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Objetivo  
 

 

Considerando a diminuição do número de estudantes dos cursos de 

Matemática e o aumento do número de estudantes nos cursos de Pedagogia, temos 

por objetivo traçar o perfil dos alunos de Matemática e de Pedagogia de duas 

universidades, uma no Estado de São Paulo, a PUC-SP, e outra no Estado do Mato 

Grosso, a UFMT; identificando os principais motivos que levam os alunos a se 

interessarem pela docência. 

 

 

Questões de Pesquisa 
 

 

Tendo como base estudantes dos cursos de Matemática e Pedagogia da 

PUC/SP e UFMT, perguntamos: 

 

• Quem são os alunos dessas instituições que fazem a escolha pela 

docência? 

 

• Quais são as principais motivações dos alunos para a escolha do 

magistério? 

 

 
Procedimentos 

 

 
Descrevemos os procedimentos metodológicos que foram utilizados nesta 

pesquisa, que tem como base a análise de um questionário socioeconômico que foi 

elaborado a partir do questionário do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), versão 2008, e foi respondido por 138 alunos, assim divididos: 

78 alunos da PUC/SP, desses 72 são do curso de Pedagogia e apenas 6 do curso 

de Matemática; 60 alunos da UFMT, sendo 42 do curso de Pedagogia e 18 do curso 
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de Matemática. Os alunos das duas IES foram convidados durante o período de aula 

a responder ao questionário, e a grande maioria o fez, possibilitando assim uma 

amostra representativa desses alunos 

 

Nossa pesquisa visará apenas sobre as questões referentes aos alunos e 

suas motivações. As demais questões, as que se referem a IES, ao currículo, aos 

professores formadores e ao curso não serão analisadas por nós. Essas questões 

serão objeto de análise de outro trabalho, já em andamento. 

 

O questionário é composto de 110 questões de múltipla escolha, divididas em 

seis grupos. O primeiro grupo (Quem é você?) tem como objetivo conhecer o aluno, 

utilizando 30 questões, com perguntas do tipo: qual o estado civil, tamanho da 

família, renda familiar, etc. 

 

O segundo grupo (Como você lida com o microcomputador?) é composto de 

12 questões, as quais tem a finalidade de verificar o conhecimento de informática 

dos sujeitos e a forma de utilização da internet.  

 

O terceiro grupo de questões (Como você analisa as condições da instituição 

onde cursa ou está concluindo a graduação?) não será utilizado em nossa pesquisa, 

pois tem como foco a instituição de ensino. 

 

O quarto grupo (Como você avalia o trabalho dos docentes e o currículo de 

seu curso de graduação?) também não será utilizado, pois o foco é o currículo e os 

professores do curso. 

 

O quinto grupo de questões (Quais as maiores contribuições do curso?) 

também não será analisado em nosso trabalho por envolver questionamentos 

referentes ao curso. 

 

 O sexto grupo (Questões sobre a licenciatura) é composto de cinco questões, 

destas vamos analisar as respostas de apenas três, pois são as que contribuem 

para conhecermos a motivação dos sujeitos em fazerem licenciatura. 
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Análises 
 

As análises foram feitas através de tabelas e as mesmas serão apresentadas 

de forma gráfica, assim os resultados serão de fácil entendimento. 

  

Diferentemente do questionário original, nossa análise separou as questões 

em cinco outros grupos, que foram chamados de blocos, e tinham a finalidade de 

ajudar a responder nossas questões de pesquisa, (Quem são os alunos dessas 

instituições que fazem a escolha pela docência? e Quais são as principais 

motivações dos alunos para a escolha do magistério?). Devemos destacar que o 

questionário do ENADE não continha questões sobre gênero dos sujeitos e nem 

sobre a idade, dados que poderiam ajudar a complementar nosso estudo.  

 

Os blocos foram formados com questões do questionário original, de forma a 

propiciar uma análise que busca conhecer os sujeitos, seus hábitos de estudo e 

cultural, conhecimento de informática e motivação para a carreira do magistério. 

 

 

Análise 
 
 

Os blocos estão divididos da seguinte forma: 

Bloco I (Quem é você?) composto de 11 questões com o objetivo de traçar o 

perfil dos sujeitos da pesquisa.  

 

Bloco II (Trajetória escolar) tem a finalidade de conhecer o tipo de formação 

básica dos sujeitos pesquisados. 

 

Bloco III (Hábito cultural) tem a finalidade de descobrir os hábitos culturais dos 

sujeitos e também dos futuros professores. 

 

Bloco IV (Hábito de estudo) a finalidade deste bloco é conhecer quais são os 

hábitos de estudo e a forma com que os estudantes estão se preparando para se 

tornarem futuros professores. 
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Bloco V (Como você lida com o microcomputador?) verificar os 

conhecimentos de informática dos sujeitos e a forma de utilização da internet. 

 

Bloco VI (Motivação profissional) este bloco tem a finalidade de identificar 

quais são os sujeitos que querem se tornar professor. 

 

Assim, ao analisarmos as respostas do primeiro bloco poderemos fazer 

inferências sobre os sujeitos da pesquisa, as particularidades em relação aos que 

cursam Matemática na PUC-SP e na UFMT, e os que cursam Pedagogia na 

PUC/SP e na UFMT, e também suas diferenças. 

 

Em um segundo momento, será feita uma análise de todos os sujeitos e 

assim elaborarmos um perfil comum aos mesmos.  

 

 A análise será feita do ponto de vista unidimensional com o auxílio do 

software Excel para os dados com variáveis qualitativas.  
 

Bloco I: Quem é você? Para conhecer quem é o sujeito de pesquisa, 

utilizamos as questões de 1 a 9, menos a questão 8, e as questões 11 e 12. As 

questões são: 

 

1) Qual o seu estado civil? 

2) Quantos irmãos você tem? 

3) Quantos filhos você tem? 

4) Como você se considera? 

5) Com quem você mora atualmente? 

6) Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

7) Quantos membros de sua família moram com você? 

9)   Se você trabalha ou já trabalhou, qual é a carga horária aproximada de 

sua atividade remunerada?  

11)   Qual o grau de escolaridade do seu pai? 

12)   Qual o grau de escolaridade de sua mãe? 
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Os dados apresentados acima revelam que as principais diferenças e também 

as semelhanças entre os grupos, ocorrem não entre os cursos Matemática e 

Pedagogia, como poderíamos esperar, mas principalmente, entre os alunos da 

PUC/SP e UFMT. Para que possamos traçar o perfil dos nossos sujeitos temos que 

destacar sempre que os alunos da PUC/SP e da UFMT são diferentes como 

mostram os resultados apresentados, mas muito mais que as diferenças e 

particularidades entre os grupos, são os pontos de maior destaque, e confirmam o 

que foi apresentado pelo relatório de Gatti e Barreto (2009). 

  

Assim podemos destacar que os alunos são na sua maioria solteiros, 

brancos, morando com mais de três membros da família e grande parte deles com 

renda familiar entre um e três salários mínimos mensais. Ainda podemos ressaltar a 

baixa escolaridade do pai e da mãe e o fato de que a maioria trabalha pelo menos 

quatro horas por dia. Uma diferença que podemos destacar é o fato que na PUC/SP 

temos mais estudantes com uma condição social um pouco melhor, de uma forma 

geral, pelos dados analisados, e melhor escolaridade dos pais a renda familiar é um 

pouco maior, entre três e dez salários mínimos mensais. 

 

Bloco II: Trajetória Escolar. Para estudar a trajetória dos sujeitos nosso foco 

contemplou as questões de 13 a 16. 

 

 13) Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 

 14) Que tipo de curso de ensino médio você concluiu? 

 15) Como é seu conhecimento de língua inglesa? 

 16) Como é seu conhecimento de língua espanhola? 

 

Desta forma podemos afirmar que novamente as similaridades e diferenças 

são destacadas somente quando analisamos os alunos por IES, UFMT e PUC/SP. 

Mas podemos confirmar que a trajetória escolar de grande parte dos alunos é a 

mesma da maioria dos professores do Brasil, apontada no relatório de Gatti e 

Barreto (2009), oriundos de escola pública, com baixa cultura geral, inclusive o 

conhecimento de outras línguas. 
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Bloco III: Hábito cultural. Nesse bloco utilizamos as questões 17 a 21 e 

também a questão 29. 

 

17) Excetuando-se os livros escolares, quantos livros você leu neste ano? 

18) Quais os tipos de livros que você mais lê? 

19) Com que frequência você lê jornal? 

20) Quais assuntos dos jornais que você mais lê? 

21) Que meio você mais utiliza para se manter atualizado acerca dos 

acontecimentos do mundo contemporâneo? 

29) Entre as atividades artístico-culturais listadas abaixo, qual constitui sua 

preferência para lazer? 

 

Com base nos resultados descritos acima, podemos afirmar que as principais  

similaridades e diferenças são observadas somente quando analisamos os alunos 

por IES, UFMT e PUC/SP. Os dados revelam habito cultural preocupante por se 

tratarem de futuros professores, pouca leitura de uma maneira geral e muitos ainda 

utilizam a TV para se atualizar, principalmente o grupo dos alunos da UFMT, e uma 

maioria com pouco acesso a atividades artístico culturais. 

 

Bloco IV: Hábito de estudo. Nesse bloco, para conhecermos os hábitos de 

estudo dos sujeitos, utilizamos as questões 22 a 28.  

 

22) Com que frequência você utiliza a biblioteca de sua instituição? 

23) Que fonte você mais utiliza ao realizar ao realizar as atividades de 

pesquisa para as atividades do curso 

24) Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedica aos 

estudos, excetuando as horas de aula? 

25) Que tipo de atividade acadêmica você desenvolve predominantemente, 

durante o curso, além daquelas obrigatórias? 

26) Você está envolvido(a) em algum projeto de pesquisa (iniciação 

científica)? 

27) Que entidade promoveu a maior parte dos eventos ( congresso , 

jornadas, seminários etc.) que você participa? 
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28) De que atividade(s) extracurricular(es) oferecida(s) pela sua instituição 

você mais participa ou participou? 

 

Com base nos resultados descritos acima, podemos novamente destacar que 

as principais similaridades e diferenças são observadas somente quando 

analisamos os alunos por IES, UFMT e PUC/SP. Os dados revelam habito de estudo 

preocupante, por se tratarem de futuros professores, pouco tempo de estudo para 

complementar as aulas, pouca utilização da biblioteca e também a grande maioria 

não está envolvida em atividades acadêmicas, além das obrigatórias, e nem projetos 

de pesquisa.  

 

Bloco V: Como você lida com o microcomputador? Nesse bloco serão 

utilizadas das questões 30 a 42. 

 

30) Com que frequência você utiliza Microcomputador? 

31) Você tem acesso a internet? 

32) Em casa? 

33) No trabalho? 

34) Na instituição de ensino do seu curso? 

35) Em outros locais não mencionados?  

 

Nas questões de 38 a 41 indique para que finalidade você utiliza o 

microcomputador. 

 

36) Para entretenimento? 

37) Para trabalhos escolares? 

38) Para trabalhos profissionais? 

39) Para comunicação via e-mail? 

40) Para operações bancárias?  

41) Para compras eletrônicas? 

42) Como você classifica o seu conhecimento de informática? 
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Os resultados descritos acima revelam que as principais similaridades e 

diferenças são observadas somente quando analisamos os alunos por IES, UFMT e 

PUC/SP, que são de utilização da internet com finalidades diferentes entre os 

grupos e também no conhecimento de informática, pouco melhor dos alunos da 

PUC/SP. Assim podemos afirmar, pelos dados relatados acima, que existe uma boa 

utilização da internet e do microcomputador e que este bloco aponta pontos 

positivos sobre os sujeitos de nossa pesquisa, futuros professores. 

 

Bloco VI: Motivação profissional. Neste bloco cuja finalidade é conhecer quais 

sujeitos pretendem se tornar professores, utilizamos as questões 106, 107 e109. 

 

106) Você quer ser professor? 

107) Você já teve experiência no magistério? 

109) Qual foi a principal razão que levou você a escolher a licenciatura? 

 

Os resultados descritos acima revelam um ponto importante, principalmente 

quando analisamos a atratividade da carreira docente, a grande maioria quer ser 

professor, isso pode nos ajudar a responder uma das perguntas da nossa pesquisa, 

(Quais são as principais motivações dos alunos para a escolha do magistério). 

Assim para este grupo fica descartada a hipótese que muitos escolhem o magistério 

por não terem outra opção ou para terem um “BICO”. Felizmente, os resultados 

mostram que isso não ocorre para a grande maioria dos sujeitos e que eles querem 

ser professor. 

 

O estudo também revelou que existe uma preferência muito maior pela 

Pedagogia do que pela Matemática, em todas as comparações e dados levantados, 

não podemos afirmar qual o motivo da preferência, mas temos alguns indícios que 

podem ser confirmados com outros estudos. Podemos supor que, pelo perfil 

encontrado; sujeitos com formação muito comprometida em relação a conteúdos 

matemáticos e com hábitos de estudo que deixam muito a desejar, os estudantes 

que escolhem a docência o fazem por uma área na qual entendam ter um melhor 

desempenho para contribuir com a melhoria da escola e da educação brasileira ou 

para fazer seu melhor. 


