

40

60

80

100

Se identifica com
a pesquisa

Salário
incompatível
com esforço

Insegurança Segunda
profissão

Outras

Etapa 1 Etapa 2



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Comparação entre as respostas dadas pelos alunos que não queriam ser professores, 

mas entraram em uma licenciatura, relacionando as etapas 1 e 2 para os alunos do turno diurno. 

 

Entre os estudantes do turno noturno também houve diferença significativa na 

questão 3 (X2 = 25,32; p < 0,05). Foi observado aumento em 2 motivos: a busca por um 

curso noturno (de 22,2% para 29,4%) e a baixa concorrência no processo seletivo (de 

5,5% para 23,5%). Os motivos relacionados a ampliação do conhecimento, maior 

amplitude do mercado de trabalho, falta de informações no momento da inscrição no 

curso e o reingresso diminuíram de 11,1% para 0%, de 33,3% para 29,4% e de 22,2% 

para 11,8%, respectivamente (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Comparação entre as respostas dadas pelos alunos que não queriam ser professores, 

mas entraram em uma licenciatura, relacionando as etapas 1 e 2 para os alunos do turno 

noturno. 
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Quanto as vantagens de ser professor, não houve mudança significativa entre os 

estudantes do turno matutino nas etapas 1 e 2 (X2 = 5,74; p > 0,05). O turno diurno 

apresentou as seguintes porcentagens para a etapa 1 e 2, respectivamente: transmissão 

de conhecimento 36,5% e 34,2%; obtenção de conhecimento 23,3% e 23,4%; 

responsabilidade social 26,4% e 34,2%; outras razões 13,8% e 8,2% (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Principais vantagens na docência, comparando as etapas para o turno diurno. 

  

Entre os alunos do turno noturno houve diferença significativa entre as etapas 

em relação às vantagens atribuídas à docência (X2 = 8,58; p < 0,05). As mudanças nas 

porcentagens entre as etapas 1 e 2 foram: transmissão de conhecimento de 32,6% na 

etapa 1 para 31,6% na etapa 2; obtenção de conhecimento de 30,8% para 21%; a 

responsabilidade social de 22,8% na etapa 1 para 34,5% na etapa 2; outras razões 

somaram 13,7% na etapa 1 e 12,9% na etapa 2 (Figura 20). 
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Figura 20: Principais vantagens na docência, comparando as etapas para o turno noturno. 

 

Por fim, a questão 5 (quais desvantagens de ser professor) não apresentou 

diferença significativa entre as etapas 1 e 2 para os estudantes do diurno (X2 = 1,42, p > 

0,05). A porcentagem para as etapas 1 e 2, respectivamente, foram de: 48% e 49,7% 

para a desvalorização profissional; 45,4% e 40,9% para os baixos salários; 6,6% e 9,4% 

para o estresse (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21: Comparação entre as principais desvantagens de ser professor, relacionando 

respostas entre as etapas 1 e 2 para o turno diurno. 

 

 Os estudantes do turno noturno também não variaram suas respostas entre as 

etapas 1 e 2 (X2 = 0,37; p > 0,05).  As porcentagens foram as seguintes: desvalorização 
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profissional (47,6% na etapa 1 e 50,3% na etapa 2); baixos salários (39% na etapa 1 e 

36,2% na etapa 2); estresse (13,4% na etapa 1 e 13,5% na etapa 2) (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Comparação entre as principais desvantagens de ser professor, relacionando 

respostas entre as etapas 1 e 2 para o turno noturno. 

 

 Os resultados dessa etapa da pesquisa nos mostram a influência notória do 

período do componente curricular de Instrumentação para o Ensino de Ciências I na 

formação das concepções dos alunos entrevistados. As duas etapas da pesquisa 

mostraram alternâncias e isso variou também de acordo com o turno, mostrando duas 

realidades do alunado frequentador da licenciatura em Ciências Biológicas.  

 Devemos perceber que a idade da maioria dos alunos situa-se em uma faixa 

entre 25 a 29 anos, tanto para o turno diurno quanto para o noturno. Essa é um período 

de idade com grande busca de atividades laborais, características dos cidadãos que estão 

inseridos ativamente no mercado de trabalho. Sendo, portanto, compreensível que suas 

buscas e preferências no ensino superior voltem-se para a carreira que pretendem seguir, 

além das dúvidas, angústias e esperanças que fazem parte dessa mesma carreira. Os 

alunos do turno noturno apresentaram um ligeiro aumento (comparados aos alunos do 

turno diurno) na faixa etária que compreende pessoas com idades entre 25 a 29 e de 35 

anos ou mais, o que nos informa a presença de discentes mais velhos matriculados no 

período noturno. 

 Através dos dados coletados e dos gráficos, percebemos que o turno diurno 

apresentou uma diferença maior entre as respostas da primeira e segunda fase quando 

comparados aos alunos do turno noturno. Podemos dizer que existe uma tendência à 
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conservação de suas concepções entre os alunos mais velhos ou que estudam nesse 

período, enquanto que os alunos mais novos, estudando apenas durante o dia, mudaram 

muito de opinião entre as duas etapas da pesquisa, possivelmente devido à ação 

formadora da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências I. Os gráficos que 

representam as respostas à primeira questão (figuras 13 e 14) mostram uma flutuação 

maior entre as intenções dos alunos do período diurno em comparação com as respostas 

dos discentes que estudam à noite. 

 Com relação as diferenças das respostas entre as duas etapas da pesquisa, na 

questão relacionada com a recusa em ser professor, percebemos que os alunos do 

período diurno passaram a se preocupar mais com questões relacionadas a salários e à 

procura de um curso de bacharelado, por não desejarem estar inseridos em sala de aula. 

A segunda etapa marcou entre os alunos do turno noturno, de forma notória, a questão 

da insegurança. Conclui-se daí que os alunos mais jovens (ou simplesmente que 

estudam durante o dia) buscam o conhecimento da disciplina para fundamentar sua 

opção de trabalho e financeira; enquanto os alunos mais velhos (ou que estudam à noite 

e estão inseridos, em sua maioria, no mercado de trabalho) buscam respostas e 

confirmações quanto as estratégias para desempenharem suas atividades laborais com 

eficácia e segurança, como já observado por outros pesquisadores (DI PIERRO, 2001; 

LOBATO, 2004; CAMARANO, 2006; POCHMANN, 2004; GUERREIRO, 1998). 

 Confirmando essa característica do conhecimento buscado em consonância com 

a idade e turno, a terceira questão procurou esclarecer o porquê da escolha de um curso 

de licenciatura, e mais uma vez os alunos matriculados no período diurno mostraram 

um aumento da etapa 1 para a etapa 2 nas intenções relacionadas ao mercado de 

trabalho que iriam iniciar, ao reingresso e disseram ainda que não tinham informações 

suficientes para fundamentar suas escolhas no momento no qual se inscreveram no 

processo seletivo. Os discentes entrevistados do curso noturno apresentaram aumento 

nas intenções, entre as duas etapas, para as alternativas relacionadas à expansão de 

opções para o mercado de trabalho e devido à facilidade de acesso a uma universidade 

devido à baixa concorrência no processo seletivo para aquele curso. 

 Vantagens e desvantagens apresentaram equivalência nas duas etapas para 

ambos os turnos, mas a busca por uma motivação de ensinar ligada à responsabilidade 

social que a profissão de professor acarreta, aumentou ligeiramente entre os alunos do 

período noturno. As desvantagens apresentaram uma flutuação entre as respostas, mais 

evidente para os alunos do turno diurno. 
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5.4. Comparação entre as respostas dos turnos diurno e noturno em suas 

respectivas etapas 

 

Após ter sido feita a coleta dos dados, pode-se observar informações gerais sobre 

o cerne da pesquisa: a intenção de se tornar professor e as vantagens e desvantagens que 

a profissão pode mostrar através das dúvidas, esperanças e preocupações expostas nas 

respostas dos licenciandos entrevistados. Entretanto, podemos perceber que como a 

pesquisa foi realizada abrangendo alunos vindos de realidades diferentes, separados em 

turnos diurno e noturno, esta passa a ser uma variável importante a ser considerada e 

potencialmente direcionadora de resultados apresentados.  

 Alunos dos turnos matutino e vespertino enquadram-se em um grupo de 

licenciandos que dispõem de um tempo para estudar superior ao tempo dos alunos que 

ingressam no ensino superior à noite. Por outro lado, pode-se perceber que as pessoas 

que estudam à noite possuem uma variação maior nas suas faixas etárias e atividades 

fora da universidade quando comparadas dos discentes do turno diurno. O quesito 

“turno” passa a ser uma variável na pesquisa, pois reúne indivíduos submetidos às 

realidades diferentes tanto em relação à sua rotina diária de estudos, trabalho e tempo 

livre quanto ao fator de interação e contato com os demais membros da sua turma, que 

influencia na percepção e concepção dos objetivos estudados e da docência. 

Considerando todos os alunos envolvidos na disciplina de instrumentação de ensino em 

ciências I (e não apenas os que tiveram os dados de suas respostas considerados na 

pesquisa, temos a comparação por faixa etária utilizando como critério os períodos de 

idade: até 19 anos; entre 20 e 24 anos; entre 25 e 29 anos; entre 30 e 34 anos e 35 anos 

ou mais, conforme a Tabela 4: 
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Tabela 4: Comparação entre as faixas etárias dos alunos envolvidos ao longo dos anos entre 

2009 e 2013, quando foi realizada a coleta de dados, e conforme o turno diurno (D) e noturno 

(N). 

FAIXAS ETÁRIAS DOS ALUNOS DE INSTRUMENTAÇÃO DO ENSINO EM 

CIÊNCIAS I 

 2009 

D 

2009 

N 

2010 

D 

2010 

N 

2011 

D 

2011 

N 

2012 

D 

2012 

N 

2013 

D 

2013 

N 

Até 19  4 0 3 0 2 0 3 7 7 2 

20 - 24 37 35 36 25 22 22 29 32 20 22 

25 - 29 5 8 1 13 3 8 8 7 6 5 

30 - 34 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 

35 ou mais 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 

 

 

Com base nesses dados, podemos comparar os alunos quanto às suas faixas 

etárias com os turnos em que estudaram. Os alunos do turno diurno apresentaram as 

seguintes porcentagens para as faixas etárias: 9,9% (19 pessoas) com até 19 anos; 75% 

(144 pessoas) com idades entre 20 e 24 anos; 12% (23 pessoas) com idades entre 25 e 

29 anos; 2,1% (4 pessoas) com idades entre 30 e 34 anos e 1% (2 pessoas) com 35 anos 

ou mais. Os alunos do turno noturno apresentaram as porcentagens: 4,6% (9 pessoas) 

para a faixa etária até 19 anos; 70,1% (136 pessoas) para idades compreendidas entre 20 

e 24 anos; 21,1% (41 pessoas) para idades entre 25 e 29 anos; 2,1% (4 pessoas) para 

idades entre 30 e 34 anos e 2,1% (4 pessoas) com idades a partir de 35 anos (Tabela 5). 

 

 
Tabela 5: Comparação entre as faixas etárias dos alunos e os turnos nos quais estudavam. 

FAIXAS ETÁRIAS DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AO TURNOS  

 Diurno Noturno 

Até 19  19 9 

20 - 24 144 136 

25 - 29 23 41 

30 - 34 4 4 

35 ou mais 2 4 

 

Durante a primeira etapa da pesquisa, as turmas do turno diurno somaram 

52,25% (58 pessoas) de respostas positivas para a intenção de serem professores 
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enquanto apenas 39,52% (49 pessoas) marcaram essa alternativa para o turno noturno. 

A opção “simpatizo com a profissão de professor” contou com 36,94% (41 pessoas) das 

intenções dos alunos do turno diurno e com 45,97% (57 pessoas) dos alunos do turno 

noturno. A recusa em serem professores foi marca da por 10,81% (12 pessoas) dos 

alunos do turno diurno e por 14,52% (18 pessoas) dos alunos do turno noturno. (X2 = 

6,82; p < 0,05) (Figura 23). 

Figura 23: Intenção em se tornarem professores comparando turnos diurno e noturno durante a 

primeira etapa da pesquisa. 

 

Na segunda etapa, as intenções de desejarem se tornar professores aumentou no 

turno diurno para 63,06% (70 pessoas), enquanto as opções “simpatizo” e “não” 

diminuíram para 32,43% e 4,50% respectivamente (35 e 5 pessoas). Quanto ao turno 

noturno, as intenções também aumentaram para a resposta “sim” (42,74%, 53 pessoas) e 

diminuíram para as alternativas “simpatizo” (55 pessoas) e “não” (16 pessoas) (44,35% 

e 12,90%, respectivamente) (X2 = 19,17; p < 0,05), mostrando significância na variação 

de dados entre os turnos diurno e noturno nesta etapa da pesquisa (Figura 24). 
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Figura 24: Intenção em se tornarem professores comparando turnos diurno e noturno durante a 

segunda etapa da pesquisa. 

 

 Com relação às razões que poderiam justificar a recusa em se tornarem 

professores, a primeira etapa contou com as seguintes porcentagens de intenções de 

respostas para o turno diurno: 33,33% (4 pessoas) se identificaram com a pesquisa, 25% 

(3 pessoas) tinham outros motivos próprios para não serem professores, 16,67% (2 

pessoas) consideravam o salário incompatível com o esforço de ensinar e a mesma 

porcentagem indica preocupação com insegurança e 8,33% (1 pessoa) indicaram buscar 

uma segunda profissão na docência. Quanto ao turno noturno, 31,58% (6 pessoas) 

indicaram insegurança e a mesma porcentagem para outros motivos que os levaram a 

não desejar serem professores, 21,05% (4 pessoas) se identificaram com a pesquisa, 

10,53% (2 pessoas) consideram o salário insuficiente para compensar o esforço e 5,26% 

(1 pessoa) desejam apenas uma segunda opção de trabalho. O X2 é de 20,95 e o P < 

0,05, mostrando valor significativo na variação de dados entre os turnos diurno e 

noturno (Figura 25). 
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Figura 25: Principais motivos que levam os alunos a não se tornarem professores, comparando 

os turnos diurno e noturno durante a primeira etapa da pesquisa. 

 

 Para os alunos que não desejassem se tornar professores, a mesma pergunta foi 

feita na segunda etapa da pesquisa. Os alunos do turno diurno apresentaram as seguintes 

porcentagens: 40% (2 pessoas) consideraram o salário incompatível com o esforço, 20% 

(1 pessoa) se identificaram com a pesquisa, apontaram para a insegurança advinda da 

profissão e alegaram ter outras razões para não escolher serem professores. Ninguém 

indicou desejar uma segunda profissão. O turno noturno apresentou as estatísticas a 

seguir: 37,5% (6 pessoas) se dizem inseguros com a profissão de docente, 31,25% (5 

pessoas) afirmam terem outras razões para não serem professores, 12,5% (2 pessoas) 

apenas se identificaram com a pesquisa e acham o salário insuficiente para trabalharem 

como professores e apenas 6,25% (1 pessoa) buscam uma segunda profissão da 

docência. O X2 foi de 83,47 e o P < 0,05, mostrando significância na comparação entre 

os dados da primeira e segunda etapas (Figura 26). 
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Figura 26: Principais motivos que levam os alunos a não se tornarem professores, comparando 

os turnos diurno e noturno durante a segunda etapa da pesquisa. 

 

 Diante da possibilidade de resposta negativa, foi perguntado aos alunos porque 

eles teriam escolhido o curso superior de licenciatura em ciências biológicas se não 

desejavam se tornar professores. Durante a primeira etapa, os alunos do turno diurno 

apresentaram as porcentagens: 27,27% (3 pessoas) disseram buscar um curso noturno 

ou não dispunham de informações suficientes para orientá-los durante a inscrição no 

processo seletivo, 18,18% (2 pessoas) indicaram se tratar de um curso com baixa 

concorrência no processo seletivo ou terem-no escolhido buscando um posterior 

reingresso em cursos de sua preferência, 9,09% (1 pessoa) afirmaram procurar apenas 

aumentar o conhecimento e nenhum entrevistado indicou a possibilidade da escolha 

pelo curso devido ao mercado de trabalho amplo. Os alunos do turno noturno, por outro 

lado, indicaram o mercado de trabalho com muitas vagas como a principal razão pela 

escolha do curso superior (33,33%, 6 pessoas), a escolha por um curso noturno ou busca 

por um reingresso foram as razões apontadas por 22,22% das pessoas (4 pessoas), 

11,11% (2 pessoas) afirmaram buscar apenas ampliar seus conhecimentos e 5,55% (1 

pessoa) afirmou  ter escolhido a licenciatura por se tratar de um curso de baixa 

concorrência no processo seletivo ou não dispor de informações que facilitassem suas 

escolhas quando se inscreveram no curso. O X2 foi de 149,17 e o P < 0,05 mostrando 

significância na variação entre os dados dos turnos diurno e noturno (Figura 27). 
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Figura 27: Comparação entre as intenções dos alunos que responderam “não” à questão sobre 

desejarem se tornar professores e buscaram o curso de licenciatura em ciências biológicas, 

relacionando os alunos dos turnos diurno e noturno durante a primeira etapa da pesquisa. 

 

 A questão sobre o porquê da escolha de um curso superior em licenciatura diante 

da recusa em se tornarem professores foi repetida na segunda etapa da pesquisa, no final 

do período letivo da disciplina para cada turma. Os alunos do turno diurno responderam 

com as seguintes porcentagens: 40% (2 pessoas) indicaram falta de informações sobre 

os cursos no momento da inscrição no processo seletivo, 20% (1 pessoa) indicou buscar 

um curso no período noturno, buscar um curso cuja profissão apresentaria um mercado 

de trabalho amplo ou procurar um curso que poderia levá-lo a outros cursos através do 

reingresso. Nenhum aluno entrevistado indicou buscar a licenciatura para ampliar o 

conhecimento ou devido à baixa concorrência no processo seletivo. Quanto aos alunos 

do período noturno, a busca por um curso noturno ou por uma profissão com grande 

quantidade de oportunidades e mercado amplo foram as intenções mais observadas 

(29,41% para ambas, 5 pessoas), a baixa concorrência no processo seletivo apareceu em 

23,53% (4 pessoas) das intenções, a busca de um curso superior diferente através do 

reingresso foi uma razão apontada em 11,76% (2 pessoas) das opiniões dos 

entrevistados, 5,88% (1 pessoa) afirmou não ter tido informações mais precisas durante 

sua inscrição no processo seletivo e nenhum entrevistado indicou buscar o curso apenas 

para ampliar seus conhecimentos. O X2 foi de 233,20 e o P < 0,05, mostrando 

significância entre os dados relacionando os turnos diurno e noturno (Figura 28). 
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Figura 28: Comparação entre as intenções dos alunos que responderam “não” à questão sobre 

desejarem se tornar professores e buscaram o curso de licenciatura em ciências biológicas, 

relacionando os alunos dos turnos diurno e noturno durante a segunda etapa da pesquisa. 
 

 Apesar de existirem muitas razões que levariam alguns dos estudantes a não 

optarem pela docência como profissão, algumas características tornam o ofício de 

ensinar atrativo e até vantajoso para os professores, nas concepções de todos os 

entrevistados. As principais razões apontadas na primeira etapa da pesquisa, indicadas 

pelos discentes do turno diurno, que podem indicar vantagens em se dar aula foram: a 

transmissão de conhecimento para 52,25% (58 pessoas), a responsabilidade social 

advinda da docência para 37,84% (42 pessoas), a obtenção de conhecimento devido ao 

estudo constante e diário para 33,33% (37 pessoas) e outras razões particulares foram 

explicitadas por 19,82% (22 pessoas) dos entrevistados. Os alunos do turno noturno 

indicaram a transmissão de conhecimento (45,97%, 57 pessoas) como a principal 

vantagem da docência, seguida pela obtenção de conhecimento (43,55%, 54 pessoas), 

responsabilidade social (32,26%, 40 pessoas) e outras razões (19,35%, 24 pessoas). O 

X2 foi de 2,89 (Figura 29). 
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Figura 29: Comparação entre as opiniões dos alunos dos turnos diurno e noturno, durante a 

primeira etapa da pesquisa, quanto às vantagens de ser professor. 

 

 Para o questionamento sobre as vantagens de ser professor, os discentes 

envolvidos na pesquisa foram arguidos novamente durante a segunda etapa da pesquisa. 

Os alunos que cursavam o turno diurno responderam seguindo as seguintes 

porcentagens: a transmissão de conhecimento e a responsabilidade social advinda da 

docência foram os pontos positivos mais citados (48,65%, 54 pessoas), a obtenção do 

conhecimento devido à prática docente obteve 33,33% (37 pessoas) das intenções e 

outras razões típicas da profissão que beneficiariam os professores foram 11,71% (13 

pessoas) das intenções. Os alunos que pertencem ao turno noturno, por sua vez, tinham 

a responsabilidade social como principal vantagem de ser professor (47,58%, 59 

pessoas), seguida da transmissão de conhecimento (43,55%, 54 pessoas), obtenção de 

conhecimento (29,03%, 36 pessoas) e por outras vantagens. (17,74%, 22 pessoas). O X2 

foi de 2,15 (Figura 30). 
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Figura 30: Comparação entre as opiniões dos alunos dos turnos diurno e noturno, durante a 

segunda etapa da pesquisa, quanto às vantagens de ser professor. 
 

 Além das vantagens, algumas desvantagens características do ofício de ensinar 

foram indicadas pelos licenciandos que participaram da pesquisa. Os pontos negativos 

expostos pelos estudantes incluem a desvalorização que a profissão de professor 

enfrenta na visão crítica da sociedade, além dos salários baixos e desmotivantes e do 

estresse enfrentado pelos profissionais de educação. Esses pontos negativos foram 

indicados tanto pelos alunos que responderam positivamente à primeira questão da 

pesquisa, se desejariam se tornar professores, quanto pelos indivíduos que responderam 

ter dúvidas (simpatizam com a profissão) ou responderam não. 

 A primeira etapa juntou os alunos do turno diurno e obteve as seguintes 

porcentagens quanto às desvantagens do ofício de ensinar: 65,76% (73 pessoas) 

consideram a desvalorização como a maior desvantagem em ser professor, 62,16% (69 

pessoas) indicam os baixos salários e 9,01% (10 pessoas) mencionaram o estresse como 

maior entrave para ensinar. Quanto aos alunos do turno noturno, 62,90% (78 pessoas) 

concordam que a desvalorização é um fator negativo para a docência, seguida pelos 

baixos salários (51,61%, 64 pessoas) e estresse (17,74%, 22 pessoas). O X2 foi de 4,53 

(Figura 31). 
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Figura 31: Principais desvantagens de ser professor, segundo opiniões dos estudantes, durante a 

primeira etapa da pesquisa, relacionando turnos diurno e noturno. 

 

 Os dados coletados na segunda etapa da pesquisa, para a questão sobre as 

desvantagens de ser professor tiveram as seguintes porcentagens para os alunos do turno 

diurno: 71,17% dos alunos (79 pessoas) concordavam que a desvalorização é uma das 

principais desvantagens do ofício de ensinar, 58,56% (65 pessoas) consideram os baixos 

salários como pontos negativos e 13,51% (15 pessoas) concordam que o estresse é uma 

grande desvantagem da docência. Os alunos que frequentaram o turno noturno 

chegaram a resultados semelhantes: 66,13% (82 pessoas) considera a desvalorização 

como uma grande desvantagem em ser professor, seguida pelos salários baixos 

(47,58%, 59 pessoas) e pelo estresse advindo da profissão de professor (17,74%, 22 

pessoas). O X2 foi de 1,84 (Figura 32). 
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Figura 32: Principais desvantagens de ser professor, segundo opiniões dos estudantes, durante a 

segunda etapa da pesquisa, relacionando turnos diurno e noturno. 

 

 Concordando com a etapa anterior do presente trabalho, as relações entre idade e 

turno cursado influenciam nas escolhas dos discentes, o que podemos perceber na 

distribuição entre essas faixas etárias e períodos matriculados. Além disso logo nas 

figuras 22 e 23, referentes à primeira pergunta da pesquisa, percebemos uma variação 

maior entre as etapas 1 e 2, distanciando mais as intenções de respostas entre os turnos 

diurno e noturno.  

  Aos alunos que não desejavam ser professores, a pergunta sobre por qual 

motivo isso ocorreria obteve respostas cujas relações entre os turnos se mantiveram nas 

duas etapas, ou seja, não apresentaram variações muito evidentes. O que se pode notar é 

uma diminuição nas intenções de respostas que mostram uma identificação com o curso 

de bacharelado, possibilitando o entendimento de que a disciplina de Instrumentação 

para o Ensino de Ciências I conseguiu criar uma concepção sobre as vantagens da 

licenciatura em Ciências Biológicas como curso superior e, consequentemente, da 

docência. Além disso, há um aumento nas intenções para a razão ligada aos baixos 

salários cedidos aos professores e à insegurança da profissão docente.  

 Os resultados da pergunta sobre a escolha da licenciatura apresentaram muitos 

contrastes entre as respostas dadas na etapa 1 e etapa 2, comparando os alunos dos dois 

turnos. As proporções de intenções se mantiveram apenas nos quesitos “busca por mais 

opções no mercado de trabalho” e pela desinformação no momento da escolha do curso 
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superior. Todos as demais respostas apresentaram muitas alterações entre as etapas. Um 

fato interessante que foi percebido á e resposta dada por alunos do turno diurno, no 

início da coleta de dados (etapa 1), que disse estar na licenciatura em busca de um curso 

noturno. Nesse meio percebemos que eles estão procurando adequar suas cargas 

horárias e tempos de estudo aos conteúdos e ao planejamento de sua formação 

profissional. A ampliação de conhecimentos foi um motivo praticamente descartado por 

ambos os turnos na etapa 2 e o mercado de trabalho aberto aos docentes perece ter sido 

uma motivação despertada nos alunos do turno diurno durante a disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de Ciências I, como pode-se perceber na etapa 2 (Figuras 

26 e 27). 

 Quanto às vantagens e desvantagens mencionadas pelos discentes entrevistados, 

a responsabilidade social foi um motivo vantajoso para se ingressar na carreira docente 

que aumentou muito para os alunos do período noturno, da etapa 1 para a etapa 2, 

enquanto que a responsabilidade social foi uma razão que diminuiu. Na questão 

específica das desvantagens, apesar de notarmos as intenções equivalentes entre as 

etapas 1 e 2, devemos destacar a desvalorização do professor diante da sociedade como 

um dado notoriamente preocupante e apontado pela maior parte dos alunos 

entrevistados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências I fornece dados muito 

precisos sobre uma possível mudança de concepções nos estudantes em relação à 

docência. A criação dessa matéria, portanto, vem atender a uma necessidade formativa e 

informativa, visando fornecer um suporte melhor para a compreensão de conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais que dão aos estudantes universitários 

conhecimentos que podem direcionar suas ações ou condições eficazes de 

desempenharem suas atividades docentes futuras, indicando a busca dos professores 

pelo aprimoramento de suas disciplinas. Ao mesmo tempo, o presente trabalho vem 

auxiliar a própria disciplina e aos professores em formação ao ceder embasamento 

teórico sobre as práticas de pesquisa, metodologia de trabalho empregada e ferramentas 

para análise de dados. 

Como produto pedagógico advinda da pesquisa, pode-se propor a sequência 

metodológica adotada na pesquisa, que se utiliza de questionários, cronograma de 

aplicação e programa de análise de dados para averiguação de significância de 

resultados, como já descritos na metodologia. 

Comparando as respostas dadas na primeira etapa, notamos que a primeira 

questão deixa clara a preferência, pela maior parte dos estudantes, em serem 

professores, embora uma parcela um pouco maior (unindo as respostas para as 

alternativas simpatizo com a idéia e não) ou tenha dúvidas ou não tenha escolhido 

serem professores.  

Comparando a primeira e a segunda etapa observou-se um pequeno aumento nas 

intenções em se tornarem professores (e consequente diminuição das respostas que 

apontavam uma simpatia pelo curso ou ausência de interesse em seguirem a carreira 

docente). Podemos indicar a possibilidade de a disciplina de instrumentação no ensino 

de ciências I ter provocado uma mudança conceitual na visão de alguns alunos a 

respeito da profissão docente. 

Se compararmos os resultados para essa questão, considerando o turno em que o 

aluno estuda, podemos perceber que em ambos os turnos há aumento no número de 

intenções para a resposta sim. Entretanto, os alunos do turno diurno mostraram um 

aumento significativo de intenções para a concordância em se tornarem professores da 

primeira para a segunda etapa quando comparados aos alunos do turno noturno.  
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Podemos identificar também as principais vantagens e desvantagens de serem 

professores, nas concepções dos discentes. As vantagens vão desde a transmissão e 

obtenção de conhecimento, até a responsabilidade social que a função docente traz, 

além de outras razões pouco mencionadas. As desvantagens são a desvalorização 

profissional que a sociedade confere ao professor, os baixos salários conferidos a essa 

função e o estresse que a atividade docente desencadeia no trabalhador. Essas 

considerações mantiveram-se constantes nas respostas dadas pelos alunos dos dois 

turnos (diurno e noturno) e nas duas etapas da pesquisa. 

Dentre as desvantagens da profissão de professor de ciências apontadas pelos 

entrevistados que responderam exclusivamente não à questão anterior, as alternativas 

que mais evoluíram foram a questão dos baixos salários e a insegurança pessoal, diante 

de um ambiente insalubre e com poucos investimentos, que se conceitua típica do ofício 

de ensinar. Essa mudança conceitual pode dever-se muito mais a dados trazidos de 

forma extraclasse, por alunos que conhecem outros professores ou através deles 

mesmos nos ambientes escolares que alguns poderiam vir a frequentar, do que 

fornecidos pelos professores responsáveis pela disciplina de instrumentação. 

O estudo do qui-qradrado (X2) que compara as respostas entre variáveis, 

indicando sua significância, ou como percebemos mudanças nas intenções de respostas, 

demonstrou que para os alunos que respondiam a questão 2 (que indicaram não 

desejarem ser professores) houve uma diferença significativa entre as respostas, 

demonstrando uma mudança conceitual nas razões que poderiam levar à recusa pela 

docência. Essa mudança também ocorreu na diferença entre as intenções de opinião ao 

longo das duas etapas para as questões relacionadas às vantagens de serem professores: 

obtenção de conhecimento (com uma tendência a mudança significante de valores) e 

responsabilidade social da prática docente (com valores significativos).  

A comparação entre os turnos diurno e noturno mostrou dados semelhantes 

durante a primeira e segunda etapa, entretanto os alunos do turno noturno demonstraram 

maior temor pela insegurança à qual estão submetidos muitos educadores atualmente. O 

fato de se identificarem com a pesquisa, buscarem uma segunda profissão ou terem 

outras razões para não desejarem se tornar professores não permaneceu como intenção 

apontada na pesquisa, diminuindo sua porcentagem da primeira para a segunda etapa ou 

mantendo-se estável e baixa. Apenas a questão dos baixos salários manteve-se na 

mesma porcentagem nos dois turnos e nas duas etapas. 
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Ainda com relação aos alunos que responderam à primeira questão de forma 

negativa, a eles foi questionado o porquê da escolha de uma disciplina de licenciatura se 

eles não tinham interesse em atividades docentes. As respostas mais presentes nessa 

questão e que tiveram um incremento da primeira para a segunda etapa foram: a razão 

de ser um curso noturno, por ter um mercado amplo ou devido à baixa concorrência na 

prova que os selecionou para o curso universitário. Mais uma vez pode-se notar que a 

motivação para as respostas não sofre influência dos professores da disciplina de 

instrumentação, mas sim de valores pessoais, concepções próprias e por muitas vezes 

alternativas por parte dos alunos e devido a uma visão da docência que até mesmo os 

estudantes que responderam de forma afirmativa à primeira pergunta compartilham. 

Um fato que ilustra muito bem a distinção entre os alunos dos turnos diurno e 

noturno está na razão que levou à escolha do curso de licenciatura em ciências 

biológicas apesar de muitos discentes não demonstrarem interesse em se tornarem 

professores: os alunos do turno noturno foram os que mais escolheram a licenciatura 

devido à relativa facilidade em encontrar um emprego devido ao mercado de trabalho 

amplo que o curso de licenciatura pode proporcionar. A busca pela ampliação do 

conhecimento, a falta de informações durante o período de inscrições no processo 

seletivo e o interesse em outro curso superior cujo acesso seria possível através do 

reingresso foram razões que apresentaram diminuição em suas porcentagens. A busca 

por um curso noturno e o ingresso na licenciatura devido à baixa concorrência no 

processo seletivo foram os motivos que sobressaíram na segunda etapa, sobretudo para 

os alunos do período noturno. 

As vantagens e benefícios do ofício de ensinar foram apontados tanto pelo grupo 

dos alunos que responderam sim na primeira questão, quanto pelos que responderam 

não ou apenas simpatizavam com a prática docente. Dentre essas vantagens, a 

transmissão e obtenção de conhecimento extra obteve um decréscimo no número de 

opiniões da primeira para a segunda etapa, demonstrando uma possível visão simplista 

por parte dos licenciandos que vem a ser esclarecida e melhor entendida durante o 

decorrer da disciplina de instrumentação, focando-os mais em questões relacionadas ao 

mercado de trabalho que no aprimoramento das atividades laborais em si. 

A responsabilidade social advinda do ofício de ensinar é outro fator apontado 

como importante, e que obteve um acréscimo de menções da primeira para a segunda 

etapa. Com isso, os alunos demonstram não estar alheios aos conceitos ligados à 



 

61 

educação e estudos CTS e à importância que o desenvolvimento social tem com o 

estudo, a docência e a capacitação tecnológica dos estudantes. 

Outras razões apontadas como vantagens do ofício de ensinar, como o fato de 

possuir um curso superior ou ter facilidade de arranjar um emprego não apresentou 

aumento de opiniões e pareceu não influenciar tanto na decisão dos licenciandos. Isso 

pode indicar que eles possuem objetivos claros tanto durante o início quanto no fim do 

semestre no qual cursaram a disciplina de Instrumentação do ensino de ciências I e 

esses objetivos estão diretamente relacionados a um compromisso coletivo, fato que 

mantém uma conformidade com os conteúdos ministrados na disciplina. 

Ao compararmos as intenções dos alunos em seus respectivos turnos, 

percebemos um aumento significativo, da primeira para a segunda etapa, na concepção 

de responsabilidade social como uma das principais vantagens em se dar aula, sobretudo 

para os alunos do turno noturno. A transmissão de conhecimento é um ponto positivo 

em ser professor que não sofreu mudanças significativas entre as duas etapas da 

pesquisa, enquanto que a obtenção de conhecimento e outras vantagens foram aspectos 

que tiveram suas intenções diminuídas com o desenvolver da disciplina de 

instrumentação. Esse fato demonstra a importância informativa e formativa da 

disciplina de instrumentação no ensino de ciências I que insere conceitos e interesses 

que aproximam da docência de sua função social. 

Dentre as desvantagens que a docência parece exibir, na visão dos licenciandos, 

estão a desvalorização profissional que o professor sofre diante da sociedade brasileira, 

baixos salários e o estresse. Essas questões também foram respondidas por todos os 

envolvidos na pesquisa e não apenas pelos entrevistados que responderam de maneira 

negativa à primeira pergunta. 

Quanto à desvalorização profissional, tanto essa questão passou por um 

acréscimo de respostas positivas da primeira etapa para a segunda etapa, quanto ela 

apresentava sozinha um maior porcentual em comparação com os alunos que não a 

consideravam uma desvantagem para a docência; ou seja, essa é uma das maiores 

preocupações dos estudantes de licenciatura em ciências biológicas e isso é 

demonstrado desde antes do início das aulas da disciplina de instrumentação, além de se 

mostrar uma questão crescente até o fim da segunda etapa da pesquisa. De forma 

análoga, o estresse é apontado como uma das preocupações que mais aumentou durante 

a matéria, embora a porcentagem não seja tão expressiva quanto a desvalorização 

profissional. Conceitos e concepções são reforçadas quanto a esses dois quesitos, 
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mostrando as principais preocupações dos alunos que não podem ser sanadas através 

dos diálogos durante as aulas. 

Os baixos salários são um motivo apontado como uma das maiores desvantagens 

na visão dos estudantes, embora tenha sofrido um decréscimo de opiniões a seu favor da 

primeira para a segunda etapa. Esses dados apontam para uma visão mais profissional, 

possivelmente vindo das discussões durante a matéria. 

Ao compararmos as respostas dadas ao questionamento sobre as principais 

desvantagens em ser professor, os alunos presentes nos turnos diurno e noturno 

mantiveram opiniões semelhantes e constantes ao longo das duas primeiras etapas da 

pesquisa, que se desenvolveu ao longo da disciplina de instrumentação do ensino de 

ciências I. A desvalorização profissional foi o ponto negativo com mais apontamentos e 

passou por uma pequena elevação quando chegamos na segunda etapa da pesquisa, 

enquanto as demais se mantêm quase constantes ou apresentam uma pequena queda nas 

porcentagens. Isso deve-se ao papel divulgador da disciplina, que une indivíduos para 

que debatam e discutam temas de interesse em comum, como é o caso das desvantagens 

de ser professor. 

O estudo do X2 para a comparação entre as turmas revelou algumas variações 

entre os turnos diurno e noturno que indicam como realidades de discentes que estudam 

em horários diferentes podem interferir nas intenções de opiniões a ponto de exibirem 

uma diferença significativa entre as respostas. As turmas dos turnos diurno e noturno 

apresentaram diferenças significativas nas respostas dadas à primeira questão (deseja 

ser professor), fato que se repetiu na segunda etapa da pesquisa. As questões 2 e 3, 

direcionadas aos alunos que responderam negativamente na questão 1 (por que não quer 

ser professor e se não quer, por que escolheu um curso de licenciatura) também 

apresentaram uma grande significância na diferença entre as respostas dadas pelas 

turmas de alunos ao compararmos os dois turnos, o que também se repetiu na segunda 

etapa da pesquisa. As vantagens e desvantagens não apresentaram diferenças 

significativas entre alunos de turnos diferentes em qualquer etapa da pesquisa. Com 

isso, percebemos que os alunos de determinados turnos podem ter impressões sobre 

suas carreiras de formas diferentes uns dos outros, mas as concepções acerca da 

realidade das atividades docentes, quanto às suas vantagens e desvantagens, podem 

permanecer as mesmas. 

Quanto à significância entre as respostas de cada turma em seu turno, 

percebemos que os alunos que estudam durante o dia mudaram significantemente suas 
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respostas ao longo das duas etapas nas questões 1, 2 e 3, indicando que a disciplina 

pode ter contribuído para uma mudança conceitual a respeito da intenção em se 

tornarem professores para os alunos desse turno. O mesmo não se percebe sobre as 

intenções que indicam mudanças nas concepções sobre vantagens e desvantagens em se 

tornarem professores: não existem diferenças significativas ao longo das duas etapas 

para os alunos do turno diurno.  

Os alunos que estudam à noite apresentaram mudanças significativas nas 

respostas referentes à questão 3 (direcionada aos alunos que não desejam ser 

professores mas escolheram um curso de licenciatura em ciências biológicas) ao longo 

das duas primeiras etapas da pesquisa informando como suas concepções sobre as 

estratégias para alcançar objetivos pode mudar ao longo da disciplina de instrumentação 

para o ensino de ciências I. Além disso, houve também uma diferença significativa nas 

intenções de opinião que informam quais são as principais vantagens de ser professor, 

destacando o valor informativo que a disciplina desempenha junto aos discentes do 

turno noturno. As questões 1, 2 e 5 (sobre a intenção de ser professor, o porquê da 

recusa de não ser professor e as principais desvantagens da profissão docente) não 

apresentaram diferenças significativas nas duas primeiras etapas da pesquisa para os 

alunos do turno noturno, indicando que para esses indivíduos as concepções se 

mantiveram constantes durante o período no qual foi realizada a pesquisa. 

Uma variável importante a ser considerada é a idade dos alunos envolvidos na 

pesquisa. As respostas dadas pelos discentes demonstram que alunos de turnos 

diferentes têm concepções, preocupações e planejamentos diferentes uns dos outros. Os 

alunos do turno matutino possuem maior quantidade de indivíduos jovens quando 

comparamos a mesma faixa etária no período noturno (faixas etárias abaixo de 19 até 24 

anos). Os alunos do período noturno apresentam um pequeno aumento de indivíduos 

com idades a partir de 25 anos, o que demonstra maior número de indivíduos mais 

velhos, experientes e que podem influenciar nas opiniões dos colegas de classe.   

Em todas as questões podemos perceber que não existem diferenças muito 

discrepantes entre os dados percentuais coletados durante a primeira etapa e a segunda 

etapa (embora com diferenças significativas em alguns casos), demonstrando que os 

licenciandos em sua maioria mantêm firmes suas concepções e visões críticas acerca do 

futuro laboral na docência. Por outro lado, a flutuação que é percebida na porcentagem 

estatística dos dados pode informar a importância que a disciplina de Instrumentação do 

Ensino de Ciências e Biologia I tem ao influenciar as opiniões dos alunos. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Questionário 

 

UFRN-CB-Departamento de Fisiologia 

Disciplina: Instrumentação para o ensino de ciências 

Nome:__________________________________Idade:______Data:__/__/__Período:__ 

“Ser professor” 

Com o objetivo de conhecer melhor o perfil dos alunos do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas, gostaríamos de saber a sua opinião nas questões abaixo sobre a 

profissão de professor. 

1. Você quer ser professor? 

(  ) Sim 

(  ) Simpatizo com a idéia, mas ainda não me decidi. 

(  ) Não. Porquê?___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                    

2. Caso tenha respondido NÃO na alternativa anterior: o que levou você a escolher 

o curso de licenciatura? 

________________________________________________________________ 

                                                  

 

3. Quais as vantagens e desvantagens da profissão de professor? 

 

 

4. Quais disciplinas da licenciatura você já cursou e/ou está cursando?         
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8.2. Artigo 1 

(IN) CERTEZAS SOBRE A PROFISSÃO DE PROFESSOR NA 

VISÃO DE ESTUDANTES DA LICENCIATURA 

Ivanise Cortez de Sousa; Arnor Dionísio; Carolina Virgínia M. de Azevedo;  

Universidade federal do Rio Grande do Norte 

Modalidade da apresentação: Pôster 

Resumo  

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a percepção de estudantes do curso 

de licenciatura em ciências biológicas a respeito da profissão docente. Um 

questionário foi aplicado à 235 estudantes de licenciatura da UFRN/Brasil, 

entre os anos de 2009 a 2003. Apenas 45,53% afirmaram que intencionavam 

ser professores enquanto 41,70% simpatizam com a ideia, mas não têm 

certeza e 12,76% afirmaram não terem interesse na profissão. Entre os que 

responderam negativamente, 25,81% justificaram indicando que se sentem 

inseguros, 25,81% que se identificam com a profissão de pesquisador ou ainda 

que os salários são desestimulantes (12,90%). Quanto às vantagens 

mencionadas por todos os estudantes à profissão, a maioria relatou a 

transmissão do conhecimento (48,93%) e entre as desvantagens a 

desvalorização profissional (64,25%). Assim, conclui-se que os indivíduos que 

ingressam na licenciatura ainda apresentam muitas incertezas quanto à 

profissão sendo necessárias ações direcionadas à valorização do profissional 

docente. 

Palavras-chave: Docência, Ciências, Vocação.  

 

ABSTRACT  

The objective of this research was to evaluate the perception of undergraduate 

course students in biological sciences about the teaching profession. A 

questionnaire on the intention to be a teacher was applied to 235 

undergraduate students at the UFRN/Brazil, between the years 2009 to 2003. 

Only 45.53% said they wanted to be teachers while 41.70% sympathize with the 

profession and 12.76% had no interest in being teachers. Those who 

responded negatively reported that feel insecure 25.81%, are identify with the 

researcher profession 25.81%, or that wages are discouraging (12,90%). The 

main advantage of being a teacher mentioned by the students was the 

transmission of knowledge (48.93%) and among the disadvantages 

professional devaluation (64.25%).Finally, it was asked why they opted for a 

degree course. Thus, it is concluded that individuals who enter the degree still 
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have many uncertainties about the profession and necessary actions that will 

lead appreciation of the teaching profession.  

Keywords: Teaching, Science, Vocation 

 

 

INTRODUÇÃO  

O ato de ensinar desempenha uma importante função na vida dos 

cidadãos, sendo uma das atividades mais importantes, antigas e nobres da 

humanidade. Atualmente muitos são os desafios colocados ao professor, entre 

eles, mais do que transmitir os conteúdos, estimular a construção ativa do 

conhecimento por parte do aluno (Mortimer, 1996). Entretanto, pouca 

valorização tem sido dada pela sociedade (Savater, 2007). 

Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a percepção de 

estudantes do curso de licenciatura em ciências biológicas a respeito da 

profissão docente. 

  

 

METODOLOGIA 

Para realizar a pesquisa, foram registradas opiniões de 235 estudantes 
do curso de ciências biológicas, entre os anos de 2009 até 2013, dos turnos 
diurno e noturno. A pesquisa consistiu na aplicação do questionário “Ser 
professor”, formulado pelos próprios professores da disciplina de 
Instrumentação para o ensino de ciências I aos alunos matriculados nesta 
disciplina. A disciplina de instrumentação é oferecida no 4º período do curso, 
composto por 8 semestres ao total. O número de alunos envolvidos na 
pesquisa a cada ano está demonstrado no quadro 1: 
 

 

Quadro 1: Distribuição do número de estudantes na disciplina de 

instrumentação que responderam ao questionário entre os anos de 2009 e 

2013. 

 Total diurno Total noturno Total 

2009 29 37 66 

2010 27 31 58 

2011 24 21 45 

2012 12 21 33 

2013 19 14 33 

 

O questionário representa as opiniões dos alunos de biologia sobre a 

profissão de professor e suas expectativas acerca da profissão. (Quadro 2). 
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Quadro 2. Questionário “ser professor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

Assim, a pesquisa sobre as intenções dos licenciandos em se tornarem 

professores contou com dados inéditos tanto para o campo de estudo, pessoas 

pesquisadas ou época, tornando uma realidade única para se observar o 

interesse em se tornarem professores.  

Para avaliar a frequência de indivíduos nas respostas foi utilizado o teste 
do qui-quadrado (X2) com nível de significância p<0,05 (HINKLE, WIERMA, 
JURS, 1979). Este teste torna-se eficaz como comprovado em estudos como o 
de Missio (2007), em seu estudo da utilização do programa statistica versão 5.1 
para especificar modelos com parâmetros variáveis.  
 
 
 
RESULTADOS 

Ao ingressar na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências 
a maior parte dos alunos já havia cursado ou estava matriculada em outras 
disciplinas relacionadas à licenciatura, como Fundamentos sócios filosóficos da 
educação (FSFE); Organização da educação brasileira (OBEB); Psicologia da 
educação (PSICEDU); Comunicação visual (COMVIS) e Didática (DIDÁTICA). 
As disciplinas oferecidas no curso de licenciatura em Ciências Biológicas da 
UFRN estão de acordo com dados coletados por Gatti (2009). (Figura 1). Ao se 
perguntar sobre a intenção de se tornarem professores foram registradas 
respostas que variavam entre sim, simpatiza pela profissão e não. Entre os 235 
estudantes, apenas 45,53% (107 pessoas) indicaram certeza na escolha da 
docência em ciências biológicas, enquanto que 41,70% (98 pessoas) 
simpatizam com a profissão de professor e 12,76% (30 pessoas) afirmaram 
não terem interesse em ser professor (X2=19,25; p<0,05). (Figura 2). 
 

 

 

 

 

 

Nome:________________________________Idade:______Data:__/__/__Período:___ 

 

“Ser professor” 

 

Com o objetivo de conhecer melhor o perfil dos alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, 

gostaríamos de saber a sua opinião nas questões abaixo sobre a profissão de professor. 

1. Você quer ser professor? 

(  ) Sim 

(  ) Simpatizo com a ideia, mas ainda não me decidi. 

(  ) Não. Por quê?_________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                    

2. Caso tenha respondido NÃO na alternativa anterior: o que levou você a escolher o curso de 

licenciatura? 

_______________________________________________________________ 

                                                  

 

3. Quais as vantagens e desvantagens da profissão de professor? 

 

4. Quais disciplinas da licenciatura você já cursou e/ou está cursando?   
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Figura 1. Disciplinas de licenciatura que os 
estudantes já haviam cursado ou estavam 
cursando no mesmo semestre que a 
Instrumentação para o ensino de ciências I: 
Fundamentos sócio filosóficos da educação 
(FSFE); Organização da educação brasileira 
(OBEB); Psicologia da educação 
(PSICEDU); Comunicação visual (COMVIS); 
Didática (DIDÁTICA); Educação especial 
(EDUESPE); Química para o ensino de 
ciências (QUIMENS); Física para o ensino 
de ciências (FISENS) e Prática em ciências 
(PRATCIEN). 

 

Figura 2: intenções dos estudantes 

pesquisados quanto à intenção de 

serem professores (n=235). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso a resposta fosse negativa, os alunos teriam que apresentar um 

motivo. Entre os que responderam negativamente (12,8%), 25,81% justificaram 

indicando que se sentem inseguros, 25,81% que se identificam com a profissão 

de pesquisador, ou ainda que os salários são desestimulantes (12,90%), entre 

outros. (Figura 3). Entre os estudantes que não queriam ser professores 

(8,94%), foi questionado porque optaram por um curso de licenciatura. As 

respostas mais frequentes foram: a opção de cursarem no turno noturno 

(24,14%), a busca pelo reingresso à universidade (20,69%) a presença de um 

amplo mercado de trabalho (20,69%) e a baixa concorrência no vestibular 

(10,34%). (Figura 4). 
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Figura 3: Motivos apontados pelos 

estudantes para não quererem 

seguir a carreira docente (n=30). 

Figura 4. Motivos para a escolha da 

licenciatura pelos estudantes que 

não querem ser professores. (n = 30 

alunos). 

 

Quanto às vantagens mencionadas por todos os estudantes à profissão 

docente, a maioria relatou a transmissão do conhecimento (48,93%), seguido 

da obtenção de conhecimento (38,72%) e por fim a responsabilidade social 

(34,89), como já indicado por Moreira (2004). (Figura 5). Entre as 

desvantagens foram relatados a desvalorização profissional (64,25%), os 

baixos salários (56,59%) e o estresse (13,61%). Fatos semelhantes foram 

apontados por Lapo (2003). (Figura 6). 

 

Figura 5. Vantagens atribuídas à 

profissão docente (n= 235 alunos). 

 

 

 

 

Figura 6. Motivos relatados para a 

escolha da licenciatura pelos 

estudantes que não querem ser 

professores. (n = 235 alunos). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apenas a metade dos estudantes que fazem a licenciatura em ciências 

biológicas tem a intenção de se dedicar à profissão de professor. As 

desvantagens atribuídas à desvalorização profissional por parte da sociedade 

associada aos baixos salários parecem se sobrepor às vantagens relacionadas 

ao o seu papel como indivíduo que transmite e obtém conhecimento, além de 

sua responsabilidade social. 

Os dados analisados podem ser estudados de diversas maneiras, todas 

igualmente importantes para pesquisas sobre a investigação em educação em 

ciências. Como variáveis que influenciariam nas respostas estatísticas podem-

se mencionar as faixas etárias dos estudantes, as atividades laborais que 

venham a executar fora do horário de suas aulas, o gênero e sua estabilidade 

familiar e financeira.  

Assim, conclui-se que os indivíduos que ingressam na licenciatura ainda 

apresentam muitas incertezas quanto à profissão sendo necessárias ações 

locais por parte dos docentes para estimular a vocação dos estudantes, além 

de ações mais amplas e governamentais de incentivo à formação continuada e 

valorização do profissional docente.  
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8.3. Artigo 2 

 

Percepções de estudantes de biologia sobre a 

docência na disciplina de instrumentação para o 

ensino de ciências  

Perceptions of biology students about teaching though 

the discipline of instrumentation for teaching science 

Arnor Dionízio dos Santos, Carolina Virgínia Macedo de 

Azevedo,  Ivanise Cortez de Sousa,  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Ivanise@cb.ufrn.br, dnzio@yahoo.com.br  

Resumo 

A ação docente envolve fatores relacionados com processo de formação inicial e o 

preparo do profissional responsável pela instrução dos discentes. O objetivo desta 

pesquisa foi avaliar a contribuição e influência da disciplina de graduação de 

instrumentação de ensino em ciências I, sobre a intenção do licenciando em ser 

professor. A pesquisa acompanhou essa intenção com um questionário aplicado a 235 

alunos do curso de ciências biológicas da UFRN entre os anos de 2009 a 2013. A coleta 

desses dados ocorreu com a aplicação de um questionário no começo da disciplina e sua 

repetição ao final. Foi observado que a maioria dos alunos deseja ser professor e, com o 

passar do ano letivo e da disciplina esse número aumenta. Com isso, o questionário 

informou quais são as principais razões que levaram os licenciandos à escolha do curso 

de ciências biológicas, as principais vantagens e desvantagens advindas do ofício de 

ensinar passam por alterações sugerindo que a disciplina realiza um papel informativo e 

formativo.  

Palavras chave: docência, ciências, instrumentação, UFRN. 

 

Abstract  

The teaching activities involve factors related to initial training process and the 

preparation of the professional responsible for the education of students. The objective 

mailto:Ivanise@cb.ufrn.br
mailto:dnzio@yahoo.com.br
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of this research was to assess the contribution and influence of teaching instrumentation 

undergraduate course in science I, on the intention of licensing in being a teacher. The 

research followed this intention with a questionnaire administered to 235 students of 

biological sciences UFRN between the years 2009 to 2013. The collection of such data 

occurred with the application of a questionnaire at the beginning of the course and its 

repetition at the end. It was observed that most students want to be a teacher and, over 

the school year and discipline that number increases. Thus, the questionnaire informed 

what are the main reasons for the licensees to choose the course of Biological Sciences, 

the main advantages and disadvantages arising from the office of teaching goes through 

changes suggesting that discipline performs an informative and educational role. 

Key words: teaching, science, instrumentation, UFRN. 

 

Introdução  

Para realizar a tarefa de transmitir o conhecimento adquirido, através da 

observação da natureza, a humanidade aprimorou com o passar das gerações o ofício 

docente na figura de um professor. Essa profissão instituída está presente em 

praticamente todas as culturas, mas seu aspecto pode variar e ter caráter religioso, 

militar, político, filosófico, entre outros. Podemos perceber a ação de ensinar até mesmo 

em algumas outras espécies animais que, embora de forma muito simples, garante a 

sobrevivência de indivíduos mais jovens através da demonstração de hábitos dos mais 

experientes, como podemos visualizar nos experimentos realizados por Resende e 

Ottoni (2002), que observaram comportamentos de aprendizado em macacos-prego 

(Cebus apela) que aprenderam a abrir cocos por tentativa e erro através da imitação e 

brincadeiras sociais. No âmbito de ensinar, a docência é uma ação humana complexa, 

envolvendo regras culturais ligadas à sociedade, região e época nas quais se situa. 

Como em todos os planos e sonhos que os indivíduos fazem para seu futuro, 

muitos licenciandos assimilam as opiniões e concepções que observam em seu meio 

social acerca da atividade docente e têm considerações sobre os problemas da docência 

que não correspondem à realidade. Existem claros problemas enfrentados pelas pessoas 

envolvidos em trabalhos docentes, e que, só são percebidos, quando há o ingresso na 

atividade profissional, gerando a sensação de decepção e despreparo, por parte dos 

neófitos professores. A universidade, segundo Bruner (1976), deve proporcionar ao 

aluno uma formação tanto acadêmica quanto profissional, que lhe garanta o 

instrumental básico, os conhecimentos fundamentais relativos à sua área de formação, 

além de experiências significativas que lhe propiciem aptidões para aprender, 

desenvolver e aplicar, em sua área, inovações técnico-científicas, sendo este um bem 

útil para o resto da vida.  

Com o desenvolvimento da didática das ciências, segundo Libâneo (1999), 

tornou-se necessária a criação de uma metodologia eficaz e de fácil uso por parte dos 

docentes que possa chamar a atenção dos alunos de forma crítica e gere uma 

aprendizagem significativa para que a unidade didática seja compreendida e posta em 
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prática por alunos e, sobretudo, professores. Ferramentas eficazes e claramente 

presentes em toda história do ensino das ciências, como atividades discursivas em sala 

de aula (MORTIMER, 2002) e a experimentação (GIORDAN, 1999) são indispensáveis 

e indissociáveis à pedagogia construtivista (MORTIMER, 1996). O método científico 

ensinado nas escolas passou a resgatar a experimentação como uma demarcação entre o 

empírico e o teórico, um instrumento de mediação entre o sujeito, seu mundo e o 

conhecimento científico. Até então, principalmente na década de 60 no Brasil, os 

objetivos educacionais que permeavam o processo de ensino-aprendizagem eram 

divididos em cognitivo-intelectuais, afetivo-emocionais e psicomotores-habilidades, 

organizados em escalas comportamento (KRASILCHIK, 2000). A partir daí, com o 

avanço científico e tecnológico, a disciplina de ciências não se torna responsável apenas 

por formar repetidores e cientistas, mas sim indivíduos com posturas críticas e dispostos 

a garantir a sustentabilidade no meio em que vivem. 

Atualmente, as abordagens didáticas, que tratam de temas relacionados à 

ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (movimento CTSA), estão sendo 

testadas em escolas a partir de experiências com o seu uso em turmas de alunos. Estas 

experiências podem apontar resistências quanto à sua implantação devido à dificuldade 

de se romper com o paradigma de ensino tradicional universitário e a visão que 

formandos nas áreas das ciências adquirem (BRITO, SOUZA & FREITAS, 2008), mas 

são de extrema importância no contexto de desenvolvimento de um país (AULER, 

2001). Esse movimento surgiu a partir da necessidade de se discutir o uso da tecnologia 

de forma consciente pela população ao invés de se adotar uma tecnocracia ou ficar à 

mercê de outras nações mais desenvolvidas nos campos da ciência, tecnologia, 

economia e sociedade. A maior parte dos países da América Latina, entre eles o Brasil, 

importa o conhecimento estrangeiro devido a, entre outros fatores, não desenvolver uma 

política de incentivo à ciência. Uma das funções do educador brasileiro, na atualidade, é 

promover reflexão junto aos alunos sobre a participação da sociedade sobre questões 

referentes à ciência e tecnologia (AULER, 2001) proporcionando uma abordagem 

profunda do conhecimento (GOMES, 2011). 

O conhecimento significativo é resultado da vivência junto aos principais 

instrumentos que representam os avanços tecnológicos atuais, explorando os aspectos 

úteis ao aprendizado e aqueles que podem prejudicá-lo. Esse conhecimento tem passado 

por muitas mudanças que vão de um enfoque tradicional a um enfoque construtivista, 

ou com elementos perceptíveis do construtivismo (MASSABNI 2007). A aprendizagem 

investigativa, baseada em atividades experimentais (GALIAZZI, 2001) e a baseada em 

problemas (IRLES, 2013) podem ser percebidas como maneiras viáveis e eficazes para 

se obter esse conhecimento, além de motivar a cooperação e organização dos trabalhos. 

As discussões sobre a formação docente são norteadoras de uma busca por um ensino 

melhor no Brasil. Atualmente o professor deve buscar o ensino por pesquisa, 

envolvendo o seu aluno e incentivando-o a pensar de forma coletiva (PEREIRA, 1999). 

Uma das discussões mais presentes nas áreas de didática e ciências da educação refere-

se às formas de incentivar o estudo, eliminando distrações ou problemas que venham a 

prejudicar a rotina de aprendizado dos alunos. 

Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar as intenções dos alunos do curso 

de licenciatura em ciências biológicas que cursam a disciplina de instrumentação do 

ensino em ciências e biologia I sobre a profissão de professor, seus problemas e 

vantagens.   
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Metodologia 

Para realizar a pesquisa, foram registradas as opiniões de 235 alunos do curso de 

licenciatura em ciências biológicas da UFRN, entre os anos de 2009 até 2013, dos 

turnos diurno (111 pessoas) e noturno (124 pessoas), de ambos os gêneros e 

matriculados nas disciplinas de instrumentação de ensino em ciências e biologia I. Os 

alunos que cursavam a disciplina durante o período diurno, em alguns semestres a 

assistiram no período da manhã e em outros, no período da tarde, conforme a oferta da 

disciplina era disponibilizada. Eles responderam a um questionário no qual precisaram 

se identificar, informar idade, turno e que continha as questões: “Você quer ser 

professor?”, “Se não, porquê?”, “Por que escolheu a licenciatura?”, “Quais as principais 

vantagens em ser professor?”, “Quais são as principais desvantagens em ser 

professor?”. As questões 2 e 3 só seriam respondidas pelos entrevistados que 

respondessem negativamente à questão 1, já as questões 4 e 5 eram voltadas a todos os 

alunos. As respostas dadas pelos estudantes serviram de base para elaborar os dados 

apresentados na pesquisa. 

Com base nas estatísticas das observações de respostas entre os períodos de 

aplicação dos questionários (1ª etapa: no início da disciplina; 2ª etapa: no final da 

disciplina) espera-se observar uma variação significativa entre as respostas, concluído 

em mudança de opinião no alunado devido ao acompanhamento da disciplina, 

sobretudo no número dos que não desejam cursar biologia ou serem professores no 

futuro, tornando-se simpatizantes dessa ideia no futuro. 

 A análise estatística foi realizada pelo programa STATISTICA, que 

determina a significância das variações entre respostas antes e depois da disciplina. Os 

dados foram analisados utilizando o método quantitativo. Para a análise quantitativa das 

respostas dos estudantes ao questionário foi utilizado o teste qui-qradrado (X2), que 

buscava níveis de significância (p) com valores menores ou iguais a 0,05. 

 

Resultados  

Comparando-se as etapas 1 e 2 foi observado um aumento de 6,81% no 

percentual de indivíduos que têm a intenção de ser professor passando a representar 

52,34% da amostra. Por outro lado, o percentual de pessoas que apenas simpatizam pela 

profissão ou que não querem ser professores diminuiu para 38,72% e 8,94%, 

respectivamente (X2 = 2,76; p > 0,05) (Figura1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Comparação entre as opiniões sobre o desejo de ser professor, 

entre os alunos da disciplina de instrumentação nas etapas 1 e 2. 

 

Caso a resposta fosse negativa, os alunos teriam que apresentar um motivo. Na 

segunda etapa, as razões relacionadas à insegurança (25,81% na primeira etapa e 

33,33% na segunda etapa) e desestímulo salarial em relação ao esforço (12,90% na 

primeira etapa e 19,05% na segunda etapa) aumentaram significativamente, enquanto 

que algumas pessoas disseram apenas se identificar com o tipo de pesquisa (25,81% na 

primeira etapa e 14,28% na segunda etapa), ter uma segunda profissão (6,45% na 

primeira etapa e 4,76% na segunda etapa) e outras razões (29,03% na primeira etapa e 

28,57% na segunda etapa) diminuíram (X2= 13,58; p < 0,05) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Por que os alunos não desejam ser professores. 

  

Entre os estudantes que responderam antes negativamente à pergunta sobre o 

desejo de se tornarem professores (8,94%), foi questionado a eles porque optaram por 

um curso de licenciatura. As respostas se mantiveram na segunda etapa variando entre a 

 



 

84 

opção de um curso noturno (24,14% na primeira etapa e 27,27% na segunda etapa), a 

ampliação do conhecimento (10,34% na primeira etapa e ausência dessa alternativa na 

segunda etapa), o reconhecimento de um amplo mercado de trabalho (20,69% na 

primeira etapa e 27,27% na segunda etapa), a baixa concorrência no vestibular (10,34% 

na primeira etapa e 18,18% na segunda etapa), a desinformação sobre o curso e 

mercado de trabalho (13,79% na primeira etapa e 13,64% na segunda etapa) e a busca 

por reingresso na universidade (20,69% na primeira etapa e 13,64% na segunda etapa) 

(X2 = 8,98; p > 0,05) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Porque a escolha pela licenciatura, diante do não desejo de se tornar professor (n = 30 

alunos). 

 

 

No caso dos alunos que responderam sim ou simpatizam com a profissão de 

professor, foi perguntado quais são as principais vantagens no ofício de ensinar. Entre 

as respostas dos estudantes, a transmissão de conhecimento foi considerada uma grande 

vantagem e incentivo à prática da docência para 48,94% dos alunos na primeira etapa e 

para 45,96% dos alunos na segunda etapa (X2= 0,36; p > 0,05), demonstrando uma 

equivalência porcentual entre as etapas 1 e 2. A obtenção de conhecimento também foi 

levada em consideração como uma possível vantagem da profissão de professor para 

38,72% dos estudantes na primeira etapa, mas sofrendo uma diminuição porcentual para 

31,06% na segunda etapa (X2 = 2,74; p = 0,09).  

Outra vantagem mencionada é a importância devido à responsabilidade social 

que a profissão proporciona. Para 34,89% dos alunos pesquisados na primeira etapa, 

sim, existe uma recompensa na ação de ensinar relacionada com esse dever social e na 

segunda etapa a porcentagem sobe significativamente para 48,08% (X2 = 6,97; p < 

0,05).  

Outras razões que levaram aos entrevistados a escolha positiva à profissão de 

professor podem ser a preferência por empatia à profissão ou ao curso de ciências 
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biológicas, ou a alegação de facilidade em se arranjar emprego, entre outras razões (X2 = 

1,73; p > 0,05). Os que responderam sim a essas alternativas contam 19,57% na 

primeira etapa e 14,89% na segunda etapa, mantendo uma equivalência percentual entre 

as duas etapas (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Principais vantagens da profissão de professor apontadas pelos entrevistados nas duas 

etapas da pesquisa. 

 

Quanto às desvantagens que geram desmotivação ou preocupação para os alunos 

entrevistados, as respostas mais comentadas foram a desvalorização que os profissionais 

em educação sofrem perante a sociedade, os baixos salários e o estresse advindo da ação 

docente. 

 A desvalorização profissional é considerada uma desvantagem para 

65,25% na primeira etapa, aumentando para 68,51% na segunda etapa (X2 = 8,98; p > 

0,05). Outra consideração negativa no ofício de ensinar são os baixos salários que a 

profissão proporciona, sendo relatado por 56,59% na primeira etapa e diminuindo para 

52,76% na segunda etapa (X2=0,59; p<0,05).  

Por fim, uma desvantagem mencionada no ofício docente, segundo a pesquisa, 

seria o estresse causado pelo ambiente escolar na vida pessoal dos professores apontado 

como uma grande desvantagem para 13,62% na primeira etapa e aumentando para 

15,74% na segunda etapa (X 2= 0,34; p > 0,05) (Figura 5). 
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Figura 5: Principais desvantagens da profissão de professor apontadas pelos entrevistados nas 

duas etapas da pesquisa. 

 

 

Considerações Finais 

Durante a disciplina de Instrumentação para o ensino de ciências foi observado 

um pequeno aumento nas intenções dos estudantes em se tornarem professores, fato 

corroborado pela diminuição das respostas que apontavam apenas uma simpatia pelo 

curso ou ausência de interesse em seguirem a carreira docente. Podemos indicar a 

possibilidade de as disciplinas de instrumentação no ensino de ciências I e biologia ter 

contribuído para uma mudança conceitual na visão de alguns alunos em relação à 

responsabilidade social do professor perante a formação de cidadãos na sociedade. 

Através da pesquisa realizada, pode-se perceber que as intenções dos estudantes 

se modifica entre as etapas 1 e 2 com o aumento dos estudantes que têm intenção de 

tornarem-se professores e com as principais vantagens e desvantagens da docência que 

mudam, nas concepções dos licenciandos no decorrer da disciplina, demonstrando o 

papel formativo e esclarecedor da Instrumentação para os alunos de licenciatura em 

ciências biológicas.   
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8.4. Artigo 3 

 

“SER PROFESSOR”: PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO TURNO 

MATUTINO E NOTURNO DURANTE A DISCIPLINA DE 

INSTRUMENTAÇÃO I 

 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a percepção de estudantes do curso de licenciatura 

em ciências biológicas a respeito da profissão docente, relacionando as respostas de 

acordo com os turnos nos quais os discentes acompanhavam as aulas de Instrumentação 

para o ensino de Ciências I. Um questionário sobre a intenção em ser professor foi 

aplicado à 235 estudantes de licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte/Brasil, entre os anos de 2009 a 2003. 

Palavras-chave: Vocação docente, Ensino de ciências, Formação inicial. 

 

ABSTRACT  

The objective of this research was to evaluate the perception of degree course students 

in biological sciences about the teaching profession, relating the responses according to 

the shifts in which students accompanied the Instrumentation classes for science 

teaching I. A questionnaire intent on being a teacher was applied to 235 undergraduate 

students of the Federal University of Rio Grande do Norte / Brazil, between 2009-2003. 

Keywords: teaching vocation, science education, Initial training. 

 

INTRODUÇÃO 

Para realizar a tarefa de transmitir o conhecimento adquirido, através da 

observação da natureza, a humanidade aprimorou com o passar das gerações o ofício 

docente na figura de um professor. Essa profissão instituída está presente em 

praticamente todas as culturas, mas seu aspecto pode variar e ter caráter religioso, 

militar, político, filosófico, entre outros. Podemos perceber a ação de ensinar até mesmo 

em algumas outras espécies animais que, embora de forma muito simples, garante a 

sobrevivência de indivíduos mais jovens através da demonstração de hábitos dos mais 

experientes, como podemos visualizar nos experimentos realizados por Resende e 

Ottoni (2002), que observaram comportamentos de aprendizado em macacos-prego 
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(Cebus apela) que aprenderam a abrir cocos por tentativa e erro através da imitação e 

brincadeiras sociais. No âmbito de ensinar, a docência é uma ação humana complexa, 

envolvendo regras culturais ligadas à sociedade, região e época nas quais se situa. 

Como em todos os planos e sonhos que os indivíduos fazem para seu futuro, 

muitos licenciandos assimilam as opiniões e concepções que observam em seu meio 

social acerca da atividade docente e têm considerações sobre os problemas da docência 

que não correspondem à realidade. Existem claros problemas enfrentados pelas pessoas 

envolvidos em trabalhos docentes, e que, só são percebidos, quando há o ingresso na 

atividade profissional, gerando a sensação de decepção e despreparo, por parte dos 

neófitos professores. A universidade, segundo Bruner (1976), deve proporcionar ao 

aluno uma formação tanto acadêmica quanto profissional, que lhe garanta o 

instrumental básico, os conhecimentos fundamentais relativos à sua área de formação, 

além de experiências significativas que lhe propiciem aptidões para aprender, 

desenvolver e aplicar, em sua área, inovações técnico-científicas, sendo este um bem 

útil para o resto da vida.  

Com o desenvolvimento da didática das ciências, segundo Libâneo (1999), 

tornou-se necessária a criação de uma metodologia eficaz e de fácil uso por parte dos 

docentes que possa chamar a atenção dos alunos de forma crítica e gere uma 

aprendizagem significativa para que a unidade didática seja compreendida e posta em 

prática por alunos e, sobretudo, professores. Ferramentas eficazes e claramente 

presentes em toda história do ensino das ciências, como atividades discursivas em sala 

de aula (MORTIMER, 2002) e a experimentação (GIORDAN, 1999) são indispensáveis 

e indissociáveis à pedagogia construtivista (MORTIMER, 1996). O método científico 

ensinado nas escolas passou a resgatar a experimentação como uma demarcação entre o 

empírico e o teórico, um instrumento de mediação entre o sujeito, seu mundo e o 

conhecimento científico. Até então, principalmente na década de 60 no Brasil, os 

objetivos educacionais que permeavam o processo de ensino-aprendizagem eram 

divididos em cognitivo-intelectuais, afetivo-emocionais e psicomotores-habilidades, 

organizados em escalas comportamento (KRASILCHIK, 2000). A partir daí, com o 

avanço científico e tecnológico, a disciplina de ciências não se torna responsável apenas 

por formar repetidores e cientistas, mas sim indivíduos com posturas críticas e dispostos 

a garantir a sustentabilidade no meio em que vivem. 

Atualmente, as abordagens didáticas, que tratam de temas relacionados à 

ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (movimento CTSA), estão sendo 
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testadas em escolas a partir de experiências com o seu uso em turmas de alunos. Estas 

experiências podem apontar resistências quanto à sua implantação devido à dificuldade 

de se romper com o paradigma de ensino tradicional universitário e a visão que 

formandos nas áreas das ciências adquirem (BRITO, SOUZA & FREITAS, 2008), mas 

são de extrema importância no contexto de desenvolvimento de um país (AULER, 

2001). Esse movimento surgiu a partir da necessidade de se discutir o uso da tecnologia 

de forma consciente pela população ao invés de se adotar uma tecnocracia ou ficar à 

mercê de outras nações mais desenvolvidas nos campos da ciência, tecnologia, 

economia e sociedade. A maior parte dos países da América Latina, entre eles o Brasil, 

importa o conhecimento estrangeiro devido a, entre outros fatores, não desenvolver uma 

política de incentivo à ciência. Uma das funções do educador brasileiro, na atualidade, é 

promover reflexão junto aos alunos sobre a participação da sociedade sobre questões 

referentes à ciência e tecnologia (AULER, 2001) proporcionando uma abordagem 

profunda do conhecimento (GOMES, 2011). 

O conhecimento significativo é resultado da vivência junto aos principais 

instrumentos que representam os avanços tecnológicos atuais, explorando os aspectos 

úteis ao aprendizado e aqueles que podem prejudicá-lo. Esse conhecimento tem passado 

por muitas mudanças que vão de um enfoque tradicional a um enfoque construtivista, 

ou com elementos perceptíveis do construtivismo (MASSABNI 2007). A aprendizagem 

investigativa, baseada em atividades experimentais (GALIAZZI, 2001) e a baseada em 

problemas (IRLES, 2013) podem ser percebidas como maneiras viáveis e eficazes para 

se obter esse conhecimento, além de motivar a cooperação e organização dos trabalhos. 

As discussões sobre a formação docente são norteadoras de uma busca por um ensino 

melhor no Brasil. Atualmente o professor deve buscar o ensino por pesquisa, 

envolvendo o seu aluno e incentivando-o a pensar de forma coletiva (PEREIRA, 1999). 

Uma das discussões mais presentes nas áreas de didática e ciências da educação refere-

se às formas de incentivar o estudo, eliminando distrações ou problemas que venham a 

prejudicar a rotina de aprendizado dos alunos. 

Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar as intenções dos alunos do curso 

de licenciatura em ciências biológicas que cursam a disciplina de instrumentação do 

ensino em ciências e biologia I sobre a profissão de professor, seus problemas e 

vantagens.   
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METODOLOGIA 

Para realizar a pesquisa, foram registradas as opiniões de 235 alunos do curso de 

licenciatura em ciências biológicas da UFRN, entre os anos de 2009 até 2013, dos 

turnos diurno (111 pessoas) e noturno (124 pessoas), de ambos os gêneros e 

matriculados nas disciplinas de instrumentação de ensino em ciências e biologia I. Os 

alunos que cursavam a disciplina durante o período diurno, em alguns semestres a 

assistiram no período da manhã e em outros, no período da tarde, conforme a oferta da 

disciplina era disponibilizada. Eles responderam a um questionário no qual precisaram 

se identificar, informar idade, turno e que continha as questões: “Você quer ser 

professor?”, “Se não, porquê?”, “Por que escolheu a licenciatura?”, “Quais as principais 

vantagens em ser professor?”, “Quais são as principais desvantagens em ser 

professor?”. As questões 2 e 3 só seriam respondidas pelos entrevistados que 

respondessem negativamente à questão 1, já as questões 4 e 5 eram voltadas a todos os 

alunos. As respostas dadas pelos estudantes serviram de base para elaborar os dados 

apresentados na pesquisa. 

Com base nas estatísticas das observações de respostas entre os períodos de 

aplicação dos questionários (1ª etapa: no início da disciplina; 2ª etapa: no final da 

disciplina) espera-se observar uma variação significativa entre as respostas, concluído 

em mudança de opinião no alunado devido ao acompanhamento da disciplina, 

sobretudo no número dos que não desejam cursar biologia ou serem professores no 

futuro, tornando-se simpatizantes dessa ideia no futuro. 

 A análise estatística foi realizada pelo programa STATISTICA, que 

determina a significância das variações entre respostas antes e depois da disciplina. Os 

dados foram analisados utilizando o método quantitativo. Para a análise quantitativa das 

respostas dos estudantes ao questionário foi utilizado o teste qui-qradrado (X2), que 

buscava níveis de significância (p) com valores menores ou iguais a 0,05. 

 

RESULTADOS 

O turno diurno contou com 111 participantes da pesquisa e o noturno, 124 

entrevistados. A média de idade dos estudantes do turno diurno ficou entre 20 e 24 anos, 

e os estudantes do turno noturno com idades entre 25 e 29 anos. Assim, os estudantes do 

turno diurno apresentam uma faixa etária menor que a dos estudantes do turno noturno 

(Figura 1). 
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Figura 1: Incidência de faixas etárias dos alunos em comparação com os turnos em que 

estudavam. 

 

Na etapa 2 os estudantes do turno diurno apresentaram um aumento significativo 

em relação à intensão em ser professor de 52% para 63%. Para a alternativa simpatiza 

pela profissão houve diminuição de 36,9% para 31,8% e entre aqueles que não querem 

ser professores o percentual diminuiu de 10,8% para 4,5% (X2 = 11,50; p < 0,05) 

(Figura 2). 

Figura 2: Comparação entre as respostas para a questão “Você quer ser professor” relacionando 

as etapas 1 e 2 dos alunos do turno diurno. 
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44,3% e entre os que disseram não desejarem ser professores houve diminuição de 

14,5% para 12,9% na etapa 2 (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Comparação entre as respostas para a questão “Você quer ser professor” relacionando 

as etapas 1 e 2 dos alunos do turno noturno. 
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Os demais motivos, diminuíram a frequência na etapa 2: de 33,3% para 20% entre 

aqueles que se identificam com a pesquisa e de 8,3% para 0% entre os que buscam na 

licenciatura uma segunda profissão (X2 = 24,30; P < 0,05) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Comparação entre as respostas para a questão “Por que não quer ser professor” 

relacionando as etapas 1 e 2 dos alunos do turno diurno. 
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Entre os estudantes do turno noturno que não tinham a intenção de se tornarem 

professores, não houve diferença significativa em relação aos motivos entre as etapas 1 

e 2 (X2 = 7,26; p > 0,05). O motivo relacionado ao desejo do aluno em ser pesquisador 

diminuiu de 21% para 12,5%. Os demais motivos apresentam um aumento na 

frequência: salário incompatível com o esforço (de 10,5% para 12,5%); insegurança (de 

31,6% para 37,5%); busca por uma segunda profissão (de 5,3% para 6,2%); outras 

razões 31,6% (6 pessoas) e 31,2% (5 pessoas) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Comparação entre as respostas para a questão “Por que não quer ser professor” 

relacionando as etapas 1 e 2 dos alunos do turno noturno. 
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ampliação de conhecimentos e de 18,2% para 0% entre os que visavam uma baixa 

concorrência no processo seletivo (X2 = 26,86; p < 0,05) (Figura 6). 
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Figura 6: Comparação entre as respostas dadas pelos alunos que não queriam ser professores, 

mas entraram em uma licenciatura, relacionando as etapas 1 e 2 para os alunos do turno diurno. 
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questão 3 (X2 = 25,32; p < 0,05). Foi observado aumento em 2 motivos: a busca por um 

curso noturno (de 22,2% para 29,4%) e a baixa concorrência no processo seletivo (de 
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curso e o reingresso diminuíram de 11,1% para 0%, de 33,3% para 29,4% e de 22,2% 

para 11,8%, respectivamente (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Comparação entre as respostas dadas pelos alunos que não queriam ser professores, 

mas entraram em uma licenciatura, relacionando as etapas 1 e 2 para os alunos do turno 

noturno. 
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Quanto as vantagens de ser professor, não houve mudança significativa entre os 

estudantes do turno matutino nas etapas 1 e 2 (X2 = 5,74; p > 0,05). O turno diurno 

apresentou as seguintes porcentagens para a etapa 1 e 2, respectivamente: transmissão 

de conhecimento 36,5% e 34,2%; obtenção de conhecimento 23,3% e 23,4%; 

responsabilidade social 26,4% e 34,2%; outras razões 13,8% e 8,2% (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Principais vantagens na docência, comparando as etapas para o turno diurno. 

  

Entre os alunos do turno noturno houve diferença significativa entre as etapas 

em relação às vantagens atribuídas à docência (X2 = 8,58; p < 0,05). As mudanças nas 

porcentagens entre as etapas 1 e 2 foram: transmissão de conhecimento de 32,6% na 

etapa 1 para 31,6% na etapa 2; obtenção de conhecimento de 30,8% para 21%; a 

responsabilidade social de 22,8% na etapa 1 para 34,5% na etapa 2; outras razões 
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Figura 9: Principais vantagens na docência, comparando as etapas para o turno noturno. 

 

Por fim, a questão 5 (quais desvantagens de ser professor) não apresentou 
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para a desvalorização profissional; 45,4% e 40,9% para os baixos salários; 6,6% e 9,4% 

para o estresse (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Comparação entre as principais desvantagens de ser professor, relacionando 

respostas entre as etapas 1 e 2 para o turno diurno. 
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profissional (47,6% na etapa 1 e 50,3% na etapa 2); baixos salários (39% na etapa 1 e 

36,2% na etapa 2); estresse (13,4% na etapa 1 e 13,5% na etapa 2) (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Comparação entre as principais desvantagens de ser professor, relacionando 

respostas entre as etapas 1 e 2 para o turno noturno. 
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conservação de suas concepções entre os alunos mais velhos ou que estudam nesse 

período, enquanto que os alunos mais novos, estudando apenas durante o dia, mudaram 

muito de opinião entre as duas etapas da pesquisa, possivelmente devido à ação 

formadora da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências I. Os gráficos que 

representam as respostas à primeira questão (figuras 2 e 3) mostram uma flutuação 

maior entre as intenções dos alunos do período diurno em comparação com as respostas 

dos discentes que estudam à noite. 

 Com relação as diferenças das respostas entre as duas etapas da pesquisa, na 

questão relacionada com a recusa em ser professor, percebemos que os alunos do 

período diurno passaram a se preocupar mais com questões relacionadas a salários e à 

procura de um curso de bacharelado, por não desejarem estar inseridos em sala de aula. 

A segunda etapa marcou entre os alunos do turno noturno, de forma notória, a questão 

da insegurança. Conclui-se daí que os alunos mais jovens (ou simplesmente que 

estudam durante o dia) buscam o conhecimento da disciplina para fundamentar sua 

opção de trabalho e financeira; enquanto os alunos mais velhos (ou que estudam à noite 

e estão inseridos, em sua maioria, no mercado de trabalho) buscam respostas e 

confirmações quanto as estratégias para desempenharem suas atividades laborais com 

eficácia e segurança, como já observado por outros pesquisadores (DI PIERRO, 2001; 

LOBATO, 2004; CAMARANO, 2006; POCHMANN, 2004; GUERREIRO, 1998). 

 Confirmando essa característica do conhecimento buscado em consonância com 

a idade e turno, a terceira questão procurou esclarecer o porquê da escolha de um curso 

de licenciatura, e mais uma vez os alunos matriculados no período diurno mostraram 

um aumento da etapa 1 para a etapa 2 nas intenções relacionadas ao mercado de 

trabalho que iriam iniciar, ao reingresso e disseram ainda que não tinham informações 

suficientes para fundamentar suas escolhas no momento no qual se inscreveram no 

processo seletivo. Os discentes entrevistados do curso noturno apresentaram aumento 

nas intenções, entre as duas etapas, para as alternativas relacionadas à expansão de 

opções para o mercado de trabalho e devido à facilidade de acesso a uma universidade 

devido à baixa concorrência no processo seletivo para aquele curso. 

 Vantagens e desvantagens apresentaram equivalência nas duas etapas para 

ambos os turnos, mas a busca por uma motivação de ensinar ligada à responsabilidade 

social que a profissão de professor acarreta, aumentou ligeiramente entre os alunos do 

período noturno. As desvantagens apresentaram uma flutuação entre as respostas, mais 

evidente para os alunos do turno diurno. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

A comparação entre os turnos diurno e noturno mostrou dados semelhantes 

durante a primeira e segunda etapa, entretanto os alunos do turno noturno demonstraram 

maior temor pela insegurança à qual estão submetidos muitos educadores atualmente. O 

fato de se identificarem com a pesquisa, buscarem uma segunda profissão ou terem 

outras razões para não desejarem se tornar professores não permaneceu como intenção 

apontada na pesquisa, diminuindo sua porcentagem da primeira para a segunda etapa ou 

mantendo-se estável e baixa. Apenas a questão dos baixos salários manteve-se na 

mesma porcentagem nos dois turnos e nas duas etapas. 

Ainda com relação aos alunos que responderam à primeira questão de forma 

negativa, a eles foi questionado o porquê da escolha de uma disciplina de licenciatura se 

eles não tinham interesse em atividades docentes. As respostas mais presentes nessa 

questão e que tiveram um incremento da primeira para a segunda etapa foram: a razão 

de ser um curso noturno, por ter um mercado amplo ou devido à baixa concorrência na 

prova que os selecionou para o curso universitário. Mais uma vez pode-se notar que a 

motivação para as respostas não sofre influência dos professores da disciplina de 

instrumentação, mas sim de valores pessoais, concepções próprias e por muitas vezes 

alternativas por parte dos alunos e devido a uma visão da docência que até mesmo os 

estudantes que responderam de forma afirmativa à primeira pergunta compartilham. 

Um fato que ilustra muito bem a distinção entre os alunos dos turnos diurno e 

noturno está na razão que levou à escolha do curso de licenciatura em ciências 

biológicas apesar de muitos discentes não demonstrarem interesse em se tornarem 

professores: os alunos do turno noturno foram os que mais escolheram a licenciatura 

devido à relativa facilidade em encontrar um emprego devido ao mercado de trabalho 

amplo que o curso de licenciatura pode proporcionar. A busca pela ampliação do 

conhecimento, a falta de informações durante o período de inscrições no processo 

seletivo e o interesse em outro curso superior cujo acesso seria possível através do 

reingresso foram razões que apresentaram diminuição em suas porcentagens. A busca 

por um curso noturno e o ingresso na licenciatura devido à baixa concorrência no 

processo seletivo foram os motivos que sobressaíram na segunda etapa, sobretudo para 

os alunos do período noturno. 

As vantagens e benefícios do ofício de ensinar foram apontados tanto pelo grupo 

dos alunos que responderam sim na primeira questão, quanto pelos que responderam 

não ou apenas simpatizavam com a prática docente. Dentre essas vantagens, a 
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transmissão e obtenção de conhecimento extra obteve um decréscimo no número de 

opiniões da primeira para a segunda etapa, demonstrando uma possível visão simplista 

por parte dos licenciandos que vem a ser esclarecida e melhor entendida durante o 

decorrer da disciplina de instrumentação, focando-os mais em questões relacionadas ao 

mercado de trabalho que no aprimoramento das atividades laborais em si. 

A responsabilidade social advinda do ofício de ensinar é outro fator apontado 

como importante, e que obteve um acréscimo de menções da primeira para a segunda 

etapa. Com isso, os alunos demonstram não estar alheios aos conceitos ligados à 

educação e estudos CTS e à importância que o desenvolvimento social tem com o 

estudo, a docência e a capacitação tecnológica dos estudantes. 

Outras razões apontadas como vantagens do ofício de ensinar, como o fato de 

possuir um curso superior ou ter facilidade de arranjar um emprego não apresentou 

aumento de opiniões e pareceu não influenciar tanto na decisão dos licenciandos. Isso 

pode indicar que eles possuem objetivos claros tanto durante o início quanto no fim do 

semestre no qual cursaram a disciplina de Instrumentação do ensino de ciências I e 

esses objetivos estão diretamente relacionados a um compromisso coletivo, fato que 

mantém uma conformidade com os conteúdos ministrados na disciplina. 
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