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ANÁLISE DE ENGAJAMENTO DE DISCENTES USANDO O QUESTIONÁRIO CLASS

STUDENT ENGAGEMENT ANALYSIS USING THE CLASS QUESTIONNAIRE

ANÁLISIS DE COMPROMISO ESTUDIANTIL MEDIANTE EL CUESTIONARIO CLASS

Emanuelly da Silva Santos

Celso J. Viana-Barbosa

EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA
NATUREZA

Atualmente, no contexto da educação, um dos grandes desafios a serem enfrentados é o ensino de
matemática, ciências exatas e ciências da natureza. Nesse sentido, pesquisas qualitativas e
quantitativas vêm sendo desenvolvidas a fim de procurar extrair dados sobre determinadas situações
que influenciam pontualmente o desempenho do aluno em sala de aula. A partir de várias
perspectivas e autores, o engajamento dos estudantes surge em meio a esse cenário como uma
alternativa promissora de ponto que afeta diretamente a aprendizagem. O objetivo desse trabalho é
analisar o impacto das crenças e engajamento dos estudantes de física no processo de
ensino/aprendizagem por meio do questionário Colorado Learning Attitudes About Science Survey
(CLASS), desenvolvido pela Universidade do Colorado.

Nowadays, in the context of education, one of the major challenges to be faced is the teaching of
mathematics, exact sciences and nature sciences. In this sense, qualitative and quantitative research
has been developed in order to seek to extract data about certain situations that punctually influence
student performance in the classroom. From many perspectives and authors, student engagement
emerges in the midst of this scenario as a promising alternative point that directly affects learning.
The objective of this work is precisely to analyze the beliefs and engagement in students physics
through the Colorado Learning Attitudes About Science Survey (CLASS), developed by the
University of Colorado.

Hoy en día, en el contexto de la educación, uno de los principales desafíos a enfrentar es la
enseñanza de las matemáticas, las ciencias exactas y las ciencias de la naturaleza. En este sentido, se
ha desarrollado una investigación cualitativa y cuantitativa para tratar de extraer datos sobre ciertas
situaciones que influyen puntualmente en el rendimiento de los estudiantes en el aula. Desde muchas
perspectivas y autores, la participación de los estudiantes surge en medio de este escenario como un
punto alternativo prometedor que afecta directamente el aprendizaje. El objetivo de este trabajo es
precisamente analizar las creencias y la participación en la física de los estudiantes a través de la
Encuesta sobre las actitudes de aprendizaje sobre la ciencia de Colorado (CLASS), desarrollada por
la Universidad de Colorado.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, apesar de notória as diversas mudanças e dinâmicas do mundo contemporâneo alguns
paradigmas ainda persistem. Na educação, muitas instituições – mesmo com todas as dificuldades -
seguem ainda o método tradicional de ensino. Baseado na concepção de educação bancária
explicitada por Freire, o método tradicional é aquele onde o professor é o narrador e os alunos são os
ouvintes. Nesse método, cabe ao professor narrar o assunto, e ao aluno fixar, memorizar e repetir,
sem perceber necessariamente o que o conteúdo transmitido realmente significa (FREIRE, 1978).

Embora essa educação tradicional se mostre bastante prática, há diversas falhas identificadas por
pesquisas na área de ensino-aprendizagem, entre elas podemos citar o fato de os alunos apenas
assimilarem o que é repassado pelo professor e não desenvolverem um pensamento crítico, ou até
mesmo o de um professor passar o conteúdo e não ter como saber o que o aluno realmente aprendeu
(MOREIRA, 2011).

Nesse contexto, alguns autores argumentam que o método tradicional deve ser complementado com
outros métodos de ensino (MEYERS & JONES, 1993; PEREIRA, 2012; OLIVEIRA et al., 2012), no
entanto, não basta incluir um novo método para melhorar o aprendizado dos alunos, deve-se também
avaliar constantemente os resultados alcançados com esta mudança, para identificar a eficácia da
metodologia aplicada (OLIVEIRA et al., 2012). Uma das ferramentas que surgem como resolução
dessa problemática são os questionários, do tipo survey. Visto de maneira bastante eficaz em
pesquisas com cunho qualitativo, os questionários possibilitam uma ampla visão sobre uma
determinada situação/ambiente (TROWLER, 2010).

No contexto da física, recentemente, a Universidade do Colorado criou um questionário denominado
CLASS (Colorado Learning Attitudes About Science Survey), que tem por objetivo saber o impacto
das diversas metodologias nas crenças dos alunos sobre física e sobre a aprendizagem de física
(ADAMS et al., 2006), as questões que o compõe têm sido validados por meio de entrevistas,
exames de confiabilidade e extensas análises estatísticas de respostas de mais de 5000 alunos.

Na Universidade de Lancaster, Inglaterra, os pesquisadores do departamento de educação
compartilham da mesma preocupação: saber o impacto das diversas metodologias, mas dessa vez no
engajamento do aluno com a física. De acordo com Kuh (2006), o engajamento é um termo utilizado
e que pode expressar duas perspectivas diferentes, a primeira sob a ótica dos estudantes e a segunda
conforme a perspectiva da instituição de ensino. No olhar dos alunos o engajamento é representado
pela quantidade e qualidade do seu esforço e envolvimento em atividades de aprendizagem, bem
como seu desempenho pessoal. Já Zepke e Leach (2010), divergem um tanto desse conceito
destacando que o engajamento não se enquadra em uma definição e passou a constituir um novo
"paradigma de aprendizagem", apontando que tudo isso pode se constituir em uma nova ortodoxia
acadêmica.

Martins e Ribeiro (2017), em concordância com ambas as definições afirma que é um conceito
multidimensional, portanto, não existe uma única abordagem para assegurar que esse será
satisfatório, porém, grande parte dos estudos, tipicamente, abordam descrições operacionais.

Focada nisso, Trowler (2010) desenvolveu um estudo de visão bastante holística, que vai além das
rasas análises sobre engajamento, compilando diversos dados e pesquisas levantados por grandes
universidades ao redor mundo.

Visto que o engajamento, a aprendizagem e a crença dos alunos sobre a física estão intrinsecamente
ligados, este estudo procura entender as respostas ao questionário CLASS de alunos de diferentes
etapas do curso de física, da Universidade Federal de Sergipe, analisando os dados àluz dos estudos
de Adams e col. (2006) e Trowler (2010).
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2. METODOLOGIA

A priori, para compreensão analítica da pesquisa é necessário o domínio de algumas categorizações
do engajamento. Para Trowler (2010) essa categorização pode ser feita a partir de quatro subdivisões
- ramificações, facetas, focos e estados.

As ramificações do engajamento são três – comportamental, emocional e cognitivo. O engajamento
comportamental é aquele onde os discentes demonstram seu interesse a partir de suas atitudes.
Normalmente alunos que possuem esse tipo de engajamento encontram-se em conformidade com as
normas da universidade: frequentam as aulas com assiduidade, praticam exercícios, prestam atenção
em sala, dentre outras atitudes que estão em concordância com as regras da instituição. Por outro
lado, a segunda ramificação - o engajamento emocional - está mais ligado as reações afetivas, tais
como sensação de recompensa ao se sair bem em uma avaliação, prazer em estudar um conteúdo e
sentimento de pertencimento a instituição. Por fim, na última ramificação - o engajamento cognitivo
- as relações que se estabelecem são mais individuais e diz respeito ao processo mental de percepção,
memória, juízo e/ou raciocínio, alunos cognitivamente envolvidos vão além das exigências e
possuem prazer nos desafios.

Seguindo as subdivisões, no que toca as facetas do engajamento pode-se dizer que existem 5 e foram
formuladas a partir da base da Pesquisa Nacional sobre Participação Estudantil (NSSE) dos EUA,
são elas:

- Desafio acadêmico: até que ponto as expectativas e avaliações desafiam os alunos a aprender.

- Aprendizagem ativa: quais os esforços aplicados pelos alunos para construírem ativamente seu
conhecimento.

- Interações com estudantes e professores: qual o nível e natureza do contato dos alunos com
professores e colegas de classe.

- Enriquecimento de experiências educacionais: diz respeito a participação dos discentes na
ampliação de atividades pedagógicas.

- Ambiente de aprendizagem e de apoio: está ligado aos sentimentos que o ambiente desperta no
aluno, de maneira que este se sinta legitimado dentro da comunidade universitária.

Partindo para os focos do engajamento que são uma parte mais complexa das subdivisões, tem-se
que os caminhos apontam para três eixos: aprendizagem individual do aluno, estrutura e processo,
identidade. No eixo da aprendizagem individual do aluno o histórico de aprendizagem dos
envolvidos é o fator mais relevante, ao longo do qual trabalhos individuais desenvolvidos por eles
podem ser localizados de acordo com seu interesse, ou perspectiva, enfatizando a dimensão de
aprendizagem individual. Alguns pontos nesse eixo podem ajudar a detectar se o aluno se deixa
envolver ou não na aprendizagem individual, tais como: atenção em sala de aula, comprometimento
em atividades, interesse do aluno em aprender, envolvimento deste nos processos desenvolvidos pelo
professor, participação ativa na aprendizagem e constante autoavaliação. Já no eixo 2: estrutura e
processo, as questões são mais voltadas ao coletivo incluindo representação estudantil, o papel dos
alunos no âmbito da construção de uma universidade para todos, processos de feedback
professor-aluno, ou aluno-universidade e outras questões. Os tópicos que podem indicar uma boa
estrutura e rapidez nos processos desenvolvidos na universidade são: representação e envolvimento
dos estudantes em/com centros acadêmicos e/ou diretórios centrais, envolvimento dos alunos na
fiscalização das diversas comissões criadas na instituição e presença de representantes docentes nas
comissões. Por fim, o último eixo: identidade, se refere a questões mais mentalistas do aluno, isto
engloba as preocupações dele em se sentir pertencente aquela comunidade (Universidade), as
preocupações do docente na dinâmica da sala, os questionamentos gerados pela Universidade sobre
como envolver grupos específicos de estudantes, dentre muitos outros pontos.
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Para finalizar a discussão, Coates (2007) defende a existência também de estados do engajamento,
cuja classificação segue:

Intenso

Os alunos desse estado “relatam uma forma intensa de engajamento são altamente envolvidos com
seus estudos universitários... Eles tendem a ver o corpo docente como acessível, e ver seu ambiente
de aprendizagem como algo desafiador.” (Coates, 2007, 132-133)

Independente

Um estilo independente de engajamento é caracterizado por uma abordagem mais acadêmica e
menos social. Os alunos desse estado relatam um estilo independente de estudo, se veem como
participantes de uma comunidade de aprendizagem. Eles veem a equipe docente como sendo
acessível e sensível às necessidades dos alunos. No entanto, estes estudantes tendem a ser menos
provável de trabalhar em colaboração com outros estudantes dentro ou fora da classe, ou a participar
no enriquecimento de eventos e atividades em torno do campus (COATES, 2007, 133-134).

Colaborativo

Os alunos colaborativos tendem a favorecer os aspectos sociais da vida universitária. Altos níveis de
engajamento colaborativo, de maneira geral, refletem no desenvolvimento do sentimento de
pertencimento dos alunos dentro de suas comunidades universitárias, particularmente por estes
estarem envolvidos em grandes ações que promovem a interação com estudantes, equipe docente e
outros (COATES, 2007, 134).

Passivo

“É provável que os alunos cujos estilos de resposta indicam estilos passivos de engajamento
raramente participem de atividades, sejam elas individuais ou gerais.”, são alunos pouco ativos e
raramente questionam (COATES, 2007, 134).

Todas as categorizações apresentadas acima se encontram num estudo de revisão sobre engajamento
feito por Trowler (2010), o conhecimento dessas categorias é de extrema importância, pois permite a
análise das diversas situações que se apresentam no contexto universitário. A absorção dessas
informações pode ser feita a partir de ferramentas já desenvolvidas e testadas com base em pesquisas
no ensino de física. Nesse estudo optou-se pela a tradução e aplicação do questionário CLASS -
Colorado Learning Attitudes About Science Survey - encontrado nas páginas da Physical Review, no
artigo “New instrument for measuring student beliefs about physics and learning physics: The
Colorado Learning Attitudes about Science Survey” e que tem em sua composição as seguintes
perguntas:

1. Eu estudo física para aprender coisas que serão úteis em minha vida fora da escola.
2. Quando eu resolvo um problema de física, tento decidir qual resposta faz mais sentido

3. Eu penso na física que vivencio no meu dia a dia.

4. Depois de estudar um tópico de física e sentir que o entendo, tenho dificuldade em resolver
problemas sobre o mesmo assunto.

5. O conhecimento em física consiste em muitos tópicos desconectados.

6. Quando eu resolvo um problema de física, eu acho uma equação e coloco os valores.

7. Geralmente, há apenas uma maneira correta de resolver um problema de física.
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8. Não estou satisfeito até entender por que algo funciona da maneira como funciona.

9. Eu não posso aprender física se o professor não explicar bem as coisas na aula.

10. Eu não espero que as equações científicas me ajudem a entender ideias. As equações são apenas
para cálculos.

11. Eu estudo física para aprender coisas que serão úteis em minha vida fora da escola.

12. Se eu ficar preso em um problema de física na minha primeira tentativa, eu costumo tentar
descobrir uma maneira diferente que funcione.

13. Quase todo mundo pode entender física se eles trabalharem nisso.

14. Entender física significa ser capaz de lembrar algo que você leu ou foi mostrado.

15. Poderia haver duas respostas corretas diferentes para um problema de física se eu usasse dois
métodos diferentes.

16. Para entender a física, falo sobre física com amigos e outros alunos.

17. Se estou preso(a) a um problema de física por mais de cinco minutos, desisto ou recebo ajuda de
outra pessoa.

18. Se não me lembro de uma equação para resolver um problema de física em um teste, não há mais
nada que eu possa fazer.

19. Se eu quiser aplicar um método usado para resolver um problema de física em outro problema, os
problemas precisam ser muito semelhantes.

20. Ao resolver um problema de física, se minha resposta for muito diferente do que eu esperaria,
confiaria na resposta em vez de voltar atrás e revisar o problema.

21. Na física, é importante para mim dar sentido às fórmulas antes de poder usá-las corretamente.

22. Eu gosto de resolver problemas de física.

23. Na física, fórmulas matemáticas mostram a relação entre coisas ou quantidades mensuráveis.

24. Aprender física muda as minhas ideias sobre como o mundo funciona.

25. Para aprender física, só preciso memorizar soluções para alguns exemplos.

26. As habilidades de raciocínio que uso para entender a física podem ser úteis para mim na vida
cotidiana.

27. Nós usamos esta questão para descartar o levantamento de pessoas que não estão lendo as
perguntas. Por favor, selecione concordo ( 4) para esta pergunta.

28. É uma perda de tempo entender de onde vêm as fórmulas usadas na física.

29. Eu geralmente consigo descobrir uma maneira de resolver problemas de física.

30. O assunto da física tem pouco a ver com o que eu experimento no mundo real.
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31. Há momentos em que resolvo um problema de física de mais de uma maneira para ajudar na
minha compreensão do conteúdo.

32. Para entender a física, às vezes penso em minhas experiências pessoais e as relaciono com o
tópico em estudo.

33. É possível explicar ideias físicas sem fórmulas matemáticas

34. Quando resolvo um problema de física, penso nas ideias da física que se aplicam ao problema.

35. Se eu ficar preso(a) a um problema de física, não há chance de eu descobrir a resposta sozinho(a).

36. Ao estudar algo novo na física, eu o comparo ao que já sei em vez de apenas memorizá-lo da
maneira como foi apresentado.

A distribuição do questionário se deu com o auxílio da plataforma “Formulários Google”, atingindo
alunos de mestrado, bacharelado e licenciatura em física. As questões que podem ser respondidas em
5 níveis: 1. Discordo totalmente, 2. Discordo, 3. Neutro, 4. Concordo, 5. Concordo plenamente,
sendo cada resposta associada a uma categoria de aprendizagem (tabela I). As categorias exploram
aspectos sobre a crença dos alunos na aprendizagem em física, tais como interesse pessoal,
compreensão conceitual aplicada, capacidade de conexão do conteúdo com o mundo real dentre
outras, permitindo assim a mensuração do nível de crença do aluno no ensino de física.

Categorização de acordo com o CLASS
CATEGORIAS QUESTÕES
Conexão com o mundo real

Interesse pessoal

Criação de sentido/esforço

Conexões conceituais

Compreensão conceitual aplicada

Solução de problemas gerais

Confiança na solução de problemas

Solução de problemas mais elaborados

Não marcou

24, 26, 30, 32

3, 14, 17, 22, 24, 26

14, 20, 21, 28, 31,34, 36

1, 4, 5, 10, 18, 28

1, 4, 5, 6, 18, 19, 35

10, 12, 13, 22, 23, 29, 35, 36

12, 13, 29, 35

4, 18, 19, 22, 29, 35

27

Nessa pesquisa, ao final da etapa de divulgação dos questionários foram recolhidas 70 respostas. No
entanto, antes de iniciar a fase de análise de dados, o CLASS possui uma etapa de eliminação onde
através da pergunta: “Nós usamos esta questão para descartar o levantamento de pessoas que não
estão lendo as perguntas. Por favor, selecione concordo ( 4) para esta pergunta.”, torna-se viável a
validação de feedback dos alunos. Com isso, a amostra reduziu para 67 após essa etapa. Tendo
conhecimento das categorizações de Trowler (2010) e do CLASS, pode-se posteriormente a coleta de
dados analisá-los a luz dos autores a fim de obter informações sobre a influência dos aspectos no
desenvolvimento do aluno.

Na primeira categoria: conexão com o mundo real, os dados, de maneira geral, se mostraram
bastante positivos. Isso ficou claro quando em perguntas como “Aprender física muda as minhas
ideias sobre como o mundo funciona.”, 88,1 % dos alunos concordaram ou concordaram plenamente
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com a assertiva, enquanto apenas 12% discordaram ou se mostraram neutros diante da afirmação. Ou
em “Para entender a física, às vezes penso em minhas experiências pessoais e as relaciono com o
tópico em estudo.”, onde 65,7% concordaram, em contrapartida com apenas 34,3%, coerentemente
apontando uma boa conexão com o mundo real da amostra como um todo. Isso no tocante ao
engajamento sugere alunos individualmente aplicados, no sentido cognitivo e comportamental em
um estado mais independente e pouco passivo. Já na perspectiva coletiva essa categoria nada pode
afirmar, visto que suas perguntas possuem um cunho mais particular. Vale ressaltar que na amostra
como um todo a maior parte dos alunos cujas respostas foram positivas pertencem ao mestrado.
Mostrando talvez que quanto maior o tempo de envolvimento com o curso maior o engajamento e a
crença do aluno na aprendizagem.

Na segunda categoria: interesse pessoal, bastante ligada ao engajamento com foco na aprendizagem
individual e estado independente, detectou-se algumas incoerências que acabaram por reduzir o nível
da amostra, por exemplo, no quesito “Eu gosto de resolver problemas de física.”, 82,1% dos alunos
concordaram. Enquanto isso em “Se estou preso(a) a um problema de física por mais de cinco
minutos, desisto ou recebo ajuda de outra pessoa.” apenas 53,7% dos alunos discordaram. Mostrando
assim que 28,4% dos alunos, apesar de gostarem de resolver questões de física não perseveram nos
problemas, o que leva há uma – mesmo que pouca - falta de interesse pessoal. Alunos que não
insistem nas resoluções de problemas geralmente estão mais ligados ao estado de engajamento
passivo e dentro das 5 facetas da pesquisa nacional sobre participação estudantil dos EUA esses se
mostram poucos esforçados para construírem seu próprio conhecimento ativamente.

Na categoria três: criação de sentido/esforço, alguns resultados também apresentaram contradições
entre si, como em: “É uma perda de tempo entender de onde vêm as fórmulas usadas na física.”,
onde 94% dos alunos discordaram, afirmando assim que é importante dar sentido as fórmulas ao
invés de apenas reproduzi-las. Entretanto, em “Na física, é importante para mim dar sentido às
fórmulas antes de poder usá-las corretamente.”, apenas 76,2% concordaram, expondo assim que
17,8% dos alunos apesar de entenderem a necessidade de se criar um sentido para as fórmulas a
serem utilizadas, não se esforçam para tanto, o que reduz da amostra total o nível de criação de
sentido/esforço. Para o engajamento isso apesar de pouco falar sobre o coletivo, indica um tipo mais
passivo dentro dos estados descritos por coates (2007).

Na quarta categoria: conexões conceituais, observou-se distinções claras entre os grupos do
mestrado e da graduação. Em questões como “Depois de estudar um tópico de física e sentir que o
entendo, tenho dificuldade em resolver problemas sobre o mesmo assunto.” dos mestrandos 62,50%
discordam, enquanto dos graduandos apenas 44,44%, o que expõe uma maior dificuldade em
estabelecer conexões conceituais por parte dos alunos de graduação. Essas diferenças de grupo nas
respostas apontam uma eficácia superior no quesito conexões contextuais para os mestrandos. O
engajamento nesse sentido pode ajudar a entender o fenômeno que ocorre: por estarem a mais tempo
envolvidos com o curso os mestrandos já se adaptaram melhor nas estruturas do meio acadêmico,
segundo Trowler (2010) isso tem impacto direto nas ramificações do engajamento emocional, nos
focos do engajamento – com ênfase nas questões identitárias e nos estados, apontando um caminho
mais intenso de envolvimento. O resultado dessa categoria mostra como todas as coisas estão
inteiramente ligadas nessa análise e como um tipo de engajamento pode afetar diretamente vários
outros, nesse caso, o tempo de curso afeta as questões da adaptação com o meio, o que acaba por
tocar no engajamento emocional, que desencadeia perturbação em vários outros estados e focos do
engajamento.

Na categoria V: compreensão conceitual aplicada, também foi observada uma diferença
considerável entre graduandos e mestrandos, e apesar de nos mestrandos notar-se desempenhos mais
acentuados, ambos deixaram a desejar em algumas perguntas, como em: “Quando eu resolvo um
problema de física, eu acho uma equação e coloco os valores.”, onde houve concordância de 55,56%
dos alunos de graduação e 50% dos alunos de mestrado. O resultado expõe que o estilo de resolução
de problemas de ambos os grupos não segue uma análise conceitual e sim somente a escolha de uma
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fórmula que gere um resultado. Outras perguntas como “Se eu quiser aplicar um método usado para
resolver um problema de física em outro problema, os problemas precisam ser muito semelhantes.”,
também foram analisadas e de maneira geral 60% dos concordaram ou se posicionaram de forma
neutra, expondo suas dificuldades em compreender a essência do método que se utiliza para resolver
os problemas, o que impede que estes o apliquem em diferentes tipos de situações, reduzindo assim o
nível de compreensão conceitual aplicada. Em termos de engajamento isso ressalta um baixo
engajamento cognitivo, no tocante as ramificações.

Em solução de problemas gerais: categoria seis, a maior parte dos estudantes se mostraram coerentes
para que o eixo tendesse a resultados positivos. Por exemplo, na questão: “Quase todo mundo pode
entender física se eles trabalharem nisso.”, 75,8% dos alunos em geral concordaram, exibindo uma
crença na aprendizagem de física e no engajamento. Outra questão que conduz esse eixo a resultados
positivos é - “Ao estudar algo novo na física, eu o comparo ao que já sei em vez de apenas
memorizá-lo da maneira como foi apresentado.”, onde 77,6% dos alunos concordaram, deixando
claro que a física não é somente um conjunto de informações a ser decorado. A níveis de
engajamento, esse eixo trabalha um tanto com visões coletivamente construídas trazendo a discussão
não só os focos do engajamento - com ênfase nas estruturas e processos - como também no que
Coates (2007) chama de estado de engajamento colaborativo, no qual os alunos tendem a favorecer
os aspectos sociais da vida universitária e trabalho, ao contrário das formas mais puramente
cognitivos ou individualistas de interação.

Partindo para a categoria sete - confiança na resolução de problemas, foi possível identificar fortes
indícios de insegurança entre os alunos. Em afirmações como “Eu geralmente consigo descobrir uma
maneira de resolver problemas de física.” apenas 38,8% dos alunos concordaram, expressando
confiança, enquanto 61,2% discordaram ou ficaram neutros, dando a entender uma insegurança ainda
muito presente. Isso no que se refere ao engajamento pode indicar falhas nas estruturas e processos
da própria universidade afetando diretamente o engajamento emocional do aluno que não se sente
estável/seguro dentro da própria instituição. Outro ponto que tangencia esse problema é o eixo 3 dos
focos do engajamento que envolvem questões identitárias, nesse aspecto pode-se pensar nos
questionamentos que as instituições devem fazer para envolverem grupos específicos de estudantes –
especialmente aqueles considerados &39;marginais&39;, afinal sensação de pertencimento ao meio
acadêmico é um quesito que influencia bastante a confiança do discente com o curso.

Na categoria VIII - resolução de problemas mais elaborados, os resultados foram baixos, tanto
para graduação como para o mestrado. Isso se destaca em questões como “Eu geralmente consigo
descobrir uma maneira de resolver problemas de física.” onde 61,2% dos alunos em geral
discordaram ou ficaram neutros, expondo sua dificuldade na resolução de problemas. Indicando, de
maneira geral, um baixo engajamento na parte de aplicações do conteúdo. Segundo Chevallard
(1992), esses indicadores podem ter relação direta com questões de estrutura e processo da
universidade, na escolha - por exemplo – de livros didáticos, que pode a princípio não parecer
importante, mas que de modo geral é um instrumento valioso para o trabalho do professor em sala de
aula e acaba direcionando os conteúdos básicos que serão abordados na prática de
ensino/aprendizagem.

Quanto a última categoria, ela foi criada apenas para fins de eliminação dos questionários que
estavam sendo respondidos aleatoriamente, sem que o aluno tenha lido a pergunta. Para tanto foi
elaborado o seguinte quesito: “Nós usamos esta questão para descartar o levantamento de pessoas
que não estão lendo as perguntas. Por favor, selecione concordo ( 4) para esta pergunta.” que
possibilitou a etapa de validação das questões.

Em síntese os dados apontam coerentemente para um engajamento e crença no ensino de física maior
entre os mestrandos. Além disso, eles indicam algumas lacunas em ambas as categorias, tais como a
solução de problemas sofisticados e a falta de confiança na solução de problemas. Para explorar o
porquê disso deve-se observar e admitir que os ambientes são diferentes, apesar de estarem na
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mesma universidade e partilharem a mesma atmosfera acadêmica mestrandoss e graduandos são
submetidos a metodologias de ensino distintas e possuem graus de liberdade diferentes, o que
impacta diretamente no engajamento e na aprendizagem. No caso específico das lacunas encontradas
para ambos os grupos, é preciso estudar a estrutura da instituição e ver até que ponto é fornecido
apoio ao discente para que ele desenvolva suas habilidades.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises, demonstraram que o engajamento e a crença dos alunos na aprendizagem de física da
amostra estão bastante ligados ao tempo de envolvimento do aluno com o ambiente acadêmico e com
o curso, isso porque em muitas categorias os alunos de mestrado se mostraram em níveis mais
elevados que os graduandos. À luz de Trowler (2010) pode-se pensar nesse fenômeno a partir dos
três focos do engajamento – aprendizagem individual, estrutura e processos acadêmicos e
desenvolvimento de uma identidade dentro da comunidade.

Em uma perspectiva de aprendizagem individual, apesar de ambos os grupos se submeterem as
mesmas exigências do meio acadêmico a vivência e contato com ele o torna mais adaptado. Dessa
maneira, o que deve ser levado em conta no contexto é o tempo de contato com a física e com os
conteúdos diversos. A entrada no ensino superior marca um momento de transição que, de maneira
geral, engloba também a passagem da adolescência para a idade adulta. Durante esse período de
mudança e acomodação, surgem novos desafios, exigindo autonomia e maturidade dos estudantes
(SOARES et al., 2014). A adaptação acadêmica é um processo complexo, envolvendo vários fatores
relacionados com as experiências, rendimento acadêmico e o desenvolvimento institucional. A falta
de preparo e maturidade dos alunos para tomar decisões em relação aos seus objetivos futuros acaba
contribuindo negativamente nesse processo de adaptação ao ensino superior (PORTO; SOARES;
2017). As dificuldades de se adaptar às diferentes exigências pessoais, cognitivas, afetivas e
comportamentais relacionadas ao ensino superior podem fragilizar o estudante emocionalmente,
levando-o a não encontrar os recursos e competências pessoais para enfrentar as demandas do
ambiente universitário (SOARES et al., 2014). Alunos de mestrado, geralmente já passaram por toda
essa fase, o que os tornam mais maduros e decididos, com isso lidam melhor com todo o ambiente
acadêmico o que os torna superior aos graduandos numa perspectiva de aprendizagem individual.

Examinando por um viés mais estrutural, Chevallard (1992) discute sobre o impacto da instituição no
aluno. Além disso, como as instituições admitem pessoas ele versa igualmente sobre as diversas
relações pessoais, de um indivíduo X com um objeto Y da instituição, denotado por R(X,Y), e
sustenta que essa relação só pode ser estabelecida quando X entra na instituição I onde vive Y.

As diferenças nas grades curriculares dos programas de graduação e mestrado, nesse sentido
merecem certo enfoque, vale notar que a primeira é uma grade bem menos flexível e mais corrida
enquanto a segunda apesar de mais densa é mais flexível e direcionada. Isso pensando em termos de
relação R(X,Y), pode tornar menos rígida a forma de Y, nesse caso um professor, interagir com X
(CHEVALLARD, 1992).

Outra questão ainda no foco da grade curricular é a especialização, um aluno de graduação tem
acesso a conteúdos bem mais gerais que um aluno de mestrado que já escolheu sua área específica de
que gosta mais e quer trabalhar. Isso em termos de engajamento pode influenciar em diversos
aspectos, principalmente no interesse do aluno em aprender um determinado conteúdo. O desejo de
assimilar algo é o que move o conhecimento, sem ele não há estímulo para absorver novas
informações, muito menos para conectá-las com aprendizagens anteriores já adquiridas ao longo do
curso (KUPFER, 1995).

Por fim, explorando o último foco: desenvolvimento de uma identidade dentro da universidade,
tem-se que as relações entre alunos e centros acadêmicos, diretórios centrais dentre outras
representações estudantis que fazem parte do ambiente universitário e geram no aluno sensação de
pertencimento só são exploradas depois de algum tempo no curso, o que produz nos graduandos uma
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falta de identificação com o corpo da universidade num primeiro momento. Isso impacta diretamente
os fatores motivacionais, pois esse sentimento ausente num primeiro momento favorece o atraso do
desenvolvimento cognitivo e afetivo do aluno (SANTOS et al., 2011).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visto que na física um dos grandes problemas atuais é a permanência dos estudantes no curso, que
está intrinsecamente ligada ao engajamento e aprendizagem dos alunos, este estudo se faz de suma
importância para análise comportamental, cognitiva e emocional deles, possibilitando a sondagem de
informações a respeito do cenário de inserção no ensino/aprendizagem.

Dos questionários aplicados na amostra de 67 pessoas, no contexto de estudantes do curso de Física
bacharelado, licenciatura e mestrado profissional em física da Universidade Federal de Sergipe
(UFS), a sondagem indicou diferentes níveis de engajamento e crença no aprendizado em física,
enfatizando que, para o mestrado, os níveis foram maiores e a respostas mais coerentes.

Os estudos das categorias possibilitaram enxergar que, à medida que o tempo de envolvimento com o
curso aumenta, o engajamento e a crença no ensino/aprendizagem também aumentam.
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