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RESUMO  

 

A formação de professores nas modalidades de licenciatura dupla, não é comum em âmbito 
nacional, visto que esse tipo de formação exigi a interligação de grades curriculares de dois 
cursos distintos, cujo período de formação deve ocorrer em aproximadamente cinco anos. 
Acredita-se que no município de Humaitá-AM, a dupla formação de professores seja 
favorável, uma vez que os acadêmicos do curso estão sendo habilitados para atuar tanto na 
disciplina de Ciências Naturais, como de Biologia e Química. Com isso, a presente pesquisa 
intitulada “Investigando a formação dos futuros professores em Ciências: Biologia e Química 
no Sul do Amazonas” teve como objetivo analisar a formação dos futuros professores do curso 
de Licenciatura Dupla em Ciências: Biologia e Química, no município de Humaitá-AM. A 
metodologia utilizada nesta pesquisa teve uma abordagem qualitativa com o intuito de 
responder as indagações proposta neste trabalho, com isso foi realizada uma entrevista 
semiestruturada com 76 alunos regulamente matriculados, e uma pesquisa documental. Para 
a análise foi utilizado uma perspectiva crítica de educação que pudessem dar conta de 
embasar as análises realizadas. Constatou-se que o quadro discente é composto 
expressivamente por mulheres, e cerca de 58% dos alunos não são do município de Humaitá 
e estão na faixa etária mais jovem entre 20 e 22 anos. Esses aspectos se refletem na escolha 
do curso uma vez que a maioria das motivações exteriores que os levaram na escolha do 
curso foi a falta de opção na sua cidade de origem. Motivos como a falta de professores no 
mercado de trabalho bem como a própria identificação com as áreas da ciência também fez 
parte no ato da escolha do curso. Assim, é preciso refletir na forma com que esses futuros 
profissionais educadores estão sendo formados entendendo a sua importância na luta por 
uma educação de qualidade.  
 

Palavras chave: Educação Básica. Formação de Professores. Licenciatura Dupla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The training of teachers in the dual licensing modalities is not common at national level, since 

this type of training required the interconnection of curricula of two different courses, the 

training period of which should occur in approximately five years. It is believed that in the 

municipality of Humaitá-AM, the double teacher training is favorable, since the course's 

students are being able to work in both the Natural Sciences and Biology and Chemistry 

disciplines. Thus, the present research entitled "Investigating the training of future science 

teachers: Biology and Chemistry in the South of Amazonas" had the objective of analyzing the 

training of future professors of the Dual Degree in Sciences course: Biology and Chemistry, in 

the municipality of Humaitá -AM. The methodology used in this research had a qualitative 

approach with the purpose of answering the questions proposed in this work, with this it was 

done a semistructured interview with 76 students enrolled regularly, and a documentary 

research. For the analysis, a critical education perspective was used that could account for the 

basis of the analyzes carried out. It was found that the student body is composed expressively 

by women, and about 58% of the students are not from the municipality of Humaitá and are in 

the youngest age group between 20 and 22 years. These aspects are reflected in the choice 

of course since most of the external motivations that led them in choosing the course was the 

lack of choice in their home city. Reasons such as the lack of teachers in the job market as 

well as the very identification with the areas of science also was part of the act of choosing the 

course. Thus, it is necessary to reflect on the way in which these future educator professionals 

are being formed, understanding their importance in the struggle for a quality education. 

 

Keywords: Basic Education. Teacher training. Dual Degree. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o século XX, várias são as discussões fomentadas para a obtenção 

de uma educação de qualidade, esta que por sua vez percorreu um vasto caminho 

histórico absortos em lutas e vitórias por movimentos sociais que possibilitasse 

uma democratização do ensino (SOUZA, 2016). Porém, é sabido que ainda existe 

desafios a serem vencidos para obtenção de uma educação de qualidade. No 

entanto, mesmo que lentamente, as práticas pedagógicas se transformam ao 

longo do tempo, tendo em vista as reformas curriculares e tendo como foco a 

educação como instrumento de transformação e a possibilidade de abranger as 

diversas classes sociais existentes no Brasil.  As Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN), bem como, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são umas das 

políticas que norteiam a prática docente, observando a escola na sua totalidade. 

Sabe-se que a formação de professores nas modalidades de licenciatura 

dupla, não é tão comum em âmbito nacional, tendo em vista que esse tipo de 

formação geralmente exige a interligação das grades curriculares uma vez que 

são duas formações em uma, em um período de aproximadamente cinco anos. 

Assim, inicialmente no sul do Amazonas, a formação de professores em duas 

modalidades de ensino foi vista no ato da sua criação como favorável, uma vez 

que os profissionais seriam habilitados a atuar nas três áreas do saber: Ciências, 

Biologia e Química.  

 Ao ingressarem em um curso de licenciatura dupla em Biologia e Química 

na Instituição, os discentes se defrontam com alguns problemas, em primeiro 

lugar: A escolha por apenas uma das disciplinas, seja a Biologia ou a Química. 

Em segundo lugar, a falta de opção no município pois, muitos que ingressam no 

curso e, por não se identificarem com o mesmo, acabam trancando ou 

abandonando-o totalmente em meio ao seu processo de formação pois, são 

inúmeros os fatores que podem surgir e desestimular os discentes durante a sua 

caminhada acadêmica.  

Contudo, essa proposta de investigação pauta-se no modelo de educação 

inovadora proposta pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), no que diz 

respeito à oferta de cursos de Licenciaturas Duplas, especificamente o Curso de 

Ciências: Biologia e Química, que responde às necessidades imperiosas de 

formação e qualificação profissional de docentes de Biologia e Química com 
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atuação na Educação Básica, principalmente, nos municípios do interior do 

Estado do Amazonas. 

Mas, no contexto da chamada sociedade do conhecimento e de novas 

tecnologias em que se exige do acadêmico o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e comportamentais para a adequação junto ao mundo do trabalho, não 

se tem dúvida de que os meios para a formação dos futuros professores foram 

ampliados, sendo a Universidade, ainda, a principal via dessa formação. Por isso, 

ao colocar a formação de professores como foco deste estudo tentar-se-á 

contribuir com esta Instituição, no sentido de valorizar e buscar a verdadeira 

identidade do curso e de que modo ele pode atuar como instrumento mobilizador 

para transformações sociais. Já que sua criação foi inspirada pelo parecer 

CNE/CP 009/2001, de que as universidades deverão constituir suas licenciaturas 

como cursos com identidade própria, sem que se caracterizem como habilitações 

ou ramificações de outros cursos. 

Portanto, esta pesquisa busca analisar o processo de formação dos futuros 

professores do curso de Licenciatura em Ciências: Biologia e Química (LCBQ), no 

município de Humaitá-AM, além de observar a visão dos discentes em relação ao 

curso bem como examinar a pluralidade dos fatores que contribuem para a sua 

formação. 

Além disso, este trabalho visa contribuir para a formação acadêmica dos 

discentes envolvidos na pesquisa e, também, gerando informações para fomentar 

a discussão sobre a formação inicial de professores no Instituto de Educação, 

Agricultura e Ambiente campus da Universidade Federal do Amazonas 

(IEAA/UFAM). 

2. BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL E NO 

AMAZONAS 

A necessidade da formação docente já fora preconizada por Comenius 

desde o século XVII, mas é somente dois séculos depois na Revolução Francesa 

com a evolução de pensamento que deriva o processo de institucionalização das 

Escolas Normais. No Brasil, surge na Província do Rio de Janeiro a primeira 

Escola Normal no país (SAVIANI, 2009). 



17 
 

Dando um salto na história, após várias reestruturações das escolas 

normais bem como as transformações com que a sociedade brasileira se 

configurou tanto socialmente, economicamente e politicamente, tem-se uma 

importante conquista no âmbito educacional por meio das políticas públicas, uma 

vez que possibilitou a democratização do ensino. Nesse sentido, com o 

estabelecimento da Constituição Federal de 1988 bem como da criação da Lei de 

Diretrizes e Bases nº 9.394/96 culminou em um novo cenário para a educação. 

Castro (2016) aborda que a LBD foi mais do que um marco regulatório, foi um 

passo que possibilitou elevar o nível de formação do professor das séries iniciais 

ao nível superior uma vez que ela se estabeleceria por meio de Universidades e 

Institutos superiores rompendo com os modelos de cursos normais de nível 

médio, estes passariam a ser reconhecidos como apenas uma formação mínima.  

De acordo com Souza (2016) apoiado em Barreiro e Gebran (2006) mostra 

que por meio do decreto nº1190/39 os cursos de licenciatura se estruturavam por 

meio do qual três anos eram destinados a formação de conhecimentos específicos 

e somente um ano para uma formação pedagógica, gerando um sucateamento 

do conhecimento pedagógico, implicando no seu desempenho em sala de aula e 

consequentemente desencadeando uma a desvalorização social. Assim, por meio 

das várias transformações tanto políticas quanto econômicas bem como sociais 

que se desenrolaram ao longo dos últimos dois séculos emergem intelectuais 

pioneiros da educação nova na luta por uma educação gratuita. 

Nesse sentido, destacam-se Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo 

conforme afirma Saviani (2009) esses idealizadores contribuíram para uma 

reformulação das escolas normais por meio do decreto nº 3.810/1932 que 

transformou estas, em escolas para professores incluindo em seus currículos 

disciplinas como biologia educacional bem como introdução ao ensino que 

abrangia três dimensões: técnicas de ensino, as matérias teóricas tanto das 

ciências naturais quanto das ciências humanas e por fim as práticas de ensino 

realizadas por meio da observação e participação que supria o caráter prático da 

formação, ainda nessa perspectiva Tanuri (2000) afirma que com a ampliação da 

tradicional escola normal combinada com o ensino secundário federal possibilitou 

um curso de cinco anos constituindo assim a escola dos professores no Brasil por 

muito tempo.   
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Na década de 1960 após o golpe militar de 1964 culminou numa 

reestruturação novamente da legislação gerando o fechamento das escolas 

normais e ascendendo a habilitação específica de 2º grau para o exercício do 

magistério por meio do parecer Nº 349/72 no qual distinguia-se em duas 

modalidades: uma com duração de três anos e outra com duração de quatro anos 

(SAVIANI, 2009). Em 2002 tem-se a publicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação docente e posteriormente para cada licenciatura as 

suas respectivas Diretrizes Curriculares, vale ressaltar que mesmo com as 

normas vigentes, a relação de uma formação com mais ênfase nos 

conhecimentos específicos ao invés da formação pedagógica ainda é muito forte 

mesmo com todas as suas reformulações ao longo dos últimos dois séculos 

(GATTI, 2010).  

Diante disso, historicamente observamos que os a educação caminha 

paralelamente aos moldes da sociedade, na medida com que a sociedade se 

organiza e as relações que a compõem, a formação desse profissional é moldado. 

A formação de professores se ampara em paradigmas teóricos que, em 
determinados momentos históricos, concretizavam e concretizam um 
determinado modelo de formação docente, visando a atender os 
objetivos propostos pela sociedade (BATISTA, 2010, Pg. 11). 

Nessa perspectiva, a formação docente segundo Cunha (2005) não é 

neutra como todo ato humano tendo em vista que o professor possui 

características próprias exercendo assim uma prática social específica que 

pressupõe a neutralidade. Assim, é preciso fazer uma reflexão em torno dessa 

formação e de como esses profissionais estão sendo preparados para exercerem 

seu papel social nos dias atuais mesmo que a realidade da formação docente no 

país bem como as condições em que estão inseridos sejam fatores que acabam 

implicando na formação inicial e continuada desses professores.  

Com o advento da sociedade contemporânea tem-se a necessidade de 

cada vez mais formar intelectuais críticos desenvolvendo capacidades não só 

técnicas específicas de cada área, mas agentes participativos bem como 

reflexivos para atuarem em sociedade. Assim, as universidades públicas no Brasil 

se configura como um espaço educacional promovendo um leque de atividades 

regulares de ensino, pesquisa e extensão. Sobre esse cenário e com as políticas 
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públicas desenvolvidas as universidades públicas crescem exponencialmente 

buscando atender a demanda nacional.  

É nessa perspectiva que a Universidade Federal do Amazonas, já 

consolidada desde 1909, por meio de vários programas governamentais como o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) implementa no interior do Amazonas as Unidades acadêmicas 

nos municípios de Benjamin Constant, Coari e Humaitá e o Centro de 

Biodiversidade a Antropologia na capital, Manaus. Vale ressaltar que o Estado do 

Amazonas se divide em quatro mesorregiões: a) Mesorregião Norte amazonense; 

b) Mesorregião Sudeste amazonense; c) Mesorregião centro amazonense e d) 

Mesorregião sul amazonense, essas quatro mesorregiões compreendem a todo o 

território amazonense com um total de 62 municípios dos quais apresentam 

características diferenciadas (UFAM, 2006). Assim, cada unidade foi pensada de 

acordo com suas peculiaridades visando atender a demanda observando o 

contexto físico-cultural de cada região conforme Braule explora.  

Cada unidade acadêmica foi pensada a partir das demandas sub-
regionais levantadas pelas comissões de implantação. Devido à 
diversidade étnico-cultural existente foi escolhido para o Alto Solimões o 
curso de Antropologia – o primeiro curso de graduação nesta área no 
país (naquele momento histórico); a presença do mercado de fronteira e 
a falta de profissionais para administrar o mercado local, levou a escolha 
do curso de Administração; as demandas para docentes dos anos 
iniciais e áreas específicas foram determinantes para escolha dos cursos 
de Pedagogia, Biologia e Química, Letras – Língua Portuguesa e Língua 
Espanhola e Ciências Agrárias e Ambientais (BRAULE, 2012 p.157).  

Devido à discussão em torno das políticas de formação de docentes no 

interior do Amazonas, foi criado através de Resolução 020/2005 de 25/11/2005 o 

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente Campus Universitário Vale do Rio 

Madeira com sede em Humaitá-AM, atendendo aos municípios de: Apuí, Lábrea, 

Canutama, Manicoré Borba e Novo Aripuanã. Dentre os cursos contemplados 

nesse Instituto, tem-se a Licenciatura Dupla em Ciências: Biologia e Química que 

foi criada a fim de atender as necessidades socioculturais e socioeconômicas que 

circundavam o município. 

O curso apresenta modalidade de licenciatura presencial com duração 

mínima de 5 anos e o máximo de 7 anos e 6 meses computando uma carga horária 

de 3.860 horas totais funcionando no turno matutino e vespertino. Atualmente o 

curso ultrapassou o conceito preliminar de 3 para 4. O licenciado pode atuar tanto 
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na educação básica quanto no ensino superior por meio de ministração de aulas 

de Biologia e de Química quanto na pesquisa das mesmas.   

2.1 CENÁRIO DA FORMAÇÃO DOCENTE: ASPECTOS GERAIS  

De acordo com o último censo da educação básica realizada em 2018 

foram registrados no país cerca de 2,2 milhões de docentes sendo que mais da 

metade desses profissionais atuam no ensino fundamental (62,9%) causando 

uma diferença de somente 0,1% em relação ao último censo de 2014. Para o 

ensino médio o número de docentes que vinha em declínio desde de 2015 

aumentou para 0,7%, mas ainda assim lentamente (INEP, 2019).   

Atualmente, segundo Pereira (2000) Um modelo alternativo de formação 

de professores que vem conquistando um espaço cada vez maior na literatura 

especializada é o chamado modelo da racionalidade prática” este modelo traz 

sobre a ótica em que o professor é independente, tomando decisões e criando 

durante toda sua criação pedagógica, este modelo não remete somente na 

aplicação dos conhecimentos teóricos, mas na criação e reflexão dos mesmos.  

Após a conclusão do Ensino Médio poucos são os jovens que acabam 

escolhendo a carreira de professor, alegando, sobretudo os salários pouco 

atraentes, as más condições de trabalho e as jornadas de trabalho extensivas. 

Por ser uma profissão menos atrativa, acabam escolhendo aquelas que oferecem 

salários maiores e mais bem-conceituados pela sociedade (TRATUCE et al. 

2010). De acordo com pesquisa realizada pelo INEP (2006) nos últimos 15 anos 

a quantidades de profissionais da educação formados não satisfaz à demanda de 

professores necessários para a educação básica. Poucos são os docentes que 

lecionam nas disciplinas específicas em que foram graduados e isso tem 

contribuído para o desempenho bastante insatisfatório da educação em relação a 

aprendizagem de conteúdo específicos das diversas disciplinas e tem causado 

danos aos alunos, principalmente, das classes populares. Pois, 

Apenas em Língua Portuguesa, Biologia e Educação Física havia mais 
de 50% de docentes com formação na disciplina específica. A situação 
mais grave era a da área das ciências da natureza, em que havia apenas 
9% de professores de física com formação específica, e 13% de química, 
déficit que incide particularmente sobre o ensino médio (GATTI; 
BARRETO, 2009, p. 92). 

Ainda nessa perspectiva, em 2018 observamos que esse cenário ainda se 

mostra sem grandes alterações uma vez que a Química aparece em 6º lugar com 
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61,9% de professores com formação específica este se contrapõe a Biologia, 

mostrando um desempenho de 79,8%. No que se refere ao quadro geral de 

professores com formação adequada, o relatório mostra que a Região centro 

oeste e a região Nordeste apresentam o pior rendimento enquanto que a região 

sul se destacam positivamente (INEP, 2019).  

Um professor bem formado é uma das principais artimanhas para a 

obtenção de uma educação de qualidade, tendo em vista que a formação inicial é 

pouca para atender as chamadas sociedades tecnológicas, uma vez que a prática 

pedagógica nas escolas da atualidade exige um professor bem capacitado e 

preparado para trabalhar com os alunos e também com os problemas presentes 

no cotidiano da sociedade. Behens (1996) diz que é necessário que o educador 

acredite e invista na sua educação continuada uma vez que esta transforma-se 

em um mecanismo para a emancipação social. 

Uma abordagem que vale a pena ressaltar é o consenso dentro da 

comunidade docente de que os professores saibam incontestavelmente os 

conteúdos técnicos uma vez que para ensinar se faz necessário conhecer, e não 

simplesmente saber, mas saber fazer conforme a abordagem proposta por 

Carvalho e Gil- Perez (2011) muitas vezes a falta de conhecimentos teóricos 

constitui uma das principais dificuldades para que os professores se envolvam em 

atividades inovadoras pois segundo eles, não só saber é importante, mas como 

saber fazer, tendo em vista que quando se sabe aplicar os conceitos com 

autonomia em harmonia com propostas inovadoras a aprendizagem ocorrerá de 

forma dinâmica. Assim, uma boa formação é importante uma vez que a gravidade 

na carência de conhecimento da matéria, afeta na transmissão do conhecimento 

e tornando a aprendizagem unilateral.  

O processo de aprendizagem não é simplesmente receber informações de 

um professor, aprendizagem deve fazer sentido ao aluno, ou seja, muitas vezes 

estes não conseguem aprender, não são capazes de associar o conteúdo 

estudado com seu cotidiano, tornando-se desestimulados em relação ao tema 

estudado o que desencadeia um ensino descontextualizado (NUNES; ADORNI, 

2010). Freire (2006) também diz que a memorização mecânica, sem significado 

não se constitui no conhecimento do objeto, portanto é necessário que o processo 

de ensinar e aprender se produza no cotidiano das práxis pedagógicas, buscando 
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relacionar teoria e prática na construção do conhecimento significativo para os 

alunos, para o professor e para a formação docente.  

Outro aspecto importante é a metodologia usada pelo professor, o uso de 

aulas práticas em laboratórios é importante para a compreensão das aulas 

teóricas.  Nos cursos de formação inicial, geralmente possuem, em suas grades 

curriculares, poucas aulas práticas durante a formação profissional não 

possibilitando uma articulação entre a teoria e a prática. 

Infelizmente, nos modelos dominantes de ensino ainda predominam as 
aulas expositivas, onde o aluno continua sendo mero ouvinte, enquanto 
o professor transmite o conhecimento da ciência, com seus saberes 
pedagógicos, porém, juntamente com os saberes pedagógicos, é 
preciso que o professor possua conhecimento de diversas didáticas para 
ministrar suas aulas (VEIGA, et. al. Apud PREDEBON e PINTO, 2009, 
p.195). 

Freire (2006) afirma que os educadores devem compreender bem como 

partilhar da ingenuidade dos seus alunos para que possam juntos superá-los. 

Assim, abarcar os níveis de aprendizagens dos alunos é indispensável uma vez 

que cada aluno possui um processo de aprendizagem diferente.  

3.  METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se enquanto pesquisa bibliográfica e descritiva, 

para Appolinário (2012, p.62) “quando uma pesquisa busca descrever uma 

realidade, sem nela interferir, damos a ela o nome de pesquisa descritiva”. Teve 

como público alvo os alunos do curso de Licenciatura dupla em Ciências: Biologia 

e Química, do (IEAA/UFAM) todos regularmente matriculados do 2º Período ao 

10º Período totalizando 76 questionários aplicados.  

Inicialmente realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o tema a ser tratado. 

Pois, segundo Gil (2010, p.29) “a pesquisa bibliográfica é elaborada com base no 

material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de 

eventos científicos”. Além desses, o levantamento incluiu, principalmente, os 

documentos relacionados às políticas curriculares para a formação de 

professores, como por exemplo, as Diretrizes e Bases para a formação em 

Ciências e Biologia, além de documentos oficiais fornecidos pela coordenação 

acadêmica.  
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Em relação aos procedimentos para as coletas de dados, foi utilizada a 

entrevista semiestruturada no qual continha 11 questões tanto abertas quanto 

fechadas.   

À luz do referencial teórico elaborado com base na pesquisa sobre a 

investigação da formação de professores de Ciências, Biologia e Química no Sul 

das Amazonas os dados foram analisados por meio de tabelas e de gráficos, e 

análise crítica sobre a formação inicial dos sujeitos da pesquisa.  

 Segundo Marconi e Lakatos (2003) a tabulação e à disposição dos dados 

em tabelas, possibilita maior facilidade na verificação das inter-relações entre 

eles. É uma parte do processo técnico de análise estatística, que permite sintetizar 

os dados de observação, alcançados pelas diferentes categorias e representá-los 

graficamente. Assim, dessa forma, poderão ser melhor compreendidos e 

rapidamente interpretados. 

4. FORMAÇÃO DOS FUTUROS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 

BIOLOGIA E QUÍMICA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

Esta pesquisa foi realizada durante o período par, abrangendo os períodos 

2º,4º,6º,8º e 10º. Dessa forma, pode-se delinear de acordo com a tabela 1 que 

mais da metade dos alunos matriculados são do gênero feminino ao passo que 

32% são masculinos na faixa etária entre 20 e 22 anos. Desde a criação das 

primeiras escolas normais, no final do século XIX, as mulheres começaram a ser 

recrutadas para o magistério o que com passar do tempo com a sociedade 

contemporânea viu-se o rompimento com alguns paradigmas de que a mulher 

seria puramente do lar e do marido, por conseguinte tal aspecto se reflete no 

cenário brasileiro uma vez que a presença feminina nos cursos de licenciaturas é 

mais expressiva do que nos demais curso, cerca de 70,6% estão atualmente 

matriculadas nas graduações de licenciaturas (INEP, 2017). 
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Tabela 1: Perfil social dos discentes do curso de Ciências: Biologia e Química 

Variáveis  Categoria  fi fr 

Gênero  Masculino  24 32% 

  Feminino  52 68% 

  Subtotal 76 100% 

Idade  17|--19 13 17,11% 

  20|--22 38 50,00% 

  23|--25 15 19,74% 

  26|--28 5 6,58% 

  29|--31 1 1,32% 

  32|--34 1 1,32% 

  35|--37 3 3,95% 

  Subtotal 76 100% 

Cidade  Humaitá-AM 32 42% 

  Manicoré-AM 20 26% 

  Lábrea-AM 8 11% 

  Porto Velho-RO 4 5% 

  Interior de Humaitá  2 3% 

  Outros  10 13% 

  Subtotal 76 100% 

Escola  Pública  76 100% 

  Privada  0 0% 

  Subtotal 76 100% 

Função  Estudante  68 89% 

  Assalariado  6 8% 

  Não responderam  2 3% 

  Total 76 100% 

Fonte: O autor, 2019. 

Como já mencionado, o curso LCBQ foi criado para atender a toda a 

mesorregião sul amazonense e nessa perspectiva verificamos que mais da 

metade dos alunos são naturais dos municípios que circundam a sede, Humaitá. 

Esse fenômeno decorre do fato de que em sua localidade a disponibilidade de 

cursos diversos é muito escasso, política que constatamos em todo território 

brasileiro uma vez que cerca de 31.881 alunos das instituições federais se 

matricularam em uma unidade federal diferente da sua residência (INEP, 2017). 

Dos alunos entrevistados 13% foram agrupados na categoria “outros” o que 

significa que representam o grupo de alunos que não apresentaram uma certa 
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frequência nos questionários, tais como: Tonantins, Apuí, Canutama, Minas 

Gerais, Rio Grande do Norte, e Maranhão.  

Em decorrência da redemocratização do ensino na década de 1990 e a 

progressiva universalização do acesso ao ensino médio gratuito, o Brasil passa 

então a ser delineado com essa nova paisagem escolar o que verificamos com o 

fato de que 100% dos alunos entrevistados frequentaram a rede pública em seus 

respectivos municípios. Somando-se a isso temos que 89% dos alunos LCBQ 

somente estudam sem nenhuma atividade remunerativa ao passo que 8% além 

de estudarem ainda conciliam seus estudos com o trabalho sendo estes na faixa 

etária entre 23 a 25 anos.  

Outro aspecto a ser observado é a participação dos alunos LCBQ em projetos de 

iniciação científica, verificamos por meio da (tabela 2) que 61% dos alunos 

participam de projetos de ensino e extensão, no entanto esse número ainda é 

muito pequeno em relação ao 39% que ainda não participa de nenhum projeto.   

     Tabela 2: Relação de alunos participantes de projetos  

Fonte: O autor, 2019. 

Segundo Oliveira (2001) a universidade se estabelece em três pilares, uma 

delas é o ensino, que permite uma formação profissional, técnica e científica. A 

segunda é a pesquisa que permite a busca de novos conhecimentos e por fim, a 

extensão que se materializa na contribuição para a sociedade e na integração 

com a mesma. Diante disso, 34% dos alunos entrevistados estão participando dos 

projetos de ensino, no entanto vemos o número maior de participantes no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) nesse grupo 

Variáveis  Categoria Fi Fr 

Projetos  

Não  30 39% 

Monitoria  7 9% 

PIBIC 8 11% 

PIBID 19 25% 

PIBEX 4 5% 

PACE 8 11% 

  Subtotal  76 100% 

Auxílio acadêmico  
Sim  42 55% 

Não  34 45% 

Total  - 76 100% 
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estão concentrados os alunos do 2º e 4º período, nas demais turmas esse número 

é bem pouco. Para Lima et al (2019) mesmo que as cursos de licenciatura por 

meio dos Estágios Supervisionados bem como das Práticas Curriculares 

possibilite um contato com a realidade escolar, é necessário outras atividades na 

busca de aperfeiçoar a prática dos futuros professores, e é nesse sentido que o 

PIBID entra em 2007 como uma política satisfatória uma vez que permite 

experiências e vivências para a sua docência. 

  Além do PIBID, se enquadra no pilar de ensino a monitoria, esta, também 

funciona como uma atividade de iniciação à docente pois permite o aluno ministrar 

aulas de forma passiva, além de tirar dúvidas na resolução de exercícios. 

Portanto, cabe uma atenção maior para essa modalidade uma vez que somente 

9% dos entrevistados participa do programa. Para Oliveira et. al (2014) é 

importante que durante a graduação o aluno se insira nessa atividade de apoio 

pois faz parte do processo de ensino e aprendizagem além de agregar novos 

conhecimentos permitindo uma melhor preparação para a sua formação docente.  

No que se refere ao segundo pilar da universidade, temos que somente 

11% dos alunos estão atualmente participando do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Sabe-se que a inserção dos estudantes na 

iniciação científica é importante pois aprimora na qualidade da formação do 

professor pesquisador. Segundo os estudos de Dos Santos et. al (2018) no qual 

investigou a percepção inicial dos alunos ingressantes nos cursos de licenciatura 

do IEAA e demonstrou dados preocupantes uma vez que 94,44% dos alunos 

ingressantes de Biologia e Química não participava de projetos de iniciação 

científica e isso decorre do fato de não serem incentivados ou por não possuir 

conhecimento da importância da iniciação científica para a formação docente. O 

autor ainda reflete que tais projetos tem um auxílio de uma bolsa para que assim 

o aluno não desista do projeto, no entanto este não deve ser o principal motivo na 

permanência do mesmo. Em relação aos auxílios, foi constatado que 55% dos 

alunos entrevistados recebem auxílio acadêmico este permite uma ajuda de custo 

em relação aos materiais como apostilas e xerox, ao passo que 45% não recebe 

nenhum auxílio acadêmico.  

E por fim, e não menos importante encontram-se os alunos que participam 

de projetos de extensão como Programa Institucional de Bolsas de 
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Extensão (PIBEX) bem como o Programa Atividade Curricular de Extensão 

(PACE) estes compreendem a 16% dos entrevistados. Para Manchur et. al (2013) 

a integração entre a teoria e a prática em articulação com a sociedade se dar por 

meio da extensão universitária uma vez que possibilita uma troca de saberes entre 

as partes.  

Diante disso, devido a demanda de professores qualificados para atender 

a rede de educação básica foi criado o curso em Ciências: Biologia e Química em 

2006, inserindo no mercado de trabalho professores com formação adequada e 

interdisciplinar em duas áreas de atuação, atribuindo flexibilidade ao profissional 

e dando ao sistema de ensino tanto na esfera municipal quanto estadual bem 

como em toda a região Norte tendo em vista o crescente número de matrículas. 

Assim, o curso LCBQ formou desde a sua criação em 2006 somente 106 alunos 

conforme veremos no gráfico 1: 

Gráfico 1: Relação de alunos formados de acordo com as turmas de 2006 a 

2013 

 

Fonte: O autor, 2019 

Dentro dessa ótica verificamos por meio dos dados fornecidos pela 

coordenação acadêmica que nos anos de 2006 a 2013 formaram-se oito turmas 

totalizando 106 formandos, vale ressaltar que os anos exemplificados no gráfico 

1 corresponde o ano de ingresso das respectivas turmas não sendo levadas em 

consideração turmas remanescentes. Assim, nota-se uma oscilação ao decorrer 

dos anos com um pico de 21,7% na segunda turma, o que se justifica pelo fato da 

taxa de evasão ser menor do que nos demais anos como em 2008, 2009 e 2013 
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este, somente 3,8% formaram-se tendo um alto índice de desistência distinguindo-

se entre jubilamentos e transferências. Em relação aos demais anos podemos 

observar uma variação muito pequena entre si. Portanto, o que justifica essa 

desistência em massa nesse modelo de licenciatura? Quais os fatores que 

interferem durante a formação docente desses alunos? Essas e outras questões 

serão mais profundamente abordados no tópico a seguir.  

4.2 PROBLEMÁTICAS DA FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS: BIOLOGIA E 

QUÍMICA 

Com o objetivo de verificar a pluralidade dos fatores que interferem na 

formação docente do curso de LCBQ, analisou-se mediante as seguintes 

temáticas: a) Motivações na escolha do curso; b) Dificuldades encontradas; c) 

Identificação com a carreira docente; d) Disciplinas e) Concepções acerca do 

curso. Dessa forma, foram analisados 76 questionários aplicados durante o 

período denominado par o qual serão nomeados conforme a tabela abaixo.  

            Tabela 3: Relação dos alunos entrevistados  

Período Sigla N° de alunos 

2º A 19 

4º B 19 

6º C 12 

8º D 12 

10º E 14 

- Total 76 
               Fonte: O autor, 2019 

a) Motivações na escolha do curso  

Com a redemocratização do ensino na década de 1990 e o aumento de 

vagas para Ensino Médio no Brasil tem feito com que muitos jovens tenham 

acesso e esse nível de ensino público podendo assim, cursá-lo. Mas após concluí-

lo os jovens se deparam com um mar de incertezas e idealizações sobre onde ou 

quais universidades ingressar ou ainda o que cursar. Essas escolhas são 

motivadas por diversos fatores tanto sociais quanto econômicos tendo em vista o 

ambiente em que esse jovem está inserido. Corroborando com o pensamento 
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Bertalotti e Filho (2007) aborda que os fatores como renda, à perspectiva de 

empregabilidade ou ainda o status relacionado com à carreira e à vocação fazem 

parte de todo processo na tomada de decisão individual. Tais aspectos podem ser 

exemplificados no quadro 1 uma vez que foram divididos entre os motivos 

pessoais que levavam na escolha do curso bem como por motivos externos. 

Quadro 1: Análise da escolha pelo curso LCBQ 

 
Categoria 

 
Subcategoria 

 
Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

Motivação 
Pessoal 

  

 

 

Identificação 
pelo  

Conhecimento 
específico 

A7: “Porque eu gosto das disciplinas, me identifico 
com elas”. 
B14: “São áreas do meu interesse e ser um professor 
é um dos meus sonhos”. 
C11: “O interesse pelo curso ocorreu devido a 
grande afinidade com as disciplinas no ensino 
médio”.  
D4: [...] “foi o que eu me identifiquei mais dentre as 
opções disponíveis”. 
E8: [...] “me identifico bastante com a biologia pois 
desde pequena com os ensinamentos de mãe que é 
formada na área da ciências naturais e que pra mim 
foi de grande influência na escolha do meu curso”.  
  

 

Demanda de 
professores 

D1: “Escolhi esse curso pois em minha cidade de 
origem, não tem professores formados em Química, 
e meu ensino médio foi muito ruim”. 
C3: “Devido ao fato de minha cidade não possuir 
profissionais formados, e isso ocasiona uma 
defasagem no ensino”. 

 

 

 

 

 

Motivação 

Exterior 

 

 

 

 

 

Falta de opção 

B6: “pelo simples fato de não ter um auxílio e 
financiamento para cursar fora da cidade então 
escolhi pela biologia e química por que gosto da 
área”. 
C5: “Não era o que eu queria ter feito pois, pois 
gostaria de fazer medicina, mais infelizmente não 
tenho como pagar essa faculdade e na cidade onde 
vivo, esse curso não é oferecido”.  
D7: “Foi por não ter opção, era simplesmente para 
continuar estudando até ter oportunidade de fazer 
outro curso”.  
E5: “Escolhi devido a um sonho de ter um ensino 
superior, e a licenciatura de Biologia e Química foi 
escolha aleatória”.  
 

 



30 
 

No que se refere à subcategoria identificação pelo conhecimento 

específico, constatou-se que uma pequena parcela dos alunos sentiu a motivação 

em decorrência da facilidade com que tiveram durante o ensino médio, por 

apresentarem professores qualificados que tornavam as aulas atrativas e 

interessantes, o que os impulsionou para a escolha deste curso. Em contrapartida, 

grande parte dos estudantes segundos os relatos escolheram o curso por pelo 

menos uma das disciplinas sendo então submetidos a um curso com habilitação 

em duas áreas do saber, o que pode ser constatado pelo gráfico 2 onde vemos 

que 58% dos entrevistados preferem mais a Biologia ao passo que 28% 

escolherem a Química, e somente 14% alegaram possuir o interesse em ambas 

as disciplinas uma vez que são ciências que se completam.  

     Gráfico 2: Relação de afinidade por disciplinas  

 

   Fonte: O autor, 2019. 

Várias são as circunstâncias que envolvem na identificação com uma 

disciplina, seja por uma vocação, por possuir um interesse em particular ou por 

fatores que influenciam na escolha deste indivíduo, como a capacidade de 

compreensão de uma em relação a outra, tendo em vista a base sólida adquirida 

durante toda a sua formação na educação básica. Assim, um importante elemento 

para a identificação com as disciplinas é a metodologia utilizada pelo professor 

conforme relata o aluno A9 que escolheu a Biologia “por ser uma disciplina na 

qual não tive dificuldades no ensino médio, pois a professora fazia muitas aulas 

práticas que facilitava a compreensão”. Para Krasilchik (2011) a Biologia pode ser 
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uma das disciplinas mais relevantes ou uma das mais irrelevantes o que vai 

determinar o que ela vai ser ao educando será a forma que for ensinado e de 

como será trabalhado. Nessa perspectiva, o aluno D3 relata que optou por 

química “por conta nem da própria disciplina em si, e sim por conta dos 

professores”. Portanto, para uma boa dinâmica de ensino e aprendizagem a 

metodologia utilizada se configura como um componente importante na formação 

do educando.  

Ainda sob à ótica da motivação pessoal, dois dos alunos entrevistados 

trouxeram relatos interessantes uma vez que só optaram pelo curso em 

decorrência das experiências ruins que tiverem por meio da demanda de 

profissionais formados na área. Nas realidades onde há uma demanda de 

professores nas áreas de formação específicas surge uma tendência motivacional 

que impulsiona o indivíduo se sentir atraído pela profissão uma vez que lhe 

oferece mais oportunidades visto que à carreira docente é vista com poucos olhos 

aos concorrentes (NASCIMENTO, 2007).  

No que tange às motivações exteriores que levaram os alunos na escolha 

do curso, mais da metade dos mesmos optaram pelo curso em decorrência das 

dificuldades socioeconômicas. Com isso, muitos jovens ingressam no curso de 

licenciatura em Ciências: Biologia e Química por falta de opções seja por não 

existir o curso que queria na cidade onde reside ou por não ter conseguido passar 

no curso que almejava, fazendo do curso uma ponte para seus objetivos como 

relatado pelo aluno E3 “A princípio queria cursar medicina. Assim, escolhi o curso 

de Biologia e Química por ser as disciplinas essenciais no vestibular da UEA, onde 

eu queria prestar para cursar medicina”. Nesse sentido o Lapo e Bueno (2003) 

aborda que torna-se professor aparece como uma alternativa possível e exequível 

do sonhar-se médico ou advogado tornando-se então uma profissão secundária. 

Assim, mesmo com processo de expansão da universidade pública que permitiu 

o acesso de muitos jovens para o ensino superior, ainda existe uma carência de 

universidades no interior do estado, além do fato da criação de novos cursos para 

as instituições já criadas.  

b) Dificuldades encontradas  
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Para o desenvolvimento desse item foram analisadas e agrupadas em três 

temáticas tendo em vista a frequência com que apareceram nos questionários. 

Foi observado conforme o (quadro 2) que os fatores que mais interferem 

dificultando a formação do licenciando em Ciências: Biologia e Química é as 

dificuldades socioeconômicas, a falta de professores no IEAA e a complexidade 

nas disciplinas estudadas.  

Quadro 2: Principais dificuldades encontradas pelos entrevistados  

Categoria  Subcategoria  Respostas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades 
encontradas 

durante a 
formação  

 

Falta de 
professores  

A17: “Encontrei muitas dificuldades na falta 
de professores, éramos e ainda somos 
prejudicados nesse contexto”[...]. 
B19: “Encontro dificuldades apenas pela falta 
de professor 
E12: [...] “Falta de professores para ministrar 
disciplinas do período”.  

 

 

 

Socioeconômica  

A13: “Uma das dificuldades foi e continua 
sendo à financeira, a adaptação também é 
um fator que conta muito”. 
E10: “Foram várias pois não foi de Humaitá, 
então teve o fato de vim morar longe da 
minha cidade eu nunca tinha saído de casa 
pra morar em outra cidade e enfrentar o 
mundo”.  
B15: “Financeira pelo fato de não receber 
auxílio e ser de outra cidade”.  

      
 

 

 

 

 

 

Disciplinas  

A6: “Conteúdos ministrados em certas 
disciplinas, devido à falta de conhecimentos 
de certos assuntos, na qual devia ter 
aprendido no ensino médio, mas devido à 
falta de domínio dos professores eu não 
aprendi”.  
C6: “Como nosso curso não há somente 
disciplinas de Biologia e Química, creio que 
as disciplinas de cálculo foi um ponto de 
dificuldades em minha formação pois requer 
muita concentração e tempo, e o curso Bio e 
Qui tem uma carga horária pesada”.  
B5: “ Na área de química eu tenho bastante 
dificuldades à metodologia utilizada não foi 
muito favorável”. 
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Em relação a falta de professores, um grande contingente de alunos 

alegara possuir uma dificuldade maior em relação a demanda de professores no 

IEAA, levando os discentes muitas vezes a ficarem sem cursar as disciplinas do 

próprio período. No quadro geral do corpo docente do curso LCBQ conta com 

quatorze professores sendo um graduado, seis mestres e seis doutores, no 

entanto atualmente estão atuando somente oito professores, sendo metade para 

a área da química e a outra metade para a biologia, pois os demais estão em 

processo de qualificação profissional, em cursos de pós-graduação de mestrado 

ou doutorado.  

Na tentativa de suprir rapidamente essa demanda, o curso conta com à 

contratação de professores substitutos, e a esses profissionais muito se foi 

associado, pelos discentes entrevistados, a falta de qualificação e experiência dos 

mesmos, desencadeando uma onda  de desinteresse e dificuldades na 

aprendizagem das disciplinas estudadas como relatado pelo aluno E3:“Falta de 

professores em determinada disciplinas, principalmente na área da Biologia que 

na maioria das vezes eram ministradas por professores substitutos” [...]. Observa-

se que essa política de contratação não se configura como uma opção satisfatória 

aos discentes, para Aquino et. al (2014) o crescimento exponencial de professores 

substitutos a partir dos anos 2000 em decorrência da mercantilização do ensino 

superior mudou o cenário docente dos cursos dentro das universidades, mesmo 

que houvesse limitações e uma política fragilizada dos institutos superiores, o 

contrato desses profissionais se contabilizou como “um mal menor”. Ainda nessa 

perspectiva, os autores destacam que atualmente os professores substitutos 

representam em alguns cursos 50% do quadro docente das Instituições de Ensino 

Superior (IES). 

No que tange às dificuldades socioeconômicas, é sabido conforme já 

mencionado na (tabela 1) que cerca de 58% dos alunos entrevistados do curso 

LCBQ não são naturais de Humaitá-AM. Portanto, muitos relataram que a grande 

dificuldade que encontram na realização do curso é a relação de adaptação com 

a cidade tendo em vista que a maioria se encontra na faixa etária mais jovem, e 

estes acabam tendo que se desligar da sua cidade natal, longe da família e amigos 

que fizeram durante toda uma vida em busca de um objetivo. Saber conciliar o 

distanciamento do núcleo familiar com ambiente acadêmico demanda tempo e 
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esforço por parte do estudante, segundo o relato do aluno C8 muitas vezes lidar 

com esse fator social o deixa em momentos de baixa emocional: “Considerando 

não ser do estado onde faço à faculdade as dificuldades além de alguns 

conteúdos são de adaptação a outra cultura, costumes que tenho que lidar 

diariamente e isso às vezes me deixa triste porém é apenas momentos e passa”, 

a mesma perspectiva  pode ser visto pelo aluno E10 “Adaptação com a cidade, 

saudade de casa. Morar sozinha foi uma das maiores dificuldades”. Com isso, a 

falta de uma preparação dos estudantes interfere no desempenho acadêmico bem 

como no seu bem-estar, e nesse sentido, Soares e Prette (2015) aborda que para 

um universitário tenha uma adaptação satisfatória é necessário que ela adquira 

um repertório de habilidades sociais (HS) uma vez que estas são fomentadas 

durante o processo de adaptação acadêmica. Os estudos de Delabrida et. al 

(2018) corrobora com a ideia de que as HS devem fazer parte da formação 

acadêmica dos estudantes, pois fortalecem o ajustamento psicossocial bem como 

do desempenho acadêmico. Nesse sentido, o IEAA deixa a desejar por não 

apresentar as políticas de HS bem como núcleos de apoio a esses estudantes, 

além do fato de que desde 2014 conviveram sem a presença de um profissional 

na área da psicologia, devido o afastamento da mesma, chegando somente esse 

ano.  

Paralelo a isso, surgem o fator financeiro, uma vez que por não serem da 

cidade precisam morar de aluguel bem como custear todos os gastos básicos, 

como conta de luz, água e alimentação fazendo com que tenham que lidar com 

esses elementos em conjunto com toda a atmosfera acadêmica. Segundo Oliveira 

e Silva (2010) destaca que esse cenário é muito natural nos acadêmicos egressos 

do ensino médio público brasileiro dá-se a necessidade de programas 

universitários que promovam oportunidades a esses estudantes. 

A última subcategoria bastante relevante respondida pelos discentes do 

curso LCBQ decorrem das dificuldades em relação às disciplinas cursadas, 

principalmente as que envolvem cálculos. As disciplinas como Geometria 

Analítica, Matemática Elementar e Cálculo I foram bastantes citadas pelos 

entrevistados, sabemos que estas são componentes curriculares indispensáveis 

para o entendimento da Química, o que não foi demonstrado pela maioria dos 

estudantes. O aluno A1 relata “As dificuldades foram na parte de cálculos pois são 
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mais complexos que no ensino médio” no mesmo sentido, o aluno A9 responde 

[...] “assuntos que nunca tinha estudado, agora estou conhecendo e como ainda 

não tinha um saber, estou senda prejudicada”.  As disciplinas acima citadas são 

fonte de muitas dificuldades para os estudantes, na tentativa de solucionar esse 

problema foi criado em 2013 na UFAM o Programa Institucional de Bolsas de 

Apoio Pedagógico (PIAP) que compreendia as disciplinas em retenção dentro de 

cada instituto do interior.  

No IEAA, o PIAP atendia as disciplinas de Cálculo I, Cálculo II, Álgebra 

Linear e Química Geral, mas em decorrência da falta de verbas o programa foi 

fechado em 2015. Segundo Martins et. al ( 2016) para se entender as ideias de 

cálculo é necessário uma certa maturidade em teorias de conjunto e 

principalmente das funções por meio das disciplinas que antecedem ao Cálculo I 

como à Geometria. No entanto, somente isso somado a uma boa metodologia do 

professor não resolve, é necessário abordar a matemática e a sua linguagem mais 

complexa desde os primeiros anos do fundamental.  

C) Identificação com a carreira docente  

  Quando questionados sobre a opção de seguir a carreira docente, o 

(gráfico 3) nos revela dados interessantes tendo em vista que 83% dos alunos 

entrevistados alegaram que querem ser professores mesmo que as atuais 

pesquisas indiquem do contrário. Pois bem, esse paradoxo é então desvendado 

quando se foi questionado quais os motivos que o levaram na escolha da carreira 

docente. O aluno A9 responde “No primeiro momento seguirei essa carreira, mas 

pretendo fazer outros cursos. E devido à desvalorização dessa profissão não 

ficarei somente nessa área. O mesmo pode ser observado pelo aluno B5 “Por um 

período sim, mas se eu tiver a oportunidade de cursar outra graduação que eu 

queira, eu farei” Ainda nessa perspectiva, o aluno E10 responde: “Não seria a 

priori, mais como no país em que vivemos o emprego não está tão fácil, à 1º 

oportunidade que temos agarramos”. Em suma, o olhar entorno da carreira 

docente como uma segunda opção caso não der certo os objetivos primários é 

visto em todos os períodos analisados.  

Em contrapartida, essa percepção pode ser modificada no decorrer do 

curso por meio das disciplinas pedagógicas bem como do estágio supervisionado 

ou ainda pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
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fazendo com que os discentes tenham um olhar esperançoso e positivo sobre o 

ato de educar. Nesse sentido o aluno B3 relata “Como estou no PIBID fez com 

que eu me aproximasse mais da escola e de ajudar os alunos e estou gostando”. 

Para Lima et al. (2019) o PIBID além de possibilitar aos licenciandos uma vivência 

com a realidade escolar contribui para o enriquecimento da sua formação por meio 

da dinâmica entre a teoria e prática e este fenômeno modifica a ótica do discente 

em relação à docência.  

           Gráfico 3: Relação dos alunos com a carreira docente 

 

             Fonte: O autor, 2019. 

Na tentativa de modificar o contexto social em que se viveu o aluno E5 

relatou  “Antes eu não queria seguir essa área, depois que comecei a estudar 

consegui enxergar a licenciatura com um olhar diferente, pois sei que posso 

melhorar ou ajudar de alguma forma a comunidade de onde eu vim, seja pela 

educação, pois tenho esperança que isso pode mudar o futuro das crianças da 

minha comunidade”, o mesmo pode ser observado pelo aluno A18 quando 

respondeu o seu desejo em seguir a carreira docente “Por que eu pretendo voltar 

e poder ajudar outras pessoas no meu interior para que não possa passar pelo 

que eu passei, porque agora eu sei como é difícil chegar na faculdade e não saber 

o básico de Química e Biologia. Portanto, segundos os estudos de Gatti et. al 

(2010) há um leque de possibilidades na hora da escolha profissional, e no que 

tange a carreira docente tais aspectos são influenciados e muitas vezes limitados 

pela realidade do qual esse aluno viveu. 

83%

17%

Sim Não
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Quanto aos 17% estão os alunos que não possuem o desejo de se 

tornarem professores tendo em vista o objetivo de se inserirem no ramo da 

pesquisa conforme o aluno A2 relata “Pretendo seguir na área da Biologia, quero 

ser um biólogo”. O mesmo pode ser retratado pelo aluno E8 “ Pretendo ficar na 

área da pesquisa”. Esse pensamento se estende a pelo menos três dos períodos 

analisados. Para Brando e Caldeira (2009) por conta dos cursos de licenciaturas 

em Ciências Naturais possibilitarem uma formação para à área da pesquisa, 

propiciam aos alunos se identificarem com a atuação nas áreas específicas 

levando em consideração que se torna mais interessante as atividades 

laboratoriais do que a vivência na sala de aula.  

d) Disciplinas     

Para a discussão a respeito dessa temática, foi questionado o 

posicionamento dos discentes em relação às disciplinas específicas bem como 

das disciplinas pedagógicas e de que forma elas contribuem durante o seu 

processo de formação.  

Quadro 3: Contribuição das disciplinas para a formação docente  

Categoria  Subcategoria  Respostas  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Disciplinas  

 

 

 

 

Específicas  

A4: “É de grande importância, para que tenha o 
domínio dos conteúdos, e assim ser requisitos para 
outras disciplinas”.  
B16: “São de grande importância para que possamos 
ter uma visão mais ampla de detalhada da matéria. 
C8: “Vejo que muitas das disciplinas específicas não 
abrangem muitos os conteúdos e isso deixa a desejar 
em nossa formação”.  
D6: “Auxiliam no desenvolvimento, no entanto, elas 
não abrangem todo o conteúdo. Pois, como o curso é 
condensado há disciplina que não vemos direito”. 

 

 

 

 

Pedagógicas  

D11: “As mesmas nos fazem colocar em prática 
modalidades didáticas diferenciadas para melhoria do 
ensino”. 
C10: São importantes pois tentam mostrar o ambiente 
real do ensino englobando as dificuldades e pontos 
fortes de uma forma geral”. 
E13: “Contribuem para a didática e preocupação para 
o processo de ensinar e aprendizagem, assim como à 
realidade escolar”.  
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No que se refere às disciplinas específicas do curso de LCBQ foi observado 

que a maioria dos discentes entendem a importância das mesmas como 

importantes mecanismos de dominação da profissão a serem exercidas além de 

serem uma ponte interligando as disciplinas subsequentes da matriz curricular. 

Outro aspecto bastante citado é associação que os discentes fazem em relação 

ao cotidiano com o que é aprendido em sala de aula, conforme o aluno E3 relata 

[...] “são importantes para aprendizado do dia-a-dia, o porquê das coisas darem 

certo e para podermos levar esse aprendizado significativo para os alunos do 

estágio”. Notamos que o conhecimento específico da área a ser estudada é um 

elemento importante tendo vista que quando a aprendizagem ocorre de maneira 

significativa possibilita ao discente um total domínio daquilo que posteriormente 

ele irá ensinar.  

  Outro aspecto que foi bastante ressaltado por alguns discente é o fato que 

de os mesmo demonstram não entender a importância de algumas disciplinas na 

grade curricular do curso conforme o aluno E5: “Tem disciplinas que a gente não 

precisava ter, pois não agregam em nada” o mesmo pode ser visto pelo D5: [...] 

“tem algumas disciplinas de exatas que não usaremos depois de formados” e por 

fim, o aluno C1 completa “elas contribuem bastante porém há algumas meio que 

soltas, não há uma ligação com o curso, por exemplo a Anatomia Humana”. 

Entender esse fenômeno pode ser complexo e necessitaria de estudos 

aprofundados, mas alguns aspectos são rapidamente perceptíveis pois 

reincidimos sobre a metodologia do professor, haja à vista que deve proporcionar 

o conhecimento teórico e prático de forma reflexiva e contextualizada. Nesse 

sentido Nascimento et al. (2018) disserta que o professor por ser o mediador do 

conhecimento tem como principal objetivo contextualizar o ensino para que este 

seja significativo ao educando.  

Quanto às disciplinas pedagógicas, os discentes demonstraram 

compreender a importância das mesmas para a sua futura prática como docente 

e que estas permitiram um olhar diferente para a carreira docente. O aluno E5 

relatou “foi devido a elas que pude mudar minha opinião em relação de um dia ser 

professora, tanto que hoje em dia pretendo seguir a carreira de professora”. 

Assim, para Silva et al. (2016) os saberes específicos da matéria devem ser 

articulados em conjunto com as disciplinas pedagógicas pois o processo de 
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formação do professor se constitui na relação da Ciência da educação bem como 

ao ensino da matéria para que o indivíduo aja de forma reflexiva acerca da sua 

prática.  

e) Concepções acerca do curso 

  No tocante ao ponto de vista dos discentes do curso LCBQ, constatou-se 

que metade dos discentes considera o curso bom pois possibilita ao aluno um 

leque de oportunidades para o mercado de trabalho, podendo atuar como 

professor de Ciências, Biologia e de Química tanto na educação básica quanto na 

rede de Ensino Superior, conforme o (quadro 4) demonstra.  

Quadro 4: Panorama de satisfação dos discentes em relação ao curso LCBQ 

Categoria  Subcategoria  Respostas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepções 
acerca do 

curso  

          
 

 

 

 

 

Bom  

B19: “É um curso muito bom, que forma os alunos 
em duas licenciaturas”. 
A1: “Um curso muito bom. Biologia e Química é à 
base das maiorias dos cursos da área da saúde. 
Então, elas são muito importantes”. 
D11: “O curso é bastante diversificado, pois pode-se 
atuar em pelo menos 3 áreas diferentes no ensino 
básico e médio”. 
E14: “Na minha opinião, eu acredito que esse curso 
é um curso muito bom e interessante para quem 
gosta das duas disciplinas e para quem quer ser 
professor”. 
 

  
 

 

 

 

    
Bom, com 

Ressalvas. 

A14: “É um excelente curso no meu ponto de vida, o 
melhor aqui da UFAM, só acho que deveriam 
separar os dois cursos pois muita gente tem 
afinidade a um e a outro não”.  
C12: “É bastante bom em relação aos professores 
pois a maioria são doutores mas gostaria que os 
cursos fossem desmembrados” 
E13: “Acredito que o curso precise separar suas 
áreas para que assim haja aprofundamento nas 
áreas e formação docente mais efetiva”. 
D6: “ É um curso bom, no entanto, é preciso mais 
profissionais especializados e que ministram suas 
áreas de atuação. A falta de estrutura na 
universidade atrapalha o desenvolvimento do 
curso”.  
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Em contrapartida, o outro grupo de alunos apresentam pontos 

interessantes a serem discutidos: O primeiro, a desmembração do curso e o 

segundo, a falta de professores atuando nas suas áreas específicas bem como a 

falta de estrutura da Universidade.  

Diante disso, há muito se questiona dentro do próprio IEAA a viabilidade 

desse modelo de licenciatura dupla tendo em vista que esta exige uma 

interligação de duas áreas de atuação com suas grades curriculares distintas em 

um período de cinco anos. Muitos dos alunos consideram o curso bom por possuir 

a disponibilidade de poder trabalhar em duas áreas, uma vez que ficariam na 

frente dos concorrentes, mas logo em seguida relataram o árduo trabalho de 

concluí-lo. O aluno C6 diz “É um curso bom, mas é muito pesado e trabalhoso” o 

aluno D2 completa “Para atender a demanda do mercado local o curso é ótimo. 

Pela questão de licenciatura dupla torna-se mais ampla, mas a respeito da 

concorrência com outras licenciaturas tanto na área da Biologia quanto da 

Química, vemos que estamos atrás”. Por meio da análise dos relatos acima 

podemos dizer que o curso tem uma proposta boa, mas que na prática sofre 

influências que interferem na qualidade do mesmo, estudar duas disciplinas 

distintas é cansativa e conforme os relatos, o estudo das mesmas muitas vezes é 

superficial tornando o discente meio licenciado em Biologia e Química.  

Diante disso, na visão desse grupo de alunos a desmembração do curso 

hoje é a melhor alternativa já que tem um grande contingente de alunos com 

afinidade em somente uma disciplina, além do fato de que a qualidade da 

formação é mais importante do que a quantidade. Para Souza e Reinert (2009) no 

momento em que o discente se sente satisfeito ou não com o seu curso superior 

este o faz a partir do julgamento da sua própria realidade, para o autor essa 

avaliação deve ser mais considerada.  

Outro ponto a ser discutido é a falta de professores especializados 

ministrando nas suas respectivas disciplinas, conforme foi relatado no (quadro 4). 

Mas conforme já foi discutido, esse cenário decorre do fato da falta de professores 

atuando no IEAA em decorrência da saída de outros para a especialização, o que 

causou uma onda de insatisfação dos discentes já que que muitas disciplinas 

eram ministradas pelos professores substitutos.  
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A onda de insatisfação se estende quando os discentes ressaltam a falta 

de estrutura da universidade que muitas vezes interfere na aprendizagem dos 

mesmos. Sabe-se que essa precariedade das (IES) se estende em todo o Brasil, 

mas trazendo para o local em que a pesquisa está sendo feita alguns aspectos 

são relevantes pois atualmente existem 22 laboratórios para os 6 cursos do IEAA 

sendo que são usados somente dois laboratórios para as aulas de Biologia e de 

Química.  

Segundo o PPC (2018) os laboratórios não possuem equipamentos que 

são considerados mínimos para a realização adequada das aulas devido as 

burocracias ocorridas após os processos licitatórios no ato de implantação do 

IEAA. Vale ressaltar que o laboratório de Biologia está em pleno funcionamento 

por falta de técnico, só funcionando regulamente o de Química.   

Quando indagados sobre quais perspectivas possuem realizando o curso 

e se pretendem investir na formação continuada, os discentes se dividiram entre 

aqueles que querem investir na sua formação e aqueles que preferem entrar logo 

no mercado de trabalho para só depois participarem de programas de pós-

graduação.  
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Quadro 5: Expectativas em relação ao curso  

Categoria Subcategoria Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas 
em relação 
ao curso 

  

 

 

 

 

Pretende 
investir na 
formação 

A6: “Minha perspectiva é continuar 
investindo na minha formação, para depois 
contribuir com meus conhecimentos na 
formação dos meus discentes”.  
B2: “Sim, pois o professor tem que estar 
sempre se atualizando em busca de novos 
conhecimentos”. 
C6: “Sim, pretendo melhorar meu currículo 
para conseguir uma oportunidade de 
emprego melhor. 
A14: “Pretendo terminar e me especializar, 
mais a frente fazer um mestrado. Como 
você sabe, o professor é desvalorizado e 
com uma especialização ele ganha um 
pouco mais”.  
D4: “Sim, pretendo fazer bacharelado em 
Biologia e assim, atuar na área da 
pesquisa”.  

 

 

 

Mercado de 
trabalho 

E1: “Pretendo me formar e poder trabalhar 
na área, e se tiver oportunidade um dia 
poder avançar no conhecimento visando 
um mestrado ou até um doutorado”.  
E5: “Ainda estou pensando nisso, primeiro 
pretendo voltar para minha cidade e 
trabalhar na minha futura área e depois 
tentar fazer outro curso”.  
A13: “Minha perspectiva é quando eu me 
formar, já comesse a trabalhar na minha 
área”. 
D4: “Ao término do curso, pretendo 
primeiramente praticar aquilo que aprendi, 
exercer a profissão, após isso, eu pretendo 
sim”.  

 

Assim, no que se refere a primeira subcategoria observa-se uma parcela 

de alunos que pretendem investir na sua formação para assim melhorar a sua 

prática pedagógica ou com intuito de cunho financeiro em decorrência dos baixos 

salários dos docentes no Brasil. Sejam quais forem os motivos, atualmente a 

prática pedagógica nas escolas necessita de um professor preparado e 

qualificado para trabalhar nas escolas bem como na resolução dos problemas 
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presentes no cotidiano da sociedade. (MILEO e KOGUT, 2009, p.56). Outro 

aspecto bastante observado por meio dos relatos é o crescente desejo de 

continuar sua formação para assim atuarem da pesquisa, situação que se reflete 

em decorrente do status em que a docência se encontra.  

 Em contrapartida, mesmo que esse não seja o desejo de imediato dos 

discentes do curso LCBQ, Vasconcelos e Lima (2010), sintetiza a ideia de que 

mesmo em condições de uma não satisfação, ainda sim os licenciados estão 

aptos para atender as necessidades imediatas do mercado de trabalho.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Na tentativa de suprir a demanda de professores na mesorregião sul 

amazonense foi criado o curso de licenciatura em Ciências: Biologia e Química. 

Desde a sua criação em 2006, formaram-se 106 profissionais, um número 

considerado pequeno em relação aos demais cursos, esse fato decorre dos altos 

índices de evasão em detrimento dos diversos fatores que implicam na formação 

docente desses alunos.  

 Por meio da análise dos questionários foi possível determinar o perfil docente 

do curso LCBQ uma vez que grande parte do quadro discente é composto por 

mulheres, e mais da metade dos alunos não são do município de Humaitá e estão 

na faixa etária mais jovem entre 20 e 22 anos. Esses aspectos se refletem na 

escolha do curso uma vez que a maioria das motivações exteriores que os 

levaram na escolha do mesmo foi a falta de opção na sua cidade de origem. 

Motivos como a falta de professores no mercado de trabalho bem como a própria 

identificação com as áreas da ciência também fez parte no ato da escolha do 

curso.    

Durante a sua formação acadêmica observa-se que grande parte dos 

alunos entrevistados participam de alguma atividade complementar seja no 

ensino, pesquisa ou extensão ao passo que uma grande minoria não participa de 

nenhuma dessas modalidades. Sobre ser questionado em relação a identificação 

na carreira docente, percebe-se que a maioria dos acadêmicos olham para a 

carreira docente como uma segunda opção visando exercer a profissão caso não 

ser certo seus objetivos iniciais.  
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  Das implicações que envolvem no seu processo de formação docente 

constou-se dificuldades em relação as disciplinas cursadas, na falta de 

professores bem como no aspecto socioeconômico. Além do fato de muito ser 

mencionado a obrigatoriedade de se cursar duas disciplinas em um período de 

cinco anos, ponto em questão a qualidade dessa proposta de curso.  

 Diante disso, o curso de licenciatura em Ciências: Biologia e Química, vem 

cumprindo o seu papel proposto pelo PPC do curso na produção de profissionais 

capacitados para atender a demanda de professores formados nas respectivas 

áreas de ensino para atuarem na educação básica. Mas, após 13 anos de criação 

do curso, esse modelo de licenciatura dupla vem sofrendo questionamentos 

acerca da viabilidade dessa formação tendo em vista que o número de 

acadêmicos que possui afinidade com as suas áreas do saber é muito pequeno 

em relação aos demais. Nesse sentido, é preciso refletir na forma com que esses 

futuros profissionais educadores estão sendo formados entendendo a sua 

importância na luta por uma educação de qualidade.  
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