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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo investigar e mapear o perfil 

socioecônomico dos estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da 

Faculdade UnB Planaltina, com foco específico nos aspectos culturais que compõem 

o perfil discente. Os dados foram coletados por meio de questionário e analisados 

através de estatística descritiva. Os resultados demonstram que a maioria dos 

licenciandos tem alguma prática de leitura, utilizam a internet como principal 

ferramenta na busca por informações e para a realização de trabalhos acadêmicos, 

dedicam um tempo considerável aos estudos, porém não possuem conhecimento 

significativo em línguas estrangeiras. O delineamento do perfil dos estudantes da 

Educação Superior configura-se como estratégia que pode favorecer a adoção de 

políticas educacionais que atendam às necessidades e características do público 

discente. 

Palavras-chave: Ensino superior, licenciatura, ciências naturais, perfil 

socioeconômico; informações culturais. 

 

INTRODUÇÃO 

A formação do profissional em nível superior está ligada às experiências 

anteriores ao ingresso do estudante na universidade e também é influenciada por 

fatores sociais e culturais que permeiam suas escolhas e trajetórias acadêmicas.  

Ocupação do chefe da família, escolaridade paterna, assim como a renda 

familiar, são exemplos de variáveis que influenciam expressivamente as 

probabilidades de ingresso e evasão no ensino superior (MELLO, 2007). Assim, 

através do delineamento e caracterização do perfil dos estudantes da Educação 

Superior pode-se estabelecer medidas eficazes de melhorias nas políticas 

educacionais das universidades, fazendo com que a elaboração de metas e a 

tomada de decisões em relação aos discentes sejam mais diretas, como na 

definição de programas de assistência estudantil que visem à permanência dos 

mesmos na universidade.  

Diante disso, o presente estudo se propôs a investigar e mapear o perfil 

socioeconômico dos estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da 

Universidade de Brasília, Campus Planaltina. Por meio de questionário 

especificadamente elaborado para esta pesquisa, abordamos e analisamos 

questões como hábito de leitura, conhecimento de outros idiomas (inglês e 



espanhol), meios de busca de informação, participação em atividades 

extracurriculares, uso do computador/internet, horas semanais dedicadas a estudos.  

 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS DA FACULDADE UNB 

PLANALTINA (FUP/UNB) 

O Campus de Planaltina foi criado por ocasião do plano de expansão das 

universidades federais brasileiras, sendo que o curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais foi concebido em 2006. Atualmente oferece 40 vagas por semestre, tanto 

no turno diurno quanto noturno. 

O objetivo do curso é formar profissionais para atuar no ensino das Ciências 

da Natureza nas séries finais do Ensino Fundamental, com abordagem 

interdisciplinar (UNB, 2010). O curso propõe formar profissionais que possam atuar 

interdisciplinarmente, privilegiando a prática, o aprender fazendo e a pesquisa como 

ferramenta de uma educação comprometida com a sociedade.  

Além de ter como foco a preparação qualificada de professores para a 

Educação Básica, o curso busca, também, contribuir para a superação, no contexto 

brasileiro do quadro de carência de professores formados na área. A carência de 

professores de ciências de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental é antiga, sendo 

historicamente suprida por profissionais de várias áreas, tais como biólogos, 

engenheiros, agrônomos, médicos, matemáticos, químicos, físicos e etc.  

Um dos principais desafios deste curso é, justamente, o de formar professores 

de Ciências, visto que no Brasil não há, até o presente momento, diretrizes 

nacionais que orientem e regulem a formação na área. No país, as orientações 

acerca do perfil profissional a ser formado na Educação Superior constam, desde os 

anos 2000, nas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs, específicas para cada 

curso de graduação. Tais diretrizes indicam as características e competências mais 

relevantes para a construção do referido perfil, porém, no caso das Licenciaturas em 

Ciências Naturais, tais diretrizes ainda não foram elaboradas, deixando uma grande 

lacuna quanto às orientações relativas ao perfil a ser formado, as competências 

necessárias ao desenvolvimento desse perfil, à organização do curso no que se 

refere às ênfases, aos conteúdos, estágios, atividades complementares e avaliação, 

entre outros aspectos relevantes (Bisinoto, 2012).  

Ainda que as DCNs específicas à Licenciatura em Ciências Naturais não 

tenham sido promulgadas, os cursos devem seguir as orientações gerais contidas 



nas diretrizes para a formação de professores para a Educação Básica, as quais se 

constituem como um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem 

contemplados na organização curricular e institucional (Brasil, 2002). 

Buscando contribuir para a sistematização do perfil profissional do licenciado 

em Ciências Naturais e, consequentemente, para o enriquecimento e consolidação 

da formação destes estudantes, desenvolveu-se a presente pesquisa, a qual foi 

devidamente submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é mapear o perfil socioeconômico dos estudantes do 

curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Faculdade UnB Planaltina, 

especificamente os aspectos culturais que compõem o perfil discente. 

 

METODOLOGIA 

Participantes 

Participaram deste estudo 215 licenciandos, distribuídos em todos os períodos 

e turnos do curso de Ciências Naturais da UnB. Desse total, 64,2% são do gênero 

feminino e a maioria (77%) tem entre 17 e 23 anos. 

Instrumento 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário 

socioeconômico composto por 62 questões, das quais 5 eram abertas. O 

questionário foi organizado em seis eixos temáticos: I) identificação do participante; 

II) informações familiares; III) histórico acadêmico; IV) informações culturais; V) 

escolha do curso e da universidade; VI) expectativa profissional, sendo que este 

trabalho detém-se ao eixo das informações culturais.  

Coleta de dados 

Na data acordada com os professores, os estudantes-pesquisadores 

aplicaram os questionários nas turmas, sendo que antes de responderem ao 

instrumento os discentes foram esclarecidos acerca dos objetivos da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. A participação na 

pesquisa foi de caráter voluntário e preservou-se o anonimato dos participantes. 

Análise dos dados 



Os dados foram analisados quantitativamente através do aplicativo para 

microcomputador Statistical Package for Social Sciencies (SPSS), por meio da 

estatística descritiva (média e porcentagem). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dados gerais 

O perfil dos discentes revela que a maioria dos licenciandos teve acesso ao 

curso de Ciências Naturais por meio do vestibular, sendo 51% pelo sistema 

universal, 31% oriundos do ENEM, 12,9% tiveram acesso pelo Programa de 

Avaliação Seriada (PAS) e somente 5,1% pelo sistema de cotas. Os dados também 

relevam que 80% dos estudantes terminou o ensino médio em escolas públicas.  

Hábito de leitura 

No que tange às práticas de leitura dos licenciandos, procurou-se saber a 

quantidade de livros lidos por ano, excetuando os recomendados nas aulas. Como 

pode ser observado no Gráfico 1, 39%  dos discentes leem um ou dois livros e 29% 

leem três ou cinco por ano, sendo apenas 11% que não leem nenhum. 

 

 Considerando a pequena parcela de estudantes que não lê nenhum livro, 

pode-se dizer que a maior parte dos licenciandos em Ciências Naturais da FUP tem 

alguma prática na leitura de livros. Segundo Brito (2007), os dados do ENADE 

indicam que a maioria dos estudantes de nível superior lê pouco, sendo que menos 

da metade lê dois livros por ano. Isso pode ser considerado preocupante não 

somente no cenário das licenciaturas, mas na Educação Superior como um todo, 

visto que um número significativo de estudantes chega ao ensino superior sem o 

hábito da leitura, e por vezes mal consegue compreender e interpretar os textos 

recomendados nas disciplinas. 

Apesar de haver poucas pesquisas referentes às praticas de leitura dos 

estudantes de universidades brasileiras, percebe-se que grande parte dos discentes 
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Figura 1- Quantidade de livros lidos por ano 
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opta por ler somente os textos, apostilas ou livros que são indicados nas disciplinas 

(TOURINHO, 2011). Se pensarmos que o professor tem papel importante no 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo em uma sociedade, observa-se 

mais um motivo para atentarmos para a prática de leitura dos licenciandos.  

Quanto ao interesse por outros tipos de leitura como a leitura de jornais 

impresso e/ou eletrônico, observamos (Gráfico 2) que 27% indicaram que leem 

jornal diariamente e 31,2% algumas vezes por semana. Apenas 4,1% indicou nunca 

ler jornal. Diante disso, podemos concluir que os estudantes têm uma prática de 

leitura razoável, tendo em vista que o percentual de pessoas que lê pelo menos uma 

vez na semana é de 64,2% contra  35,3% que lê raramente ou nunca. 

  

Procurou-se saber não somente se os estudantes leem jornais, mas também 

quais os assuntos lidos. Analisando os dados da Tabela 1, podemos ver que o 

assunto que os licenciandos sempre leem (28,6%) é sobre educação, sendo um 

dado muito relevante já que o curso é voltado para a área de docência e os 

estudantes buscam mais informações sobre sua futura área de atuação. Dentre 

outros assuntos, os mais lidos são cultura/arte (18,25%) e esporte (17,7%). 

Tabela1 - Área de interesse 
ao ler jornal  

Nunca Pouco Algumas 
vezes 

Muito Sempre 

Educação 3,8% 13,8% 28,6% 25,2% 28,6% 

Cultura/Arte 7,2% 13,9% 30,6% 30,1% 18,2% 

Esporte 23,9% 22,5% 18,2% 17,7% 17,7% 

Economia 20,3% 44,9% 21,3% 9,2% 4,3% 

Política 17,7% 36,8% 28,2% 9,1% 8,1% 

 

Meios de busca de informação 

Sobre os meios que são utilizados para buscar informação ou se atualizar, a 

Tabela 2 mostra que a internet (72%) e a televisão (31,9%) são os mais utilizados 

pelos licenciandos, sendo o rádio o meio de informação que tem a maior indicação 

de nunca ser utilizado pelos estudantes.  
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Gráfico 2- Frequência que lê jornal eletrônico e/ou impresso  



Tabela 2 - Meios que 
utilizam para se atualizar  

Nunca Pouco Algumas 
vezes 

Muito Sempre 

Jornais 7,6% 39,3% 28% 12,8% 12,3% 

Revistas 12,4% 37,6% 31% 13,3% 5,7% 

Televisão 5,2% 16,0% 19,2% 27,7% 31,9% 

Rádio 27,3% 27,8% 24,4% 13,4% 7,2% 

Internet 0% 3,3% 4,8% 19,9% 72% 

 

Como pode ser verificado, um percentual considerável de licenciandos 

(12,3%) busca informações em jornais, porém o mais utilizado foi a internet com 

72% de indicação. Estes dados estão em consonância com os resultados da 

pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES) a respeito do perfil socioeconômico dos 

estudantes de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior (IES) 

(ANDIFES, 2011), os quais mostram que a fonte de informação mais utilizada é a 

internet (70%). De acordo com a ANDIFES (2011), o jornal impresso correspondente 

a apenas 3,27%, o que revela que apesar de ser baixo o número de estudantes de 

Ciências Naturais que utilizam muito ou sempre este meio para obter informações 

(25,1%), ainda assim, encontram-se bem acima da média nacional. 

Uso do computador e da internet 

Partindo do princípio de que a maioria dos licenciandos recorrem à internet 

como meio de busca por informações, o próximo aspecto investigado foram os locais 

em que os discentes mais utilizavam o computadores e têm acesso à internet. 

Assim,  92,4% dos discentes indicaram utilizar computador em casa, também sendo 

alta a quantidade de participantes (90,6%) a indicar o mesmo local de maior acesso 

à internet. 

A internet não é somente um meio de busca por informações, podendo ter 

várias outras funções como, por exemplo, comunicação ou socialização através 

das redes sociais, operações bancárias etc. Diante disso, buscamos saber para 

qual findalidade os estudantes mais destinam o uso da internet. Como mostra a 

Tabela 4, as finalidades para as quais os estudantes nunca utilizam a internet são 

para as operações bancárias (40,6%) e compras eletrônicas (39,4%), enquanto o 

uso da internet para realizar trabalhos acadêmicos é sempre feito por 67,1% dos 

estudantes. 

 



 

Horas dedicadas aos estudos 

Em relação às horas dedicadas aos estudos semanalmente, o Gráfico 3 ilustra 

que 50% dos discentes indicaram estudar de uma a três horas por semana, 24% 

de quatro a sete horas. Apenas 7% indicou estudar somente no período das aulas. 

Assim, pode-se concluir que a maioria dedica alguma parte do tempo do seu dia 

para os estudos acadêmicos. Um dado do Relatório Síntese do Exame Nacional do 

Desempenho de Estudantes (INEP, 2011) sobre a graduação de Biologia, revela 

que 47,7% dos entrevistados estuda de uma a três horas por semana e 7,5% indica 

estudar de oito a doze horas por semana. Comparando-se estes dados verifica-se 

que a realidade dos discentes de Ciências Naturais é levemente superior. 

 

Atividades extracurriculares 

Além das aulas, a Universidade de Brasília (UnB) realiza diversas atividades 

das quais os alunos são convidados a participar, o que integra as horas exigidas 

em participação de atividades culturais e acadêmicas para a conclusão do curso. 

Entre as atividades oferecidas, buscamos saber quais as que os estudantes mais 

participam, sejam as que concedem horas para a formação (eventos científicos, 
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Gráfico 3 - Horas de estudo semanais 
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Tabela 4 - Finalidade 
para o uso da 

internet 
Nunca Pouco 

Algumas 
vezes 

Muito Sempre 

Entretenimento 3,4% 12,1% 15% 29% 40,6% 

Trabalhos 
profissionais 

12,6% 10,7% 18% 24,3% 33% 

Trabalhos da 
universidade 

0% 1,9% 7,6% 23,3% 67,1% 

Comunicação via  
e-mail 

1,4% 7,2% 7,7% 22.6% 61,1% 

Comunicação via 
rede social 

8,3% 9,2% 9,2% 12,6% 60,7% 

Operação bancária 40,6% 20,8% 17,9% 9,2% 11,6% 

Compras eletrônicas 39,4% 22,1% 20,7% 8,7% 9,1% 



estudos de línguas) como as que tendem a trazer o estudante para um maior 

convívio dentro da universidade (centro acadêmico - CA, atividades de conselhos).  

Observando a Tabela 5, vê-se que 58% dos estudantes indicaram participar de 

eventos científicos, porém 27,8% diz não participar de nenhuma atividade. Brito 

(2007) revela que segundo dados do ENADE, 54,9% dos estudantes de 

licenciatura participam de alguma atividade extracurricular e ressalta a importância 

das Instituições de Educação Superior encorajar e investir atividades 

extracurriculares, alegando ser um diferencial na formação pessoal e profissional 

dos discentes. Há que se registrar o fato de que nenhum dos participantes indicou 

participar de atividades desportivas. 

Tabela 5 - Atividades Acadêmicas que participam 

Eventos científicos (projeto, palestra etc.) 58% 

Artísticos culturais (teatro, música etc.) 3,4% 

Outra 1,5% 

Estudos de línguas estrangeiras 3,9% 

Atividades de gestão (conselhos universitários etc.) 1,0% 

Nenhuma 27,8% 

Movimentos estudantis (C.A, DCE etc.) 4,4% 

Desportivas 0,0% 

 

Conhecimento em línguas estrangeiras 

  Se observarmos novamente os dados apresentados sobre as atividades 

acadêmicas que os discentes participam (Tabela 5), nota-se que apenas 3,9% 

estudam línguas estrangeiras. Este dado é corroborado pelos resultados relativos 

ao estudo de línguas estrangeiras, em que foi perguntado aos discentes qual era o 

domínio e desempenho em relação ao inglês e o espanhol.  

 De acordo com o Gráfico 5, 60,9% dos discentes leem, mas não escrevem 

nem falam, ou tem conhecimento praticamente nulo na língua inglesa e 66,5% na 

língua espanhola. Poucos leem, escrevem e falam bem, ou razoavelmente em 

inglês 28,8% e 27,5% em espanhol. Este é um percentual bem baixo, porém está 

equiparado à média nacional, pois segundo estudo feito pela ANDIFES (2011) 

revela que 38,3% dos estudantes tem bom domínio em inglês e 17,7% em 

espanhol. Esses dados trazem um aspecto que precisa de atenção: um dos 

requisitos para participar de atividades de intercâmbio é o domínio de línguas 

estrangeiras, o qual, por sua vez, potencializa a formação profissional e possibilita 

o convívio com outras culturas, outros povos, podendo ser um fator que muito 



contribua para o desenvolvimento do senso crítico, ponto este que é de 

fundamental importância no processo de formação do futuro professor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa trouxe vários dados interessantes. Os licenciandos, em sua 

maioria, têm prática significativa de leitura, estando acima da média. Outro dado 

bastante relevante e até esperado, é o relacionado ao amplo acesso à internet e a 

destinação do uso da mesma. Porém houveram dados preocupantes, como, por 

exemplo, os dados relacionado ao baixo percentual de estudantes que possuem 

conhecimento em línguas estrangeiras, demonstrando ser baixo o nível de 

compreensão pelos mesmos. Através desse estudo, onde pretendeu-se mapear o 

perfil socioeconômico com foco nas informações culturais dos licenciandos em 

Ciências Naturais da Universidade de Brasília, esperamos contribuir para o maior 

esclarecimento acerca do perfil dos estudantes e os aspectos que merecem maior 

investimento por meio de programas e políticas educacionais. 
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