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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar a relação dos licenciandos em física com o ensinar. 

As questões centrais que se buscou compreender foram: qual o sentido de ensinar física? O 

que motiva a aproximação dos licenciandos com o ensino de física? O referencial teórico 

adotado para análise foi a Teoria da Relação com o Saber, proposta pelo pesquisador frânces 

Bernard Charlot (2000, 2001, 2005 e 2009). Procurou-se, também, para fins de análise teórica, 

realizar o diálogo entre este autor e outros teóricos que abordaram o tema, ainda que esta 

abordagem não tenha sido direcionada para a educação. Dentre eles destacamos Lacan, 

Leontiev e Wallon. Além disso, levou-se em conta o que indica Chevallard, que é a 

importância do contexto institucional ao se pesquisar sobre a relação com o saber ou com 

saberes específicos, que nesse caso é o ensino de física. Para tanto, foi preciso explorar 

características da universidade moderna e do ensino universitário de física, através de autores 

como Borges, Charlot et al, Chauí, Nóvoa, além de alguns dados estatísticos conferidos à 

licenciatura em física no Brasil. Este trabalho é uma pesquisa quantitativa, na qual foi 

utilizada como ferramenta metodológica a aplicação de um questionário aberto, com um total 

de vinte questões. Depois de aplicados nos Campi Itabaiana e São Cristóvão da Universidade 

Federal de Sergipe, foram retidos para esta análise oitenta e três questionários. Através dos 

próprios argumentos evocados nas respostas, foi construída uma grade de categorização e, 

através dela, calcularam-se percentuais para os argumentos mais citados pelos estudantes. Os 

resultados principais apontam para: a universidade, como instituição, carregada de forte 

sentido, no tocante à obtenção de saberes para os licenciandos; a escolha pela física como 

carreira acadêmica originando-se com estabelecimento de relações positivas com a física 

escolar; o estabelecimento de uma relação positiva com o futuro exercício da docência antes 

do ingresso na universidade, embora sem evidências de como essa relação se estabelece; o 

mercado de trabalho como fator mediador entre os licenciandos e a sua escolha pela 

licenciatura em física; indícios de que a escolha pelo ensinar, em geral, não advém de uma 

―paixão pelo ensino‖; relações com o ensinar permeadas pela relação com os futuros alunos; 

crença no ensino de física do ensino médio e na profissão docente, apesar dos problemas 

inerentes à profissão. 

PALAVRAS-CHAVE: Relação com o ensinar. Licenciandos em física. Teoria da Relação 

com o Saber. 



ABSTRACT 

This research is intended discover the relationship between the pre-service physics teacher 

and ―the teaching‖. The main questions that we try understand are: what the sense for 

teaching physics? What motivate the undergraduates in physics to teach physics? 

The theoretical basis adopted to make our analysis was the Theory of Relatioship with the 

knowledge, proposed by the French researcher Benard Charlot (2000, 2001, 2005 and 2009). 

We also looked for the purposes of theoretical analysis, the dialog between this author and 

others scholars that have researched about this theme, although this research has not been 

directed to the Education. Among them we highlight Lacan, Leontiev and Wallon. We also 

consider what Chevallard shows us, that is the importance of the institutional context to 

research about the relationship with knowledge or specific knowledge, which in our case is 

the teaching of physics. For this purpose, we try to explore features of the modern university 

and university education in physics, by authors such as Borges, Charlot et al, Chauí, Nóvoa, 

and some statistics data available about degree in physics in Brazil. It is a quantitative 

research, where an open questionnaire was used as a methodological tool, with a total of 

twenty questions. After applying the questionnaires to undergraduates in physics of São 

Cristóvão and Itabaiana campi of Federal University of Sergipe, a total of eighty-three 

questionnaires were retained for this analysis. With many arguments raised in the responses, 

we constructed a grid of categorization and through this we calculate the percentage of 

arguments most often cited by students. The main results suggest: the university as an 

institution charged with strong sense, in terms of obtaining knowledge for undergraduates; the 

choice of physics as academic careers rises with establishment of good relations with the 

physics education; the establishment of a positive relationship with the future practice of 

teaching prior to entering university, but without evidence of how this relationship is 

established; the job market as mediating factor between undergraduates and their choice of 

physics graduation; evidence that the choice of teaching in general, does not come from a 

"passion for teaching"; relations with teaching, permeated by the relationship with future 

students; belief in teaching high school physics and the teaching profession, despite the 

problems that comes with profession. 

KEYWORDS: Relationships with teaching. Physics undergraduates.  Theory of Relationship 

with the knowledge. 
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INTRODUÇÃO  

Certos indivíduos, jovens e adultos têm o desejo de aprender algo, outros não 

manifestam tal desejo.  Em outras palavras, o objeto de desejo do aprender dos indivíduos é 

uma variante individual, apesar de alguns objetos serem partilhados entre alguns. Então, o 

questionamento principal a este respeito seria o que motiva o interesse do indivíduo por 

este ou por aquele determinado tipo de saber? 

Esta pesquisa está imbricada a esta problemática. Ela trata das relações dos alunos da 

licenciatura em física da Universidade Federal de Sergipe com o ―ensinar‖. Suas perguntas 

norteadoras são o que motiva ou desperta o desejo de um jovem licenciando pelo ensino 

de física? Qual a relação que este estabelece com o ensinar? 

Utiliza-se como referencial teórico principal desta análise a Teoria da Relação com o 

Saber, desenvolvida por Bernard Charlot no decorrer de suas obras (CHARLOT, 2000, 2001, 

2005 e 2009). Partindo de definições do próprio autor, procura-se estudar sobre as relações 

das pessoas com lugares, com outras pessoas e consigo mesmas, objetos, conteúdos de 

pensamento, situações, normas relacionais etc., visto que está em jogo a questão do aprender e 

do saber (CHARLOT, 2000).   

No caso dos licenciandos, utilizou-se a Teoria da Relação com o Saber para estudar as 

suas relações com o ensinar, partindo do pressuposto que o ensinar envolve um corpo de 

competências teóricas e práticas que vão sendo adquiridas, ainda que inicialmente, na 

Universidade. 

Por que a escolha deste tema para a pesquisa? Simplesmente porque esta autora é 

licenciada em física e, como tal, carrega inquietações desde antes da efetiva opção pela 

licenciatura. Esta escolha parte da própria relação da autora com o saber específico ―física‖, 

que se originou na sua predileção pela matemática na escola fundamental. Foi quando, na 

chegada ao ensino médio, e foi influenciada pelo enorme interesse que um professor de física 

demonstrava pelo ensino desta Ciência.  

 Mas à época, aos dezessete anos, não houve a iniciativa de optar pela licenciatura no 

primeiro vestibular (seus pais, apesar de humildes, esforçavam-se para pagar uma boa escola, 

isso fazia sentir-se no dever de escolher um curso que ―rendesse dinheiro‖). Somente ao 

conseguir um emprego, que em nada está relacionado com a licenciatura, migrou do curso de 
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engenharia elétrica no sétimo período e, finalmente, escolheu o caminho da licenciatura em 

física.  

Bem, mas isto é o que motiva o seu desejo, a pessoal opção pelo ensino de física. Esta 

pesquisadora sempre quis ir além e se perguntava, à época da licenciatura, sem ainda nenhum 

tipo de contato com Charlot e sua obra, o que levava os seus colegas a estarem ali também. 

Por hora, a autora já tinha algumas respostas empíricas... Alguns queriam só um diploma, 

outros estavam ali porque tinha sido fácil passar no vestibular, outros não sabiam e, também 

havia alguns poucos ―apaixonados‖ pelo ensino de física, como a autora desta pesquisa. 

Em 2009, por interferência direta da professora Divanízia do Nascimento (hoje, a co-

orientadora desta pesquisa), foi possível à autora ingressar no Grupo de Pesquisas sobre 

Relações com os Saberes (GPRS
1
), liderado pela professora Veleida Anahí e pelo professor 

Bernard Charlot (orientador desta investigação). Como pesquisadora, começou a estudar a 

relação dos alunos do ensino médio com a física, e este fato foi determinante para o 

amadurecimento da questão de pesquisa desta dissertação. Apesar de ter adentrado ao curso 

de mestrado com um projeto diferente, a influência do GPRS, do professor Bernard e de sua 

obra, fizeram as suas inquietações da graduação se tornarem cada vez mais urgentes de serem 

investigadas. Foi então que resolveu investigar a relação dos alunos da licenciatura em física 

com o ensinar. 

Como instrumento metodológico inicial, foi elaborado um questionário aberto, com 

um total de vinte questões. Ele foi dividido em quatro partes:  

 Eu e a minha relação com a universidade;  

 Eu e o que me levou a cursar a licenciatura em física;  

 Eu e o que aprendo na licenciatura. 

 Eu e o que espero da profissão docente.  

Um total de oitenta e três questionários, tendo sido cinquenta e um respondidos pelos 

alunos no Campus São Cristóvão e trinta e dois pelos alunos do Campus Itabaiana, foram 

aplicados.  Construíram-se tabelas de categorização de acordo com os argumentos evocados, 

através das quais foi possível realizar a análise transversal dos questionários, calculando os 

                                                 
1
 O GPRS era um grupo/projeto do Grupo de pesquisa CNPq/UFS Educação e Contemporaneidade (EDUCON). 
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percentuais gerais dos padrões de respostas encontrados, como também os percentuais de 

acordo com o sexo. 

Os primeiros dois capítulos desta dissertação se referem às bases de fundamentação 

teóricas em que se apoia a pesquisa. No capítulo 1, buscou-se expor os fundamentos da Teoria 

da Relação com o Saber. Abordou-se a questão do sujeito envolto nas relações com saberes 

gerais ou específicos, estando estas relações imbricadas às relações com o mundo, com os 

outros e consigo mesmo;  a questão do sentido, enfatizando a centralidade da atividade para a 

mobilização do sujeito; os conceitos de ―eu‖ empírico, epistêmico e identitário, por serem 

fundamentais para a compreensão da própria Teoria da Relação com o saber. Além disso, no 

decorrer de todo o capítulo, mostrou-se o diálogo entre Charlot e outros autores como Lacan, 

Leontiev e Wallon, agregando alguns de seus conceitos às bases teóricas.  

No capítulo 2, foram reunidos alguns dos questionamentos mais importantes acerca do 

contexto universitário em que está ocorrendo a formação inicial de professores, através de 

reflexões de Charlot et al, Chauí e Nóvoa. No caso específico da formação inicial dos 

professores de física, utilizaram-se as reflexões de Borges. Estas discussões se valem do que 

nos diz Chevallard (2003, apud Silva, 2009), a respeito do fato de os licenciandos 

pertencerem a uma universidade, com suas características e problemáticas atuais, não serem 

neutros ao tratarmos da relação com o saber, e mais especificamente da construção da relação 

com o ensinar. 

No capítulo 3, foram expostos o campo, sujeitos e os instrumentos de coleta de dados 

e de análise da pesquisa. São as bases de fundamentação metodológica, além de alguns dados 

estatísticos em relação à população e ao campo pesquisado. 

 No capítulo 4, são apresentados e analisados os dados obtidos para as primeiras três 

perguntas do questionário, que pertencem ao primeiro bloco de perguntas EU E A MINHA 

RELAÇÃO COM A UNIVERSIDADE.  

No capítulo 5, são apresentados e analisados os dados obtidos para as sete perguntas 

do questionário pertencentes ao segundo bloco de perguntas EU E O QUE ME LEVOU A 

CURSAR A LICENCIATURA EM FÍSICA. 

No capítulo 6, são apresentados e analisados os dados obtidos para as cinco perguntas 

do questionário que compõem o terceiro bloco de perguntas EU E O QUE APRENDO NA 

LICENCIATURA.  
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No capítulo 7 são apresentados e analisados, finalmente, os dados obtidos para cinco 

perguntas do questionário pertencentes ao último bloco de perguntas EU E O QUE ESPERO 

DA PROFISSÃO DOCENTE.  

A seguir, são apresentadas as conclusões e considerações finais acerca desta 

investigação, obtidas através das análises dos dados obtidos na pesquisa empírica.  
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CAPÍTULO 1. SOBRE A TEORIA DA RELAÇÃO COM O SABER 

Ao serem analisados os enunciados da Teoria da Relação com o Saber veem-se 

imbricados conceitos advindos de algumas áreas do conhecimento humano, principalmente a 

Antropologia, a Sociologia e a Psicologia. Seu autor, o pesquisador francês Bernard Charlot, 

fez no decorrer de suas obras (CHARLOT, 2000, 2001, 2005, 2009) uma análise crítica da 

chamada ―sociologia sem sujeito‖, cujos principais representantes são Durkheim e Bourdieu, 

juntamente com uma abordagem antropológica da necessidade de humanização do homem e 

ainda, mesmo sem um maior aprofundamento, adentrou no campo da psicologia para explicar 

o desejo de aprender do homem, materializado no desejo do outro e do mundo, como já fora 

abordado por Lacan e Wallon. 

O objetivo desta primeira parte teórica é tentar compreender o caminho teórico 

percorrido por Charlot quando propôs a Teoria da Relação com o Saber e suas implicações 

filosóficas para a área da Educação. Através da teoria de Charlot e de alguns conceitos da 

formação da personalidade proposta pelo filósofo russo Leontiev, procurou-se compreender a 

questão do sentido para o processo de aquisição do saber e, por fim, justificar a escolha deste 

referencial teórico para a nesta pesquisa.   

1.1. AS PESQUISAS ―RELAÇÃO COM O SABER‖ VOLTADAS PARA A 

EDUCAÇÃO: DO INÍCIO ÀS ANCORAGENS TEÓRICAS  

As pesquisas relacionadas à relação dos alunos com o saber iniciaram-se em 1987, na 

Universidade de Paris 8, França, através das pesquisas realizadas pela equipe ESCOL 

(Education, Socialisation et Collectivités Locales), liderada por Bernard Charlot. Não que a 

temática ainda não tivesse sido explorada em outras áreas do conhecimento científico. Aliás, é 

a partir da tentativa de convergir abordagens advindas da Antropologia, Sociologia e 

Psicologia que Charlot e a ESCOL retomam a questão da relação com o saber com o foco de 

aprofundar o estudo do fracasso escolar, a partir das teorias que tratavam das desigualdades e 

reproduções sociais que aconteceriam na escola. Para Jean-Yves Rochex que, juntamente com 

Bernard Charlot e Elisabeth Bautier, realizava os trabalhos da ESCOL: 
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Tratava-se, para nós, de tentar ir mais além das explicações, profanas ou 

eruditas, dessa produção feita com a ajuda de visões unilaterais e 

globalmente deficitárias (explicações em termos de handicap
2
 

sociocultural) ou conceitos muito gerais e hegemônicos, tais como o 

conceito de código em Bernstein (e, sobretudo, sobre alguns de seus 

epígonos norte-americanos) ou os conceitos de habitus em Bourdieu, visões 

e conceitos estes que mal consideram a diversidade interna dos vários 

grupos sociais e pouco espaço deixavam para a especificidade, a 

produtividade e a historicidade das atividades e instituições sociais e das 

biografias dos agentes ou sujeitos sociais. (ROCHEX, 2006, p. 639) 

 

Ao começar a pesquisa sobre o fracasso escolar, conceitos como o de habitus, postos 

por Bourdieu e pelas sociologias da reprodução começaram a ser questionados pela ESCOL. 

A noção de habitus, que consiste num conjunto de disposições psíquicas adquiridas ao longo 

da vida e que condizem às condições sociais de vida do indivíduo (SILVA, 2009), foi 

interpretada, segundo Charlot (2000), de tal forma pelos docentes da época de modo que 

passou de uma proposta para um paradigma explicativo das desigualdades sociais presentes 

na sociedade capitalista, sendo que estas desigualdades seriam reproduzidas pela escola com o 

―objetivo‖ de manter o domínio das classes dominantes.  

Charlot e sua equipe observaram, porém, que a teoria da reprodução social não 

explicava situações escolares específicas. Inegavelmente, os filhos das classes mais 

favorecidas trazem consigo uma bagagem cultural que favorece o seu sucesso nas atividades 

escolares, bem como, reciprocamente, os filhos das classes mais pobres. Porém, a questão 

central de análise é como ocorre esta transmissão? O ―capital cultural‖ não pode ser passado 

simplesmente como uma herança a ser recebida, pais e filhos têm que ―trabalhar‖ e 

desenvolver uma atividade intelectual para que ocorra essa transmissão.  

Logo, o fundamental a ser analisado é a questão da atividade intelectual, tanto na 

escola como fora dela. No caso dos filhos das classes dominantes, somente o fato de serem de 

uma classe social superior não implica, necessariamente, no sucesso destes na escola. O autor 

verificou que o fator decisivo do sucesso escolar recaía, sempre, sobre as atividades 

intelectuais praticadas por estes sujeitos. Não há fatalismo, só existem probabilidades 

estatísticas. 

                                                 
2
 Palavra inglesa, utilizada também pelos franceses, que significa ―desvantagem‖ (no início, nas corridas de 

cavalos e, a seguir, esse sentido se generalizou) e acabou por significar o que os brasileiros designam como 

―carência‖.  



 21 

Outra questão não respondida pelas teorias ―reproducionistas‖ era como alguns jovens 

oriundos de classes sociais mais baixas conseguiam obter o sucesso escolar.  Charlot propõe a 

necessidade de, mais uma vez, voltar o foco de estudos para o sujeito. Para o autor, se o que é 

fundamental é a atividade, o fracasso não decorre de uma ausência cultural nos fracassados. O 

chamado ―fracasso‖ depende do fato de que o aluno não estudou (seja qual a sua origem 

social), não se mobilizou intelectualmente na escola. E, portanto, o problema fundamental não 

é o de uma ―carência‖, é a questão da atividade e do sentido. 

Não se tratava de se contrapor aos trabalhos de Bourdieu ou negar as desigualdades 

frente à escola e na escola, mas sim de lançar novos olhares para questões ainda não 

vislumbradas pela teoria da reprodução, no sentido de propor uma complementaridade de 

pensar a partir desta.  

Sendo assim, Charlot (2000) expõe a questão da indissociabilidade do sujeito social e 

singular. Todo ser humano faz parte de uma sociedade com um nível de valores éticos e 

culturais em um nível macro, como também de comunidades menores, com estes mesmos 

valores ampliados ou diversificados, onde está inserida a escola. Mas, ao mesmo tempo, o 

autor chama a atenção para a singularidade do sujeito, envolto numa trajetória de vida única, 

com relações familiares, comunitárias e escolares ímpares, inserida no tempo e numa época 

peculiares. Em suas palavras: 

O homem é um sujeito indissociavelmente social e singular. A singularidade 

do homem é que lhe oferece a existência, comprometido com uma história 

que é sua, mesmo quando ele a partilha com outros homens. Mas o homem só 

existe quando socializado: sem o outro, que se apresenta sob formas sociais, o 

homenzinho permanece um ―menino selvagem‖, um ―menino lobo‖, nunca se 

hominiza. (CHARLOT, 2009, p. 14) 

A partir da questão da indissociabilidade do sujeito singular e social, pode-se verificar 

o diálogo direto que o autor da Teoria da Relação com o Saber faz com Wallon, na sua Teoria 

psicogenética, e Lacan, na Teoria psicanalítica da formação do ―eu‖.  

Wallon, com uma teoria essencialmente sociocultural, propõe que o desenvolvimento 

do indivíduo está integrado ao meio em que está imerso, com os seus aspectos afetivo, 

cognitivo e motor também integrados, ou seja, a ênfase é para a integração – entre organismo 

e meio e entre as dimensões cognitiva, afetiva, e motora na constituição da pessoa. A pessoa é 

vista como o conjunto funcional resultante da integração de suas dimensões, cujo 
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desenvolvimento se dá na integração de seu aparato orgânico com o meio, 

predominantemente social. 

O desenvolvimento humano é então condicionado tanto pela maturação orgânica, 

como pelo exercício funcional, propiciado pelo meio. Segundo Wallon (1979): 

O que permite à inteligência essa transferência do plano motor para o plano 

especulativo não é evidentemente explicável no desenvolvimento do 

indivíduo [...] mas nele pode ser identificada [a transferência] [...] são as 

aptidões da espécie que estão em jogo, em especial as que fazem do homem 

um ser essencialmente social. (WALLON, p.131)   

Já Lacan, como psicanalista, aborda o tema voltado para o psiquismo humano. Expõe 

a formação da identidade humana ainda quando bebê. Segundo ele, o filhote do homem, ainda 

que se encontre na idade em que é superado, por pouco tempo, mas ainda por um tempo, em 

inteligência por um chimpanzé, já reconhece, todavia sua imagem como tal no espelho. 

Uma vez adquirida a imagem, ela logo repercute na criança em uma série de gestos 

nos quais ela experimenta ludicamente a relação dos movimentos assumidos com seu meio 

ambiente refletido. E desse complexo virtual com a realidade que ela reduplica, ou seja, com 

seu próprio corpo e com as pessoas, e também com os objetos que se encontram junto a ela 

(LACAN, 1949) surge o chamado Estádio do Espelho. Este seria a priori uma identificação, 

uma transformação produzida no sujeito quando assume uma imagem, ou o termo imago, 

como Lacan faz uso.  

No momento em que acaba no indivíduo o estádio do espelho, é inaugurado um 

processo de inversão dos outros processos isolantes, iniciando assim a transformação do ―eu‖ 

especular em ―eu‖ social. Enquanto, no início da sua vida, a criança vive numa situação de 

fusão/confusão natural entre seu corpo e o da sua mãe (no ―imaginário‖, diz Lacan), pela 

identificação à imago do semelhante, surge a ligação com o ―eu,‖ em situações socialmente 

elaboradas. O ―eu‖ descobre que ele é um ―outro‖; o outro se torna constitutivo do próprio 

―eu‖ e esse distanciamento consigo mesmo abre o espaço do simbólico, ou seja, da cultura. 

Lacan aponta este momento como decisivo: a partir daí, o transferir de todo o saber 

humano seria mediado pelo desejo do outro, constituindo seus objetos numa equivalência 

abstrata pela rivalidade do outro, dependendo, desde então, o homem de uma mediação 

cultural. 
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Charlot (2000, p. 72) também utiliza desses argumentos quando afirma que toda 

relação com o saber é também uma relação com ―o outro‖, o outro como aquele que ajuda, o 

outro que se admira ou se detesta. Retoma-se aqui a questão da indissociabilidade do homem 

singular e social. 

 A singularidade do homem lhe confere a sua existência, com uma história unicamente 

sua, mesmo se partilhada com outros homens; porém, sem a sociabilidade o homem não pode 

existir, pois este só existe quando socializado, sem o outro o homenzinho permanece ―um 

menino selvagem‖, que nunca se humaniza (CHARLOT, 2009, p. 14). 

Integrando esses conceitos advindos da Antropologia, Sociologia e Psicologia, Charlot 

constrói a Teoria da Relação com o Saber, e a torna uma proposta de investigação das 

situações dos sujeitos, situações estas relacionadas a ele como indivíduo social e singular, que 

constrói, ao longo do tempo, relações consigo mesmo, com o outro e com mundo, as quais 

culminarão numa trajetória única de relação com o saber.  

1.2. A QUESTÃO DO SENTIDO 

O homem está condicionado, desde o seu nascimento, ao aprender. Aprender significa, 

para o menino-homem, inserir-se num mundo que o pré-existia e que traz consigo uma série 

de saberes a serem adquiridos.  Esta condição de apropriação obrigatória de um mundo pré-

existente desencadeia três processos: de hominização (tornar-se homem), de singularização 

(tornar-se único dentro de sua espécie) e de socialização (tornar-se membro de uma 

sociedade). 

Nesse movimento complexo, e sempre inacabado, de construir-se através da relação 

consigo mesmo, com os outros e com o mundo surge o desejo de aprender. É esse desejo que 

impulsiona o homem ao ato de aprender e em direção ao saber; que chama o indivíduo; que o 

coloca na direção do que o atrai, concretizando-o através da interiorização do que era uma 

simples realidade externa. 

Em Silva (2009), encontram-se discussões advindas de outra equipe francesa, liderada 

por Jacky Belleirot, que também estudou a relação com o saber, sendo que ele ressalta o ponto 

de partida desse tipo de pesquisa: 
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Todo estudo que tomar a relação com o saber como noção central não poderá 

libertar-se da psicanalítica; não que isso impeça outras abordagens, mas é a 

partir da teorização da relação de objeto, do desejo e do desejo de saber, 

depois da inscrição social deste em relações (que vinculam o psicológico ao 

social) que será possível assumir o risco de trabalhar com essa noção e de 

desenvolvê-la; um desenvolvimento que não deverá esquecer algo essencial, 

sob pena de fazê-la perder seu sentido: só há sentido no desejo. 

(BEILLEROT, BLANCHARD-LAVILLE, MOSCONI, 1996, p.73 Apud 

SILVA, 2009, p.24) 

Segundo Beillerot, o que existe primeiramente no psiquismo humano é o desejo, sem 

objeto determinado. O problema seria como entender a maneira que ocorre a transformação 

desse ―desejo‖ em ―desejo de‖ (SILVA, 2009). No caso deste trabalho, como jovens passam a 

ser alunos que gostam de física e, ademais, constroem o desejo intrínseco de ―aprender a 

ensinar‖ física. 

Porém, Charlot (2000, p. 81) nos chama a atenção para uma possível interpretação 

errônea desses conceitos: 

É errado, pois, investigar a forma como uma ―pulsão‖ encontra um ―objeto‖ 

particular chamado ―saber‖ e torna-se assim ―desejo de saber‖. O objeto do 

desejo está sempre, já presente: é o outro, o mundo, eu próprio. A relação é 

que se particulariza, não é o objeto da relação que se torna particular: o desejo 

do mundo, do outro e de si mesmo é que se torna desejo de aprender e saber; e 

não o ―desejo‖ que encontra um objeto novo, ― o saber‖.  (CHARLOT, 2000, 

p. 81) 

O que o autor defende é que não existe o desejo em si propriamente dito, isolado 

dentro do homem, e que ao se deparar com determinados objetos os escolhe, ou não, se 

tornando assim desejo deste objeto. O que existe, desde o início, é desejo de algo, ou seja, 

uma relação do desejo por alguma coisa, e no caso do saber, uma particularização do desejo 

do outro e do mundo que se torna desejo de aprender e saber. O Grupo de Beillerot trabalha 

com base no conceito freudiano de pulsão
3
 a ser socializada. Já Lacan e Charlot consideram 

que o ser humano sempre já é socializado e, portanto, que sempre o outro existe como 

constitutivo do eu, recusando assim a perspectiva da ―socialização‖ de uma pulsão que não 

seria socializada. 

                                                 
3
 De maneira simplificada (este é um complexo conceito freudiano), pulsão é algo genérico e impessoal, maior 

que o sujeito isolado, algo atemporal. A pulsão simplesmente existe; tal qual o ―impulso de respirar‖, ele é a 

―base do próprio querer‖, a base a partir da qual se gera a necessidade, a ânsia, a vontade, o querer e o desejo.  



 25 

 Silva (2009) também propõe que, para se entender a lógica da busca por determinado 

saber, é preciso adentrar na singularidade do indivíduo, do que para ele vale a pena ser 

estudado, quais são as lógicas sociais, culturais que norteiam e estruturam a atividade do 

aluno.  

Faz - se necessário, para sustentar essa discussão, apresentar os conceitos propostos 

por Charlot (2000) acerca de mobilização, atividade e sentido – sendo que estes se 

interpenetram no processo de escolarização: “para haver atividade, a criança deve 

mobilizar-se; para que se mobilize, a situação deve apresentar um significado para ela” 

(CHARLOT, 2000, p. 54).  

A mobilização enfatiza questão do movimento. “Mobilizar-se é pôr-se em 

movimento”, é acionar recursos; é tanto preliminar à ação, quanto seu primeiro momento. 

Utilizando-se de uma imagem de situação de guerra, o autor afirma que a mobilização não é a 

guerra, mas a proximidade da entrada nela (CHARLOT, 2000, p. 55). O conceito de 

mobilização remota, por sua vez, para os conceitos de móbil e de recursos. Entende-se por 

móbil a razão para agir. Recursos seriam então, os trunfos, as forças de diferentes ordens, de 

que se dispõe e que são atualizados, acionados. 

O autor opõe ainda a noção de mobilização à de motivação. Motiva-se o outro de fora 

enquanto mobiliza-se a si mesmo de dentro. Ou seja, o processo de apropriação do saber 

pertence, inevitavelmente, ao sujeito mobilizado.  Muitas vezes tentam motivar o aluno para 

que ele faça algo alheio a sua vontade; em um aluno mobilizado ocorre o despertar de um 

desejo no próprio aluno, um desejo que continua existindo quando o professor já não está. 

Fazendo uso de Rochex (1995, apud CHARLOT, 2000) e Leontiev (1975, apud 

CHARLOT, 2000) Charlot define atividade como ―um conjunto de ações propulsionadas por 

um móbil e que visam a uma meta‖ (CHARLOT, 2000, p. 55). A definição de sentido, central 

nas pesquisas realizadas pela ESCOL, considera três aspectos, dentre os quais se destaca o 

que é significante, ou, tem sentido, o que produz inteligibilidade sobre algo, o que aclara algo 

no mundo. 

Ou, ainda, avançando na análise, “esse sentido é um sentido para alguém que é um 

sujeito‖ (CHARLOT, 2000, p.56). Como consequência, tem-se que, necessariamente, 

introduzir a dimensão do desejo: ―pode-se dizer que fazem sentido um ato, um acontecimento, 

uma situação que se inscrevam nesse nó de desejos que o sujeito é‖ (p. 67).  
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  Leontiev (1978), ao abordar a questão da formação do indivíduo e sua personalidade, 

compreende que o sujeito nasce com uma porção de necessidades. Mas enfatiza que as 

necessidades, enquanto forças internas, só podem ser realizadas na atividade. Ou seja, a 

necessidade aparece, inicialmente, só como uma condição, um pré-requisito para a atividade, 

porém, somente quando o sujeito começa a agir, ocorre sua transformação, deixando a 

necessidade de ser aquilo que era virtualmente, "em si mesma".  

Leontiev condiciona a análise psicológica das necessidades a uma análise dos motivos. 

Desta forma, certos motivos que estimulam a atividade também lhe dão sentido pessoal; ele os 

denomina de motivos formadores de sentido (LEONTIEV, 1978, p.20). Ou seja, para o autor, 

o sentido é a relação entre o motivo da atividade e o seu objetivo. Quando existe uma relação 

direta, há sentido direto na atividade para o sujeito. Utilizando a física como exemplo, 

aprender sobre eletricidade poderia, para o aluno, ser uma atividade formadora de sentido se 

este assim o faz para resolver problemas do dia-a-dia, ou simplesmente pelo prazer de estudar 

sobre o assunto. 

Para Leontiev, quando não existe uma relação direta entre o motivo e o objetivo, não 

há sentido direto na atividade, mas sim uma operação que contribui para uma atividade outra 

– e, portanto, o que o sujeito faz não tem seu sentido em si mesmo. Retomando nosso 

exemplo, se o sujeito quer aprender eletricidade para passar de ano, o que ele faz na aula de 

física é tão somente uma operação que contribui para uma atividade que é concluir o ano 

letivo sem fracasso. O que tem sentido (diretamente) não é o que ele faz na aula física, é a 

atividade de realizar uma escolaridade sem fracasso. Sendo assim, a mobilização do aluno 

para atividade ocorre somente de forma indireta e, logo, essa mobilização é extremamente 

frágil para a formação de sentido. 

Uma separação com respeito à função da formação de sentido e à estimulação 

simples entre os motivos de uma só atividade torna possível entender as 

principais relações que caracterizam a esfera motivacional: as relações de 

hierarquia dos motivos [...] Essas relações são determinadas pelas conexões 

que a atividade do sujeito provoca, por suas mediações e, por essa razão, são 

relativas. Isso diz respeito, também, à correlação principal - à correlação entre 

os motivos formadores de sentido e os motivos-estímulos. Na estrutura de 

uma atividade, dado motivo pode preencher a função de formação de sentido; 

numa outra, a função de estimulação suplementar. (LEONTIEV, 1978, p.25) 

Já Charlot (2000, p.57) propõe uma distinção entre sentido enquanto desejabilidade, 

isto é, que implica em valor, negativo ou positivo, e sentido enquanto significação. O que 
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tem sentido sempre deve ter uma significação. Quando algo tem sentido para o sujeito ele está 

indicando que dá importância e valor a isto. Mas o que tem uma significação nem sempre tem 

um valor para o sujeito. Retomando o exemplo do estudo da eletricidade, o sujeito pode 

entender do que se trata, mas isto não implica em valor para ele, nem de forma positiva nem 

negativa. Ou seja, o que induz a atividade é o que tem um valor positivo para o sujeito. Só o 

que tem um valor positivo (desejável) pode mobilizar o sujeito para aprender. O que possui 

valor negativo também pode mobilizar o sujeito, só que para fugir da aprendizagem de um 

saber específico que não o interessa. 

Vale destacar também que a questão do sentido não está definida de uma vez por 

todas. Algo pode adquirir sentido, perder sentido, mudar de sentido, pois o próprio sujeito 

evolui, por sua dinâmica própria e por seu confronto com os outros e com o mundo 

(CHARLOT, 2000, p.57). 

1.3. O CONCEITO DE SUJEITO 

A teoria da relação com o saber traz consigo determinada concepção acerca do sujeito.   

Ao adotar essa teoria como referencial teórico basilar, entende-se que é pertinente discutir 

sobre o tema – ressaltando que esta discussão será feita de maneira parcial, por não ser o 

objetivo central deste trabalho – a partir da obra de Charlot e de alguns autores que dialogam 

com sua concepção de sujeito.  

Caracterizando as dimensões da relação com o saber, Charlot (1997, apud BICALHO, 

2004) fez uso dos termos: dimensão identitária, dimensão epistêmica e dimensão social. É a 

partir destes termos que se parte para a análise do conceito de sujeito. 

 

1.3.1. A dimensão identitária 

Para o homem, nascer é ingressar em um mundo no qual se estará submetido à 

obrigação de aprender. Ninguém pode escapar dessa obrigação, pois o sujeito só pode ―tornar-

se‖ apropriando-se do mundo (CHARLOT, 2000, p. 59). Para a compreensão do sujeito 

através da compreensão da condição humana e a maneira como concebe essa condição chega-

se à questão do aprender: a inscrição na condição humana realiza-se através da inscrição 

singular na história da espécie e, para isso, é obrigatório aprender. É através do aprender que o 
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sujeito se constrói, é através do aprender que o sujeito se insere no mundo. (CHARLOT, 1997 

Apud BICALHO, 2004). 

A vida humana é, portanto, um movimento no qual as três dimensões são 

indissociáveis: apropriar-se do mundo, entrar em relações com os outros, 

construir-se a si mesmo como ser humano, singular e social. Esse 

movimento é o da educação, no sentido amplo do termo. Ele supõe o 

aprender. O ser humano é jogado no mundo em um tal estado que ele é 

chamado e obrigado a aprender. (CHARLOT, 2006, p. 14) 

 

A explicitação do processo de apropriação do mundo através do aprender, permite 

iniciar a compreensão da dimensão identitária do sujeito. Charlot (ibidem) afirma que as 

relações e os processos que o sujeito vivencia para aprender, em seu movimento de 

apropriação do mundo, constroem um sistema de sentido, uma forma peculiar de entender 

quem ele é, quem são os outros e o que é o mundo, ou seja, a construção da identidade é 

baseada na relação entre indivíduo e sociedade e através do processo de aprender, obrigatório 

à inserção do sujeito no mundo, inserção que se dá inevitavelmente através da ação do outro, 

em um mundo previamente construído e constantemente modificado pela espécie humana.  

Aprender faz sentido por referência histórica do sujeito, às suas expectativas, às suas 

referências, à sua concepção da vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si 

e que quer dar de si aos outros (Charlot, 2000, p.72). A criança e o adolescente aprendem para 

conquistar sua independência e para tornar-se ―alguém‖ (ibidem). 

Bicalho (2004) também esclarece o que entende por identidade, com o objetivo de 

entender o processo de reconstrução da imagem e do conceito que os sujeitos têm de si 

mesmos, da maneira como falam sobre o que são capazes de aprender e do que desejam saber. 

A autora ressalta que, na concepção de sujeito expressa por Charlot (1997), é imprescindível 

se tratar dos ―aspectos― sociais e individuais do sujeito – o sujeito é sempre totalmente social 

e totalmente singular; sua história é sempre social e singular.  

A identidade então deve ser estudada através da análise dos processos psíquicos e 

sociais e das relações. (CHARLOT, 1997, apud BICALHO, 2004). Segundo a autora, 

portanto, a presença da noção de unidade na concepção de sujeito – e de identidade, sustenta a 

teoria da relação com o saber.  

Em Bicalho (2004), encontram-se também as reflexões de Duarte sobre os processos 

de objetivação e apropriação da dinâmica da autoprodução do homem pela sua atividade 

social, e suas implicações na formação da individualidade: a formação do indivíduo é um 
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―duplo processo de relacionamento com o gênero humano, isto é, a apropriação das 

características humanas objetivadas e a objetivação individual mediada pelo que foi 

apropriado.‖ (DUARTE, 1993, p.18 apud BICALHO, 2004). 

Rossler (2004) afirma que para o psicólogo soviético, Alexis N. Leontiev, o psiquismo 

humano com suas faculdades e aptidões, estrutura-se a partir da atividade humana, isto é, das 

apropriações sócio-históricas da cultura humana e  que, portanto, a estrutura da consciência 

humana é diretamente condicionada pela estrutura da atividade social. 

Então, conforme Leontiev (1978, apud ROSSLER, 2004), e na perspectiva de 

Vigotski, o psiquismo humano forma-se a partir da atividade social e histórica dos indivíduos, 

ou seja, pela apropriação da cultura humana material e simbólica, produzida e acumulada 

objetivamente ao longo da história da humanidade. Ele assinala a correspondência de 

determinada estrutura da atividade do ser social a dada estrutura subjetiva.  

Em outras palavras, a uma determinada realidade social, tanto material quanto 

simbólica, corresponde uma dada forma de consciência e personalidade. Desse modo, 

atividade, consciência e personalidade relacionam-se sempre dialeticamente (ROSSLER, 

2004). Leontiev (1978) nos diz então que a formação da personalidade pressupõe um 

desenvolvimento do processo da formação de objetivos e, correspondentemente, o 

desenvolvimento das ações do sujeito.  As forças internamente motivadoras deste processo 

residem na conexão dual original do sujeito com o mundo e em sua mediação dual, a 

atividade com objetos e o contato social.   

Em seus estudos, o referido autor deixa claro que o processo de constituição do 

psiquismo humano, pela apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade, consiste 

num processo mediado por outros indivíduos. Sendo assim, trata-se sempre e necessariamente 

de um processo educativo. Podemos fazer uma analogia clara à obra de Charlot, pois este 

autor atribui à educação de maneira geral, a produção do homem por si mesmo, sendo que 

através da educação se dá o processo de transformação da criança inacabada em um ser 

humano social e singular (CHARLOT, 2000, p. 54). 

 

1.3.2. A Dimensão Epistêmica 

Inicialmente, tentamos esclarecer uma possível duplicidade atribuída por Charlot ao 

termo ―sujeito epistêmico‖, devido ao autor utilizar este mesmo termo no decorrer de suas 
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obras (CHARLOT, 2000, 2001, 2005, 2009) com dois significados diferentes. Observa-se que 

o autor mostra a existência de vários processos epistêmicos. No primeiro deles, ―epistêmico‖ 

remete à questão: ―aprender é fazer o quê?‖ e Charlot responde analisando várias relações 

epistêmicas com o saber, várias ―figuras do aprender‖. 

 Por exemplo, quando se aprende a nadar, o sujeito epistêmico é um sujeito encarnado 

em um corpo, sendo o corpo um lugar de apropriação do mundo, caracterizando-se por ser um 

sujeito enquanto engajado ―no movimento de existência‖, ―enquanto habitante do espaço e do 

tempo‖ (MERLEAU-PONTY, 1945 apud CHARLOT, 2000, pg. 69).  

Porém o ―eu‖ dessa relação epistêmica com o aprender não é o eu reflexivo, que abre 

um universo de saberes-objetos, é um eu imerso em uma dada situação. Assim Charlot (2000) 

chama atenção para a imbricação do eu na situação o processo epistêmico em que o 

aprender é o domínio de uma atividade engajada. 

Em um segundo significado, ―epistêmico‖ remete a outra relação epistêmica com o 

saber, a outra figura do aprender, caracterizada pelo ―eu epistêmico‖, causa e efeito do 

processo de objetivação/distanciamento, onde o eu epistêmico seria ―o sujeito como puro 

sujeito de saber, distinto do eu empírico‖ (CHARLOT, 2005, p.44). Segundo o autor, o eu 

epistêmico: 

[...] não é dado; ele é construído e conquistado. As pesquisas da Escol 

mostraram que o objeto de saber (como objeto descontextualizado, visto a 

distância, objetivado) se constitui correlativamente ao sujeito epistêmico. 

Mostraram também que a dificuldade em distinguir o eu epistêmico e o eu 

empírico está, frequentemente, no centro dos problemas que os jovens de 

meios populares enfrentam na escola. Pode-se formular a hipótese de que 

esses jovens são tomados em um conflito entre as formas heterogêneas do 

aprender, conflito que expressam opondo ―aprender na escola‖ a ―aprender 

na vida. (CHARLOT, 2005, p.44) 

 

Desta forma, parece-nos uma confirmação dos antigos argumentos propostos por 

Bachelard: 

 Os professores de ciências imaginam que o espírito começa como uma aula, 

que é sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, 

que se pode fazer entender uma demonstração repetindo-a ponto por ponto. 

Não levam em conta que o adolescente entra na aula de física com 

conhecimentos empíricos já constituídos: não se trata, portanto, de adquirir 

uma cultura experimental, mas sim de mudar de cultura experimental, de 

derrubar os obstáculos já sedimentados pela vida cotidiana. (BACHELARD, 

1996, p. 16) 

 



 31 

Em Bachelard, a formação do espírito científico consiste em ultrapassar os obstáculos 

epistemológicos que, de forma inevitável, decorrem da vida cotidiana e relacional do eu 

empírico, assim como para Charlot, o sujeito como puro sujeito do saber forma-se a partir do 

distanciamento do eu empírico. 

Já Bicalho (2009), em sua pesquisa sobre os processos de construção do eu epistêmico 

pelas estudantes de Pedagogia, afirma que para que estes sejam compreendidos não se pode ir 

muito longe dos processos de construção de seu eu empírico. Ao aprenderem as teorias do 

curso, juntamente com os conteúdos, os sujeitos de sua pesquisa afirmaram que aprendem 

formas novas de ver o mundo, de entender a si mesmos e aos outros. Essas aprendizagens 

mobilizam, então, atividades do eu empírico e do eu epistêmico, conjuntamente. (Bicalho, 

2009, p. 22) 

 

1.3.3. A Dimensão social 

A dimensão social leva em conta o sujeito e suas relações sociais como influência nas 

suas relações com o saber. Não há sujeito sem relações com o outro e com o mundo. O ―eu‖ é 

o aluno envolto numa história singular, ocupando uma certa posição social e escolar. O 

―outro‖ são os pais e suas influências na vida dos filhos, professores que ensinam de 

determinada maneira que, às vezes, estimula e, às vezes, tornam insuportáveis determinadas 

aulas. (CHARLOT, 2000, p. 73).   

Deve-se ressaltar, porém, que a dimensão social não se acrescenta às dimensões 

epistêmicas e identitária. Ela lhes dá formas particulares. Charlot (2000) enfatiza, neste ponto, 

a questão da indissocialibilidade. O sujeito não possui, por um lado uma identidade e por 

outro uma dimensão social, os dois lados são intrinsecamente inseparáveis. Da mesma forma 

que a dimensão epistêmica, ou indivíduo envolvido numa atividade engajada de 

aprendizagem, não pode ser separado de sua identidade social ou empírica. Sendo assim, a 

dimensão social contribui para estruturar, ao mesmo tempo, a nossa identidade e a forma de 

entender o que significa ―aprender‖.  

Porém, tornamos a enfatizar que para Charlot (2000) o fundamental é a atividade 

intelectual do aluno (a sua mobilização ou não) e não, diretamente, a sua posição social. Esta 

produz efeito sobre a atividade e a mobilização, mas não as ―determina‖. 
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1.4. CONCLUSÕES 

Qual o sentindo em aprender? Por que aprender ―isto‖ e não ―aquilo‖? O que se pode 

compreender dessa aproximação dos sujeitos pelo conhecimento em si e por conhecimentos 

específicos?  

Este também é o questionamento central desta pesquisa, sob a seguinte forma 

especificada: qual o sentido de ensinar física? O que motiva a aproximação dos licenciandos 

com o ensino de física? 

 Verificou-se o conceito da relação com o saber como sendo a relação de um sujeito 

com o mundo, com ele mesmo e com os outros. Como uma relação com o mundo como 

conjunto de significados, mas também como espaço de atividades, e que se inscreve no tempo 

(CHARLOT, 2000, p. 78). A partir destes pressupostos, é possível saber o que se deve 

considerar quando desta investigação.  

Para investigar sobre o sentido de ensinar física devem-se considerar o sujeito, suas 

relações com outros sujeitos, com uma história única, articulada com a de uma família, de 

uma sociedade, da própria espécie humana, pertencente a um mundo no qual ocupa uma 

posição e onde se inscreve em relações sociais. 

Por isso, fazemos uso da relação com o saber como instrumento teórico de análise dos 

dados coletados durante a pesquisa de campo. Por ser uma teoria que, desde sua origem, 

surgiu como proposta de estudar um sujeito envolvido em relações com saberes gerais ou 

específicos, sendo que estas estão imbricadas com a relação do sujeito com os outros, com o 

mundo e consigo mesmo.  

A questão do sentido também se faz central no nosso estudo, assim como se fizera nos 

estudos da ESCOL. Por isso julga-se necessário agregar os argumentos postos por Leontiev 

acerca das forças internamente motivadoras do processo de construção do sentido para o 

indivíduo. Ao estudar sobre o sentido, enfatiza-se para esta dissertação a questão da 

centralidade da atividade para a mobilização do sujeito e sua inserção no patrimônio cultural 

da humanidade. 

Os conceitos de ―eu‖ empírico, epistêmico e identitário também foram aqui discutidos, 

pois são de fundamental importância para esta pesquisa, pois, afinal, trata-se de uma pesquisa 

que está estudando sujeitos. Além disto, tais conceitos são fundamentais para a compreensão 
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da própria teoria da relação com o saber, pois esta pressupõe determinadas concepções de 

sujeito. As abordagens utilizadas na análise sobre o conceito de sujeito, expondo-o sob os 

diferentes ângulos presentes teoria da relação com o saber, têm por objetivo tornar mais clara 

a análise dos dados (a respeito de sujeitos) desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SABERES PROFISSIONAIS 

Silva (2009, p.25 e 26) mostra que, segundo Yves Chevallard, as instituições (família, 

escola etc.) mantêm relações específicas com o saber e os objetos de saber. Para se apropriar 

dos saberes valorizados por uma determinada instituição, há de entrar na relação com o saber 

característica desta instituição (CHEVALLARD, 2003, apud SILVA, 2009, p.26).   

Este capítulo dedica-se a expor alguns temas que compõem a universidade 

contemporânea, com o objetivo de situar os sujeitos de pesquisa como sujeitos que possuem 

relações com o ensinar envolvidas num contexto institucional. Ou seja, o fato de os 

licenciandos pertencerem a uma universidade, com suas características e problemáticas atuais, 

não é neutro. Este fato influi diretamente sobre as relações dos licenciandos em física com o 

ensinar.   Para tanto, tentamos reunir as reflexões dos pesquisadores Carvalho (1992), Charlot 

et al (2010), Chauí (2003) e Nóvoa (2002), acerca da universidade contemporânea e a 

formação inicial de professores. 

Além disso, serão expostos alguns dados sobre o senso realizado pelo INEP/MEC
4
 em 

2003 acerca dos professores, com o intuito de expor a situação da docência em física no 

Brasil, bem como algumas peculiaridades do ensino universitário, apontadas principalmente 

por Borges (2006). 

2.1. QUESTÃO DA DOCÊNCIA EM FÍSICA – UMA BREVE ANÁLISE DE 

DADOS 

Em 2002, o MEC apresentou uma publicação com o objetivo de reunir as principais 

estatísticas sobre a situação dos professores no Brasil, possibilitando assim traçar um 

panorama sobre os profissionais da docência.  A estatística dos professores no Brasil mostrou 

através dos seus dados o que o senso comum já sabia há tempos: o grande desprestígio 

relativo à opção pela licenciatura. 

O documento, apesar de indicar um crescimento de 90 % do número de alunos 

matriculados em cursos de graduação que oferecem licenciatura no período 1991/2002 

(BRASIL, 2003, p.13), aponta que estes cursos ainda se encontram entre aqueles com o maior 

                                                 
4
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/ Ministério da Educação e da Cultura. 
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número de vagas não preenchidas. Em 2002, 6% das vagas nas instituições da rede pública e 

41% nas instituições da rede privada não foram preenchidas (BRASIL, 2003, p.11). 

Quando se analisa a docência em física especificamente, os indicadores nos mostram 

uma situação ainda mais alarmante. A tabela 1 nos mostra que o ensino de física corresponde, 

juntamente ao de química, a uma área crítica, em que o número de licenciados está muito 

abaixo da demanda estimada. Considerando que parte destes docentes deve partilhar com os 

biólogos a disciplina de ciências e ainda, que nem todos os concluintes com licenciatura 

atuarão, necessariamente, como professores, a situação torna-se ainda mais grave. 

Tabela 1 – Demanda e oferta de professores no Brasil 

Disciplina 

Demanda Estimada para 2002
5
 Número de Licenciados 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Fundamental 
Total 1990-2001

6
 2002-2010 

Português 47.027 95.152 142.179 52.829 221.981 

Matemática 35.270 71.364 106.634 55.334 162.741 

Biologia 23.514 
95.152 

(Ciências) 

55.231 53.294 126.488 

Física 23.514 55.231 7.216 14.247 

Química 23.514 55.231 13.559 25.397 

Língua 

Estrangeira 
11.757 47.576 59.333 38.410 219.617 

Educação 

Física 
11.757 47.576 59.333 76.666 84.916 

Educação 

Artística 
11.757 23.788 35.545 31.464 12.400 

História 23.514 47.576 71.089 74.666 102.602 

Geografia 23.514 47.576 71.089 53.509 89.121 

Fonte: MEC/ INEP 

Mais recentemente, em 2007, uma comissão de conselheiros da câmara de educação 

básica foi composta para estudar medidas que visassem superar o déficit docente brasileiro no 

ensino médio, particularmente nas disciplinas de química, física, matemática e biologia. Essa 

comissão elaborou um relatório a partir de levantamentos e debates realizados no âmbito da 

câmara de educação básica do Conselho Nacional de Educação.  

O estudo em questão foi baseado também no relatório emitido pelo INEP/MEC em 

2006, acerca dos professores atuando em disciplinas específicas e a adequação de sua 

formação inicial para o exercício do magistério. Ele traz, além de outras informações, a 

estimativa do número de professores necessários em cada disciplina, de forma a atender a 

quantidade de turmas existentes no Brasil, considerando uma jornada semanal de 20 horas em 

sala de aula para os professores. Seus dados confirmam que a escassez de professores, 

                                                 
5
 Número total de professores de física necessário nas escolas brasileiras em 2002.  

6
 Número total de novos licenciandos no Brasil para o referido período. 
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principalmente de física e química, continuam sendo um dos maiores problemas da educação 

brasileira no nível fundamental.  

Outra pesquisa
7
, desta vez realizada por Charlot em 2006 acerca do vestibular da 

Universidade Federal de Sergipe, mostra dados estaduais semelhantes aos obtidos no âmbito 

federal. Baseada nos dados desta pesquisa, a tabela 2, mostra a concorrência por curso no 

vestibular 2006 da Universidade Federal de Sergipe. 

Tabela 2 – Concorrência por curso/vestibular 2006 

Curso Nº de candidatos Nº de vagas Concorrência
8
 

Medicina 1523 80 19,0 

Serviço Social - Bacharelado  1438 50 28,8 

Educação Física – Licenciat. 1167 50 23,3 

Direito – Bacharelad.-noturno 959 40 24,0 

Enfermagem - Bacharelado  891 40 22,3 

Ciências Contábeis – Bachar. 832 50 16,6 

Administração –Bachar.-not.  817 35 23,3 

História -Licenciatura. –notur. 720 20 36,0 

Direito - Bacharelado (diurno)  700 40 17,5 

Geografia – Licenciatura 657 25 26,3 

Psicologia 636 20 31,8 

Pedagogia – Licenciat.- notur. 580 30 19,3 

 Letras Portug. – Licenc.-not. 571 15 38,1 

Zootecnia – Bacharelado 564 20 28,2 

Odontologia 438 60 7,3 

Administração – Bachar.-diur.  432 40 10,8 

Engenharia Agronômica 420 20 21,0 

Engenharia Civil  411 40 10,3 

Ciência da Computaç. - Bac.  378 50 7,6 

Ciências Biológ.-Licenc.- diur. 372 50 7,4 

Química – Licenciatura  367 50 7,3 

 História -Licenciatura. –diurno 362 50 7,2 

Engenharia Florestal 358 70 5,1 

Ciências Biológ. – Licen.–not. 354 30 11,8 

Letras Portug. – Licenc.-diur.  347 60 5,8 

Engenharia Elétrica – Eletrôn. 344 50 6,9 

Letras Espanhol - Licenciatura  344 25 13,8 

Pedagogia – Licenciat. –diurno 308 40 7,7 

Engenharia de Alimentos  298 80 3,7 

Com. Social – Bach. /Jornalismo  292 50 5,8 

Engenharia Química  277 50 5,5 

Ciênc. Econôm. – Bach.-not.  275 100 2,8 

Filosofia – Licenciatura 274 60 4,6 

                                                 
7
 A pesquisa a qual nos referimos foi realizada por Charlot, em 2006, e refere-se à questão dos candidatos e 

aprovados oriundos das escolas públicas e particulares (embora, segundo o próprio autor, esse assunto tenha 

exigido uma análise mais ampla do vestibular UFS/2006).  A pesquisa foi feita a partir do banco de dados do 

CCV (Coordenação de Concurso Vestibular, da UFS).  
8
 (nº de candidatos/ nº de vagas)  
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Estatística - Bacharelado  269 60 4,5 

Letras Inglês – Licenc.-notur.  269 80 3,4 

Matemática – Licenciat. (not.)  260 50 5,2 

Farmácia Bioquímica Clínica 249 25 10,0 

Ciências Sociais - Bacharelado  246 50 4,9 

Artes – Licenc. em Artes Visuais  229 10 22,9 

Matemática – Licenciat. (diur.)  228 50 4,6 

Física - Licenciatura (noturno)  221 50 4,4 

Letr. Portug.-Inglês- Lic.-diur. 196 50 3,9 

 Farmácia Clínica Industrial 190 45 4,2 

Química Industrial  159 40 4,0 

Ciências Biológ. – Bacharel. 158 40 4,0 

Física Médica  113 45 2,5 

Física - Licenciatura (diurno)  111 40 2,8 

Com. Social – Bach. / Radialismo  109 40 2,7 

Ciênc. Econôm. – Bach.-diur. 108 50 2,2 

Letr. Portug.-Franc. – Lic.- not.  96 40 2,4 

Química Tecnológica  88 50 1,8 

Física - Bacharelado  85 30 2,8 

Letr. Portug.-Franc. – Lic.- diur.   71 30 2,4 

Matemática - Bacharelado  33 50 0,7 

TOTAL 22194 2415 9,2 

Fonte: Relatório Vestibular 2006 UFS  

 Como se vê, figuram entre as opções mais procuradas as com valor profissionalizante 

(medicina, direito, serviço social, enfermagem, ciências contáveis, administração, psicologia e 

zootecnia). Há ainda indicativos de procura em relação aos cursos de licenciatura (licenciatura 

em educação física, Em história, geografia, pedagogia e letras portuguesas), embora a 

demanda seja menor que a maioria das opções profissionalizantes. 

A física (bacharelado e licenciatura) figura, juntamente a outras disciplinas científicas 

(matemática bacharelado, química tecnológica e industrial, física médica, farmácia clínica 

industrial) entre os cursos menos procurados. As opções de licenciatura em física, nos turnos 

diurno e noturno, apesar de apresentarem uma concorrência um pouco maior em relação do 

bacharelado, posicionam-se entre as licenciaturas menos procuradas pelos candidatos a uma 

vaga no vestibular da UFS. 

Outros pontos também caberiam nesta análise da licenciatura em física, como a 

questão da enorme evasão que o curso possui, a questão do nível dos candidatos que adentram 

ao curso etc. Mas os indicativos apresentados até aqui já foram suficientes para demonstrar ao 

leitor o que se desejáva. É notável o déficit de professores de física no Brasil. 

A licenciatura em física, como se vê, apresenta, de forma resumida, um pequeno 

número de jovens interessados em ingressar nesta carreira. Alguns fatores que levam a este 
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desinteresse são comuns às outras licenciaturas: baixos salários, condições inadequadas de 

ensino, planos de carreira nem um pouco atraentes.  Porém, é apontado aqui uma necessidade 

de se investigar mais a fundo porque, no caso da física (e também da química), esta situação 

de desinteresse dos jovens é ainda mais grave. 

2.2. A UNIVERSIDADE E A FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL 

2.2.1. Universidade Contemporânea e a Formação de Professores  

A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da ideia de 

autonomia do saber em face da religião e do Estado, portanto na ideia de um conhecimento 

guiado por sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, tanto do ponto de vista de sua 

invenção como de sua transmissão (CHAUÍ, 2003, p.5).  

Porém, muitos autores apontam que esta não é mais a lógica da universidade 

contemporânea.  Chauí (2003) chama a universidade contemporânea de universidade 

operacional, sendo esta definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao 

conhecimento e à formação intelectual (CHAUÍ, 2003, p.7). A lógica do mercado estaria, 

segundo a autora, regendo as atividades universitárias, de maneira que micro-organizações 

ocupariam os docentes e seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho intelectual 

(ibidem). 

O que se vê então, segundo Chauí, é a submissão da universidade em relação ao 

capital financeiro, de maneira a atender suas necessidades e lógicas, produzindo para ele 

conhecimentos destinados ao seu aumento de informações – numa sociedade onde as 

informações são cruciais para a detenção do poderio econômico e financeiro.  

  Uma prova disso seria a diminuição de tempo para mestrados e doutorados e a 

avaliação dos pesquisadores em função do número de publicações em colóquios e congressos. 

Charlot e Silva (2010) também chamam atenção para o fato da focalização da universidade 

nas atividades de pesquisa. Para eles, as classificações internacionais e as instituições 

nacionais como o CNPq e a Capes consideram as publicações em congressos, revistas e 

colóquios como sendo o principal critério de avaliação do pesquisador. Sendo assim, o 

professor universitário estaria compelido a publicar, a tal ponto que ele acaba por publicar 
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qualquer coisa, até várias vezes, para atender às normas impostas (CHARLOT, SILVA, 2010, 

p.53). 

De acordo com a lógica dos argumentos acima, fica então o questionamento: como se 

dará a formação de docentes frente à universidade em transição de propósitos e finalidades, 

priorizando a pesquisa? Quais consequências essa mudança pode produzir na formação dos 

docentes? 

Charlot e Silva (2006) descrevem um panorama de desfragmentação para o ensino 

superior: 

Nem todas as universidades podem atender às exigências de pesquisa de alto 

nível expressas pela sociedade do conhecimento. Portanto, o sistema 

universitário tende a se fragmentar: instituições sem o status de 

universidade; universidades à distância; universidades locais, públicas ou 

particulares, acolhendo muitos estudantes, mas desenvolvendo pouca 

pesquisa; universidades públicas tradicionais; universidades de excelência 

focalizando a pesquisa. (CHARLOT et al, 2006, p.52) 

 

Chauí (2003, p.143) defende ainda que a docência foi desprestigiada e desvalorizada 

com a chamada ―avaliação da produtividade‖ quantitativa. Se a docência de nível superior foi 

desvalorizada em detrimento à pesquisa, como esse fator pode interferir nos cursos de 

formação inicial de professores? Professores de nível superior em exercício de uma docência 

desvalorizada formando novos professores? 

Nóvoa (2002, p.22) diz que o desprestígio da profissão deve-se à ausência de 

reconhecimento do seu conhecimento específico. Para ele, mesmo quando se insiste na 

importância da sua missão, a tendência é considerar que lhes basta dominarem bem a matéria 

que ensinam. O resto seria dispensável. Para o autor, este seria o ponto chave para a 

desvalorização da profissão docente, cujo saber não possui qualquer ―valor de troca‖ no 

mercado universitário (ibidem).  

Ainda dentro do contexto universitário, Charlot e Silva (2010) apontam um fato como 

o principal causa de uma mudança de paradigma para a função do docente – o enorme 

crescimento de informações de acesso fácil, graças às novas tecnologias: 

O docente que focaliza o seu ensino sobre dados e palavras a serem 

memorizados e decorados na prova não tem mais espaço na sociedade 

contemporânea: já perdeu o combate contra a Internet e o Google, que 

providenciam informações, esquemas, fotografias, links, melhores do que o 

professor mais bem-formado pode oferecer. Está agonizando o professor de 

informações, mas torna-se cada vez mais indispensável o professor de saber, 

ou seja, aquele docente que consegue ensinar como procurar e ligar 
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informações para produzir sentido, para entender o mundo, a vida, as nossas 

relações com os demais e conosco mesmo. (CHARLOT et al, 2006, p.54 e 

55) 

 

 Partindo do pressuposto que a formação para a docência deve ser pautada no 

exercício profissional da escola contemporânea, dentro de um complexo contexto social e 

institucional que está em vigor, resta perguntar se as universidades conseguirão acompanhar o 

ritmo da modernidade e formar um novo perfil de profissionais da docência, os ―professores 

de saber‖, apontados por Charlot e Silva. 

  Apesar de ser um tema de difícil discussão, fato é que uma renovação significativa da 

formação de professores só poderá ocorrer caso a universidade como um todo se mobilize 

nesse sentido, já que não se trata de uma simples remodelação técnica ou curricular stricto 

sensu, mas do estabelecimento de uma política de formação de professores. Isso exige um 

esforço permanente de reformulação, avaliação e acompanhamento por parte das diversas 

faculdades e unidades que oferecem disciplinas para os cursos de licenciatura. Acredita-se, 

ainda, que essa mobilização requer medidas explícitas de valorização das atividades voltadas 

para a formação de professores, por parte das unidades e órgãos centrais da universidade. 

 

2.2.2. Ensino Universitário de Física 

Direcionando a discussão ao ensino universitário de física, encontram-se ainda mais 

especificidades. Borges (2006), referindo-se ao documento produzido pelo MEC acerca da 

estatística dos professores no Brasil (apresentado no início da discussão deste capítulo), 

aponta a questão da necessidade de aumentar a quantidade de professores formados como 

insuficiente. O que urge é a mudança da qualidade dos professores formados. Fazendo uso 

dos discursos de físicos americanos renomados como Carl Wieman
9
, David Hestenes

10
 e 

                                                 
9
 Carl Edwin Wieman é um Físico americano da Universidade de British, Columbia (EUA) Em 2001, 

juntamente com Eric Allin Cornell, recebeu o prêmio Nobel de Física pela criação experimental do condensado 

de Bose-Einstein. Wieman também é envolvido com os esforços de melhoria da educação científica e realiza 

pesquisas educacionais em ensino de ciências, e atua como Presidente do Conselho Americano de Educação de 

Ciências. Recebeu em 2007, da Associação Americana de Professores de Física, a Medalha Oersted por suas 

contribuições notáveis para o ensino da Física.  
10

 David Orlin Hestenes é Professor do Departamento de Física e Astronomia da Universidade Estadual do 

Arizona (EUA), onde era Professor de Pesquisa e agora está como professor emérito. Trabalha nas áreas de 

Física Matemática e Teórica, Álgebra Geométrica, Redes Neurais, e pesquisa em Educação em Ciências 

Cognitivas. Recebeu em 2002, da Associação Americana de Professores de Física, a Medalha Oersted por suas 

contribuições notáveis para o ensino da Física. 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_British_Columbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eric_Allin_Cornell
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condensado_de_Bose-Einstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condensado_de_Bose-Einstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condensado_de_Bose-Einstein
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Lílian McDermott
11

, este autor faz duras críticas sobre o ensino universitário de física 

praticado pelos cientistas: 

Eles praticam em sala de aula o que nunca tolerariam em seus laboratórios. 

No laboratório eles são ávidos para entender o fenômeno e avaliar 

criticamente as alternativas razoáveis. Mas seu ensino é guiado por crenças 

infundadas sobre os estudantes e sobre a aprendizagem, as quais quase 

sempre são erradas ou, na melhor hipótese, parcialmente verdadeiras. Esse 

tipo de comportamento pode ser desastroso no laboratório, assim como o é 

na sala de aula. Por que não avaliam suas práticas de ensino com os mesmos 

padrões de crítica que aplicam a sua pesquisa científica? (HESTENES, 2004 

apud BORGES, 2006, p.4) 

 

Referindo-se aos professores universitários, Borges (2006) afirma que eles não usam 

os resultados de pesquisas científicas para melhorar suas práticas educacionais. Wieman 

(2004, apud BORGES, 2006), clama por um "ensino científico", sendo termo designado para 

o tipo de ensino que é abordado com o mesmo rigor que se usa ao se fazer a melhor ciência. 

McDermott (1991, 2001, apud BORGES, 2006) indica uma possível resistência dos 

profissionais de ensino universitário em relação a atualizar os métodos de ensino e a realizar 

leituras da literatura pedagógica. Para ela, esses profissionais, em geral, não reconhecem a 

base científica dos trabalhos que apresentam esses métodos e tampouco a competência 

profissional de quem faz esse tipo de pesquisa. 

Para tanto, McDermott aponta que uma possível razão para isso é que as ciências 

cognitivas, as ciências da aprendizagem e da educação trabalham com um material mais 

elusivo, que resiste às grandes sínteses típicas da física e ciências correlatas. Para alguns 

pesquisadores da chamada ―área dura‖ seus resultados parecem um conjunto de afirmações 

imprecisas ou vagas.  

A autora diz ainda que os professores universitários só adotarão as práticas e os 

métodos do ensino científico se reconhecerem a competências dos autores dos trabalhos, seu 

rigor científico e sua seriedade metodológica, e identificarem, além disto tudo, um certo senso 

de compromisso disciplinar no autor e no trabalho.  

                                                 
11

 Lilian McDermott é Professora do Departamento de Física da Universidade de Washington (EUA), onde, sob 

sua liderança, o Grupo de Ensino de Física realiza pesquisas sobre a aprendizagem e o ensino da Física e aplica 

os resultados para a concepção de currículo. Por mais de 30 anos, a Professora McDermott tem trabalhado para 

estabelecer pesquisa em ensino de Física como um campo de pesquisa acadêmica por físicos. Em 2001, ela foi 

reconhecida pela Associação Americana de Professores de Física com a Medalha Oersted; em 2002, ela recebeu 

a Medalha da Comissão Internacional sobre Educação em Física para as contribuições de longa data para o 

ensino internacional da Física.  
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A relutância dos professores universitários pode ser um obstáculo muito sério a 

qualquer tentativa de melhoria da formação dos professores de física (BORGES, 2006). 

Mudanças na forma de ensinar para formar não apenas cientistas, mas também aqueles que 

não atuarão em carreiras científicas nas ciências naturais, são extremamente importantes e 

necessárias para melhorar a formação inicial dos professores de física. 

Borges (2006) indica uma necessidade dos físicos profissionais que atuam como 

professores na graduação refletirem sobre as questões de ensino, lendo os escritos de pares 

que reconheçam como físicos competentes. Outro ponto importante para o autor seria a 

graduação universitária baseada na formação de professores pela pesquisa, como uma 

alternativa possível para proporcionar uma experiência de ciência mais autêntica aos futuros 

professores de física. 

  Tardif (2008) também compreende o valor da pesquisa como instrumento de 

qualificação permanente da prática de formação de professores.   

A pesquisa ajuda igualmente a preparar o futuro e a renovação dos 

programas de formação, fazendo aparecer as principais tendências em jogo 

no meio escolar: por exemplo, que perfil de docente deveremos formar daqui 

a 10 ou 15 anos? Quais serão as condições de inserção dos futuros 

diplomados durante os próximos anos? (TARDIF, 2008, p. 45) 

 

Algumas universidades no Brasil já possuem tradição na pesquisa em ensino de física, 

a exemplo da UFRGS, USP e UNICAMP. Resta ampliar esse movimento de pesquisa em 

ensino de Física nas demais universidades que ofertam o curso de licenciatura, para, através 

da pesquisa, formar professores que possam confrontar o significado atribuído pelos 

estudantes ao estudo da física no ensino médio: na maior parte das vezes, uma disciplina 

muito difícil, em que é preciso decorar fórmulas cuja origem e finalidade são desconhecidas.  

Além disso, as licenciaturas em física também devem encarar o desafio de formar o 

professor de física como um professor de saber, como apontam Charlot e Silva (2010). Um 

professor capaz de produzir no aluno sentido para a aplicação do saber científico com o 

objetivo de gerar uma forma coerente de conceber o mundo (PIETROCOLA, 2001, p. 28).  O 

professor de uma física descontextualizada, cheia de fórmulas a serem decoradas e 

informações sem ligação com a realidade do educando simplesmente não tem mais espaço na 

educação contemporânea. Sua existência, bem como a da física como vem sendo ensinada no 

ensino nédio, não faz sentido para os alunos.   
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McDermott (1990, apud CARVALHO, 1992, p. 52 e 53) faz a seguinte observação 

acerca da formação inicial dos professores de física nas universidades: 

 O formato expositivo das aulas estimula um aprendizado passivo; os 

futuros professores são acostumados a receber conhecimento, mais que a 

criá-los.  Os problemas-padrão realizados conduzem a resoluções 

algorítmicas, repetitivas, sem contribuir para desenvolver formas de 

raciocínios necessárias para abordar situações novas, como as questões não 

previstas que os alunos podem colocar;  

 As práticas de laboratório utilizam material sofisticado, não disponível 

nas escolas secundárias e, sobretudo, limitam-se a um processo de 

verificação, do tipo de receita de cozinha, que não contribui em absoluto 

com a compreensão da atividade científica;  

 A amplitude do currículo abordado e o escasso tempo que se dedica 

aos distintos temas impedem uma apropriação em profundidade dos 

conceitos transmitidos, o que se repete no tratamento de aspectos tais como 

as interações ciência/tecnologia/sociedade, essenciais para uma imagem 

correta da ciência. (MCDERMOTT,1990, apud CARVALHO, 1992, p. 52 e 

53) 

 

Para que haja uma melhora dos cursos de licenciatura Carvalho (1992) nos diz que não 

serão simplesmente novas grades curriculares que irão melhorar os cursos de licenciatura. 

Uma melhora significativa somente pode ocorrer através de uma mudança de paradigma no 

desenvolvimento dos cursos de formação de professores: 

Para propor esta mudança de paradigma teremos de subdividir o nosso 

problema central — não formamos bons professores - e estudá-lo sob três 

enfoques: o papel e a qualidade do conteúdo específico; o papel da Didática 

Especial (e Prática de Ensino); e as diversas conotações que a relação 

teoria/prática/teoria toma num curso de licenciatura. (CARVALHO, 1992, 

p.53).  

 

A questão mais importante, tanto para Carvalho (1992) quanto para Borges (2006), é o 

reconhecimento de que um professor precisa ter conhecimentos sólidos, além do conteúdo 

específico da física, de outros campos científicos, e que também são campos de ciências 

básicas ou puras, além da própria física. Mais ainda, ele não precisa saber isso para ter 

cultura, mas para desempenhar bem de maneira competente seu ofício profissional (ibidem). 
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2.3. CONCLUSÕES 

Foram reunidos neste capítulo alguns dos questionamentos que se julgam importantes 

para a análise dos dados coletados nesta pesquisa, acerca da questão da formação inicial de 

professores e, em nosso caso, a formação inicial dos professores de física.  

Segundo Chevallard (2003, apud SILVA, 2009, p.26), o fato de os licenciandos 

pertencerem a uma universidade, com suas características e problemáticas atuais, não é 

neutro. Ao se tratar da relação com o saber, e mais especificamente, este fato não é neutro em 

relação à construção da sua relação com o ensinar. 

Este é o principal motivo da exposição desses argumentos. Sabe-se que a mudança de 

finalidade pela qual passa a universidade, seus problemas para formar com qualidade 

professores, influem na relação com o ensinar. Mas se buscará saber, de maneira 

complementar ao objetivo central desta pesquisa, de que maneira a relação com o ensinar dos 

licenciandos de física é afetada pelas problemáticas até agora expostas neste capítulo. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA: CAMPO, SUJEITOS E INSTRUMENTOS DA 

PESQUISA  

3.1. CURSO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 Júnior (1998) fez um levantamento documental e histórico acerca da origem do Curso 

de física da Universidade Federal de Sergipe, no qual é possível encontrar diversas 

informações sobre suas finalidades e objetivos. Segundo o autor, o Departamento de Física da 

Universidade Federal de Sergipe (DFI) foi criado em 1971, constituindo um dos três 

departamentos do Instituto de Matemática e Física. Em 1972, vinculado ao DFI, surge o curso 

de licenciatura em física, e a partir de 1984 o bacharelado em física foi criado como 

continuidade do curso de licenciatura (JÚNIOR, 1998). Somente em 1991 foi realizado o 

primeiro vestibular com vagas específicas para o curso de bacharelado em física. 

De 1971 a 1980 o Departamento de Física situava-se num prédio da rua vila Cristina, 

no centro de Aracaju/SE. Em 1981 transferiu-se para o campus São Cristóvão, onde funciona 

até hoje. 

Em 2006, foi aprovado sob a resolução nº 100/2006/CONEP, o funcionamento do 

curso de licenciatura na cidade de Itabaiana. No referido campus não há a opção do 

bacharelado no concurso vestibular. 

Segundo as palavras de Júnior, o objetivo do curso de Licenciatura em Física da UFS 

é: 

[...] formar professores de física para o ensino de segundo grau com um 

perfil profissional caracterizado por uma boa formação básica atualizada em 

Física clássica e moderna, sólido conhecimento em física para o exercício do 

magistério no âmbito do segundo grau, visão crítica da realidade política, 

social, econômica e educacional brasileira para que, enquanto profissional de 

ensino, possa contribuir para a transformação da sociedade e do domínio dos 

conhecimentos didáticos e científicos que fundamentam sua prática docente. 

(JÚNIOR, 1998, p. 102) 

De acordo com a resolução nº 100/2006/CONEP
12

, a estrutura curricular do curso de 

graduação em física licenciatura do campus está organizada nos seguintes núcleos:  

                                                 
12

 Apesar da resolução citada se referir ao Campus Itabaiana, ela também serve para demonstrar a grade 

curricular do Campus São Cristóvão, pois os dois cursos funcionam em consonância de objetivos e grades 

curriculares.  
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1. Núcleo de Conteúdos Básicos: compreende conteúdos essenciais da 

matemática, física geral, física clássica, física moderna e contemporânea e 

disciplinas complementares.  

2. Núcleo de Conteúdos Profissionais: assegura a formação acadêmica 

profissional
13

.
 
 

3. Núcleo de Estágio: compreende as atividades de estágio supervisionado.  

4. Núcleo de Conteúdos Complementares: compreende o grupo de disciplinas 

complementares que amplia a educação do formando.  

Dos 193 créditos que compõem a grade curricular do curso de licenciatura em física, 

88 correspondem a créditos do núcleo de conteúdos básicos, 44 a créditos do núcleo 

profissionalizante, 27 a créditos do núcleo de estágio e 34 correspondem a créditos do núcleo 

de disciplinas complementares. A disposição das disciplinas no decorrer dos períodos é a 

seguinte: 

Tabela 3 - Grade Curricular do Curso de Licenciatura em Física 
NOME DA DISCIPLINA  CRÉDITOS  

1
0
 PERÍODO 

Cálculo I 04 

Vetores e Geometria Analítica 06 

Química I 04 

Introdução à Física  04 

2
0
 PERÍODO 

Cálculo II 06 

Física A 04 

Laboratório de Física A 02 

Introdução à Ciência da Computação 04 

Introdução à Psicologia da Aprendizagem  04 

3
0
 PERÍODO 

Calculo III 04 

Física B 04 

Laboratório de Física B 02 

Equações Diferenciais I 06 

Métodos de Física Teórica I 04 

4
0
 PERÍODO 

Cálculo Numérico 04 

Física C 04 

Métodos de Física Teórica II 04 

Estrutura e Funcionamento do Ensino 04 

Didática e Metodologia do Ensino de Física I  04 

5
0
 PERÍODO  

Laboratório de Física C 02 

                                                 
13

 Entendemos aqui como formação profissional o conjunto de saberes inerentes ao exercício da licenciatura, 

presentes nas disciplinas de ensino de física, instrumentação para o ensino de Física etc. 
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Introdução à Mecânica Quântica 04 

Instrumentação para o Ensino de Física I 06 

Didática e Metodologia do Ensino de Física II 04 

Introdução à Psicologia do Desenvolvimento 04 

6
0
 PERÍODO 

Introdução à Física Estatística 04 

Instrumentação para o Ensino de Física II 06 

Laboratório de Física Estatística e da Matéria 

Condensada 
02 

Estágio em Ensino de Física I  08 

7
0
 PERÍODO 

Introdução à Física da Matéria Condensada 04 

Instrumentação para o Ensino de Física III 06 

Estágio em Ensino de Física II 06 

Optativa I 04 

8
0
 PERÍODO 

Introdução à Física Nuclear e de Partículas 

Elementares 
04 

Laboratório de Mecânica Quântica e Física Nuclear 02 

Instrumentação para o Ensino de Física IV 06 

Optativa II  04 

Optativa III 04 

9
0
 PERÍODO 

Estágio em Ensino de Física III 04 

Optativa IV 04 

Optativa V 04 

Optativa VI 04 

10
0
 PERÍODO 

Estágio em Ensino de Física IV 09 

Optativa VII 06 

Optativa III 04 

Fonte – Departamento de Administração Acadêmica da UFS – Disponível em 

http://www.daa.ufs.br 
14

 

O curso de licenciatura em física da Universidade Federal de Sergipe tem duração de 

cinco anos e, atualmente, são ofertadas 150 vagas anuais para os Campi São Cristóvão e 

Itabaiana, destinadas aos estudantes que desejam seguir a carreira de professor licenciado em 

física.   

O curso de física do Campus São Cristóvão conta no seu quadro de professores 

efetivos com 36 professores, sendo que destes 33 são professores doutores. Todos os 

doutorados referem-se às áreas técnicas, ou seja, todas as pesquisas realizadas para a obtenção 

                                                 
14

 Consulta realizada em 08 de outubro de 2011. 

 

http://www.daa.ufs.br/
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do doutoramento dos professores do DFI referem-se à ciência física. Outro dado relevante é 

que, destes 36 professores, somente dois realizam pesquisas na área de ensino de física
15

. 

Já o curso de física do Campus Itabaiana conta com dez professores efetivos, sendo 

nove possuidores do título de doutorado, e um de mestrado. Igualmente ao Campus São 

Cristóvão, todos os professores doutores obtiveram este título realizando pesquisas da área 

técnica. Somente dois professores deste campus realizam pesquisas na área de ensino de 

física
16

. 

3.2. POPULAÇÃO PESQUISADA 

Os sujeitos desta pesquisa são os alunos do curso de licenciatura em física da 

Universidade Federal de Sergipe, nos Campi de São Cristóvão e Itabaiana. A primeira parte 

da pesquisa consiste na aplicação de um questionário com vinte questões abertas. Para tanto, 

foram questionados 83 alunos distribuídos de acordo com a Tabela 4. 

Tabela 4 - População pesquisada 
 CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO CAMPUS ITABAIANA 

PERÍODO HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL 

1º ao 4º 17 6 23 7 3 10 

5º ao 7º 17 3 20 6 8 14 

8º ao 10º 6 2 8 5 3 8 

TOTAL 40 11 51 18 14 32 

TOTAL – MULHERES 11 14 25 

TOTAL – HOMENS 40 18 58 

TOTAL GERAL (H+M) 51 32 83 

17
 

Podemos, a partir da Tabela 4 traçar um breve perfil da população pesquisada. 

Ressaltamos que os dados de identificação em questão - sexo, período e campus - foram 

fornecidos pelos próprios alunos, através de perguntas de identificação indicadas no próprio 

questionário. 

                                                 
15

 Dados disponíveis no sítio eletrônico do próprio Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. 

Consulta realizada em 8 de outubro de 2011. 
16

 Idem nota anterior. 

17
 A tabela em questão, bem como todas as tabelas deste trabalho sem os devidos créditos, pertencem à pesquisa 

a que se refere esta dissertação.  
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Aproximadamente 70% dos pesquisados são do sexo masculino, o que é esperado 

devido à presença masculina ser maioria nos cursos das ciências exatas. A maioria dos 

homens pesquisados é do Campus São Cristóvão (aproximadamente 69% dos homens). 62% 

do total de alunos pesquisados são do Campus São Cristóvão.  

 Já na população feminina, que corresponde a 30% da população total, a maioria é do 

Campus de Itabaiana (56% das mulheres pesquisadas).  Neste, há um maior equilíbrio entre o 

número de homens e mulheres, ao menos nas salas de aula onde a pesquisa foi realizada. 

Em relação ao período curricular dos alunos pesquisados, a maioria encontra-se nos 

períodos intermediários (41%) e nos períodos iniciais (39%) do curso de Licenciatura em 

física. Os alunos prováveis concludentes (entre o 8º e o 10º período) somaram um total de 

20% da população pesquisada.  

3.3. JUSTIFICATICA METODOLÓGICA 

3.3.1. Instrumento de pesquisa: questionário 

 A ferramenta metodológica adotada para a pesquisa foi um questionário aberto 

distribuído aos alunos. Após a aplicação de um pré-teste para verificar a compreensão e 

funcionalidade dos questionamentos propostos, vinte perguntas foram selecionadas para 

compor a versão final do questionário. Ele foi dividido em quatro blocos fundamentais, para 

uma melhor análise dos dados obtidos. O questionário pode ser visto nos anexos desta 

dissertação. 

Para a identificação dos questionários, utilizam-se as seguintes siglas e numerações: 

Tabela 5 – Siglas e Numerações utilizadas 
Numeração De 1 até 83 

Campus 
SC – São Cristóvão 

ITA - Itabaiana 

Sexo 
M - Masculino 

F - Feminino 

Período 

1º ao 4º 

5º ao 7º 

8º ao 10º 
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Somente para exemplificar, ao se utilizar a seguinte numeração 48/SC/M/1º ao 4º, há 

referência a um aluno cujo questionário é o de número 48, pertencente ao Campus São 

Cristóvão, do sexo masculino, cursando do 1º ao 4º período curricular.  

3.3.2. Justificativa e objetivos pretendidos com as questões propostas no questionário 

 Bloco 1 : Eu e a minha relação com a universidade 

Neste bloco, pretende-se identificar e analisar as relações basilares do estudante com a 

universidade como instituição. As perguntas buscam  saber qual conceito que o questionado 

traz consigo sobre o que é ser estudante universitário, como é, para ele, estar numa 

universidade e o que a universidade representa para este.  

 Bloco 2 : Em relação ao que me levou a cursar a licenciatura em física 

Neste grupo de perguntas pretende-se investigar o estudante como ser humano em 

formação, a partir do seu ponto culminante – a escola – onde o então estudante de física, 

quando criança, passou a conhecer o modo de aprender que constitui a apropriação de um 

saber objetivado sob formas de enunciados (CHARLOT, 2006). Também se pretende 

investigar de que forma este conjunto de relações e saberes interferiram na sua escolha pela 

licenciatura e pela física na universidade. 

Houve ainda a preocupação de inserir um questionamento sobre a relação dos alunos 

com a Matemática no ensino médio, pois, apesar de não ser este o objeto de pesquisa, há que 

se reconhecer a intensa dependência entre as duas ciências. 

 Bloco 3 : Em relação a minha aprendizagem na Universidade 

Este grupo de perguntas constitui, na prática, uma tentativa de se identificar as 

experiências significativas adquiridas (ou em aquisição) pelos alunos, como sujeito 

universitário, no sentido de sua formação inicial como professor de física do ensino médio. 

Tenta-se provocar nos questionamentos uma reflexão sobre as etapas fundamentais do curso, 

como as disciplinas inerentes somente à licenciatura, a prática do estágio supervisionado, as 

aulas de laboratório, bem como as disciplinas do curso, popularmente conhecidas como ―da 

área dura‖ para se identificar possíveis perfis epistemológicos dos sujeitos analisados.  

Bloco 4 : Em relação ao meu futuro como profissional 

Por fim, propôs-se ao estudante neste último bloco de perguntas, que relacionasse suas 

expectativas sobre o que é ser um bom professor de física, o que este representa para 
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sociedade e, em opinião pessoal, qual seria a importância do ensino de física no Ensino 

Médio.  

Com isso, pretende-se entender quais as relações destes alunos com as representações 

de ―ser professor‖, se ele possui relações com o processo de ensino-aprendizagem no sentido 

de transformá-lo e de ser transformado por este. 

3.4. INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 

3.4.1. Construção da Grade de Categorização  

A construção da grade para categorizar as respostas dadas ao questionário de pesquisa 

foi inspirada nas metodologias utilizadas por Charlot (2009), em sua investigação acerca da 

relação com o saber dos estudantes dos liceus profissionalizantes dos subúrbios franceses e na 

pesquisa de Silva (2009), acerca da relação com o saber matemático de alunos do ensino 

fundamental em escolas da periferia de São Cristóvão, Sergipe. 

Charlot (2009) utilizou como instrumento metodológico os ―balanços de saber‖. Estes 

têm por objetivo incitar os alunos a elaborarem um texto a partir da seguinte premissa: ―Desde 

que nasci aprendi muitas coisas em minha casa, no bairro, na escola, em outros lugares... O 

quê? Com quem? Em tudo isto, o que é mais importante para mim? E agora, de que é que 

estou à espera?‖. 

A partir dos argumentos evocados nos balanços de saber, Charlot construiu sua grade 

de categorização. O autor chama atenção para o fato que todo trabalho de categorização 

corresponde, inevitavelmente, a um trabalho de interpretação do pesquisador. Para que as 

respostas façam sentido é preciso reagrupá-las, categorizá-las, o que supõe que seja preciso 

fazer escolhas – de forma que a categorização está igualmente ligada à relação com o saber do 

próprio pesquisador (CHARLOT, 2009, p. 19).    

Já Silva, 2009, utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário aberto 

com catorze questões. Porém seu instrumento de análise fora construído como proposto por 

Charlot (2009), pois consistiu na construção de grades de categorização para cada uma das 

questões propostas através da reagrupação dos argumentos evocados nas próprias respostas. 
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 Como já citado anteriormente, houve a opção pelo questionário aberto como 

instrumento de análise. Para tal instrumento, foram construídas grades de categorização para 

cada uma de suas perguntas propostas. A partir dos argumentos evocados pelos alunos, foram 

feitos agrupamentos de padrões de respostas obtidos, para possibilitar o cálculo percentual da 

frequência com que estes argumentos aparecem.  

A grade de categorização completa para todas as questões propostas no questionário 

encontra-se nos Anexos. A partir do exemplo da grade para a questão Q1, podemos explicitar 

melhor a metodologia de construção adotada para esta pesquisa: 

Tabela 6 - Grade Q1 
Q1 - A UNIVERSIDADE É PARA MIM... 

C1 RESPOSTAS VAGAS, GERAIS. 

1.1 Essencial, Tudo, Crucial, Importante. 

C2 A UNIVERSIDADE COMO LOCAL DE OBTENÇÃO DE SABERES/ 

CONHECIMENTO/ APRENDIZAGENS/ EXPERIÊNCIAS 

2.1 Centro do saber/ a casa do saber/ âmbito dos saberes/ Local de iniciação ao saber/ Onde busco 

o saber 

2.2.1  Local de conhecimentos; universo de conhecimentos; fornecedora de conhecimentos; Um 

mundo repleto de novos conhecimentos, lugar de aplicação do conhecimento. 

2.2.2 Local para aperfeiçoamento de velhos conhecimentos e novas abordagens, local para 

aprimorar meus conhecimentos. 

2.3 Um espaço para aprender/ local de aprendizado; Um campo de aprendizagem. 

2.4 Local de absorção de experiências, de troca de experiências. 

C3 A UNIVERSIDADE COMO PRODUTORA DE CIÊNCIA 

3.1  Local de construção do conhecimento científico 

3.2 Local de desenvolvimento de pesquisas 

C4 A UNIVERSIDADE COMO SEGUNDA CASA 

4.1  Minha segunda casa, minha casa. 

4.2 Onde passo a maior parte do tempo. 

C5 A UNIVERSIDADE COMO FORMA DE MELHORAR DE VIDA/ FUTURO 

5.1 Lugar onde posso melhorar de vida, Oportunidade de adquirir conhecimentos para viver 

melhor, perspectiva/oportunidade de uma vida melhor, através dela posso ascender 

financeiramente. 

5.2 Oportunidade de um futuro melhor, fonte de esperança de um futuro melhor, é dela que 

depende meu futuro, um passo para o futuro. 

C6 A UNIVERSIDADE COMO LOCAL DE PROFISSIONALIZAÇÃO 

6.1 Formadora de profissionais, local de formação profissional. 

6.2 Acesso ao mercado de trabalho, local que abre as portas para o mercado de trabalho. 

6.3 Onde posso adquirir sabedoria para a minha profissionalização 

C7 A UNIVERSIDADE COMO UMA CONQUISTA/ SONHO REALIZADO 

7.1 Onde sempre sonhei estar, é meu sonho, é a realização de um sonho. 

7.2 Algo que sempre quis, uma conquista. 

C8 A UNIVERSIDADE COMO LOCAL DE SOCIALIZAÇÃO 

8.1 Local de conhecer pessoas, onde posso me socializar, onde conheço novas pessoas. 

C9 A UNIVERSIDADE COMO UNIDADE DE ENSINO 

9.1 Um espaço para ensinar, um lugar de ensino, uma unidade de ensino para minha formação. 

9.2 Um lugar onde temos que nos aplicar para obter resultados, onde faço o necessário para me 

formar. 

9.3 Ambiente para o estudo, mostra a maneira certa de estudar. 

9.4 Espaço de interação entre professores e alunos, ambiente de diversidade de ideias, espaço para 

trocas intelectuais. 

9.5 Espaço acadêmico transformador, um lugar de igualdade, um patrimônio público. 
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C10 A UNIVERSIDADE IMPORTANTE PARA A VIDA 

10.1 Um degrau, um longo caminho, uma etapa 

10.2 Complemento da vida, as portas para o mundo, onde ganho experiência para a vida. 

10.3 Lugar para obter conhecimentos e aplicar na vida, possibilita conhecimentos para aplicar no 

dia a dia.  

10.4 Onde nos desenvolvemos humanamente, onde aprendemos a ser independentes, uma escada na 

formação humana, espaço que forma cidadãos. 

C11 A UNIVERSIDADE COMO LOCAL PARA QUEM QUER/TEM CORAGEM DE 

ESTUDAR 

11.1 É para quem tem coragem de estudar, É para quem quer aprender. 

C12 A UNIVERSIDADE COMO LOCAL QUE DESPERTA SENTIMENTOS/ 

REFLEXÕES NOS ALUNOS 

12.1 Um lugar agradável, um lugar de alegrias e vitórias. 

12.2 Uma decepção, uma chatice. 

12.3 Onde me conheço mais, um local para descobrir. 

12.4 Oportunidade de conhecer mais para ajudar outras pessoas. 

C13 OUTRAS 

C14 RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C15 NÃO RESPONDEU 

 

Para a construção da grade Q1, o primeiro passo foi identificar todos os argumentos 

que aparecem como resposta à questão proposta, em todos os questionários aplicados e retidos 

para a análise de dados. Em seguida, foram agrupados esses argumentos de acordo com suas 

proximidades de significação, como também através das palavras chave recorrentes presentes 

em respostas de diferentes alunos.  

 Foram encontrados para a pergunta em questão, argumentos que remetem a doze 

grandes categorias de respostas, como indicado a seguir. Para melhor compreensão do leitor, 

há exemplos de respostas que se encaixam em cada uma das categorias encontradas: 

1) Respostas vagas, gerais; 

 ―Algo muito importante‖ – 01/ ITA/ F/ 1º ao 4º. 

 ―Um ponto crucial, muito importante‖ – 52/SC/M/1º ao 4º. 

2) A universidade como local de obtenção de saberes/ conhecimento/ aprendizagens/ 

experiências; 

―Um lugar onde posso adquirir muito conhecimento‖ – 15/ ITA/F/ 5º ao 7º.  

“A casa do saber” - 49/SC/M /1º ao 4º. 

3) A universidade como produtora de ciência; 

―O local onde ainda se constrói o conhecimento científico, pelo menos na sua grande 

parcela‖ – 79/SC/M/8º ao 10º. 
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―Um local onde se pode desenvolver pesquisas científicas‖ – 48/SC/M/1º ao 4º. 

4)  A universidade como segunda casa; 

“A segunda casa” – 80/SC/M/8º ao 10º.  

―Minha segunda casa‖ – 75/SC/M/5º AO 7º. 

5) A universidade como forma de melhorar de vida/ futuro; 

―Oportunidade de melhorar de vida‖ – 07/ITA/M/1º ao 4º. 

―Esperança de um futuro melhor‖ – 22/ITA/M/5º ao 7º. 

6) A universidade como local de profissionalização; 

―Acesso ao mercado de trabalho‖ – 43/SC/M/1º ao 4º. 

―Uma entidade que forma bons profissionais‖ – 53/SC/M/1º ao 4º. 

7) A universidade como uma conquista/ sonho realizado; 

―Um dos sonhos que consegui realizar‖ – 09/ITA/M/1º ao 4º. 

“Uma conquista‖ – 25/ITA/F/8º ao 10º. 

8) A universidade como local de socialização; 

―Oportunidade de conhecer pessoas e me socializar‖ – 68/SC/M/5º ao 7º. 

―Um lugar onde conheço novas pessoas‖ – 17/ITA/F/5º ao 7º. 

9) A universidade como unidade de ensino; 

―Um espaço para se aplicar e ter bons resultados‖ – 63/SC/M/5º ao 7º. 

―Um lugar em que supro o básico para me formar um dia‖ – 08/ITA/M/1º ao 4º. 

10) A universidade importante para a vida;  

―Um local de absorção de conhecimentos úteis para a minha vida‖ – 32/ITA/ M/ 8º ao 

10º. 

―Um espaço onde procuro obter conhecimento e aplicar no dia a dia‖ – 37/SC/F/1º ao 

4º. 

11) A universidade como local para quem quer/tem coragem de estudar; 

―A universidade é para todos que querem aprender‖ – 02/ITA/F/1º ao 4º. 
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―É para todos os estudantes que tem coragem de estudar‖ – 12/ITA/F/5º ao 7º. 

12) 12 – A universidade como local que desperta sentimentos/ reflexões nos alunos. 

―Um lugar agradável‖ – 27/ITA/F/8º ao 10º. 

―Uma decepção constante‖ – 16/ITA/F/5º ao 7º. 

Ao se observar a grade Q1, pode-se notar ainda subcategorias dentro das grandes 

categorias de respostas; o objetivo com este recurso é especificar ainda mais os dados obtidos 

nos questionários, a partir da classificação dos argumentos obtidos em subcategorias, obtendo 

detalhes na classificação da resposta que permitem uma análise mais minuciosa dos 

argumentos evocados.   

Vê-se nas respostas obtidas para a categoria 2,  A universidade como local de 

obtenção de saberes/ conhecimento/ aprendizagens/ experiências, um exemplo ao que se 

refere acima. A resposta obtida no questionário 15/ ITA/F/ 5º ao 7º remete à subcategoria 

C.2.2.1. Já o questionário 49/SC/M /1º ao 4º remete à subcategoria C2. 1. Apesar de fazerem 

parte de uma mesma grande categoria, pode-se evidenciar através dos detalhes das 

subcategorias, que a resposta do aluno 49/SC/M /1º ao 4º faz referencia a palavra chave 

―saber‖, e a resposta do aluno 15/ ITA/F/ 5º ao 7º faz uso da palavra chave ―conhecimento‖. 

Para todas as demais questões propostas seguiu-se a mesma metodologia descrita 

acima, considerando somente a variação dos grupos de argumentos obtidos para cada 

resposta, o que, logicamente, refere-se à especificidade de cada questionamento proposto. 

Acrescentamos ainda mais três categorias de respostas, em todas as grades de 

categorização: 

 Outras (notar quais) - Referem-se a argumentos que não se encaixam em nenhuma das 

outras acima. Geralmente, são argumentos com quase nenhuma frequência estatística, o 

que pode ser comprovado nos capítulos de análise de dados. 

 Resposta ilegível, não entendeu a pergunta - Argumentos ilegíveis, completamente 

desconectados do contexto da pergunta. 

 Não respondeu – Aluno isenta-se da resposta. 

 Com tais categorias, cria-se uma ferramenta metodológica interessante: todas as 

respostas, e até mesmo a ausência delas, encaixam-se numa categoria para análise. Até porque 

uma ausência recorrente de respostas para um mesmo questionamento também pode nos 
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providenciar uma informação interessante, assim como um grande número de respostas 

incompreendidas pelos alunos.  

Ou seja, o que se diz aqui é que, através deste instrumento de análise metodológica, 

deve-se obter no mínimo 83 padrões de respostas, isto porque o quantitativo geral consta de 

83 alunos pesquisados. Um número inferior de respostas caracterizaria um erro metodológico 

na categorização. Essa verificação também foi feita nos subgrupos da população pesquisada, 

de maneira a garantir que não se incorreria nesse tipo de erro.  

Por exemplo, de acordo com a Tabela 4, há 6 mulheres pesquisadas do 1º ao 4º 

período do Campus de São Cristóvão. Obrigatoriamente, deve-se obter, no mínimo, 6 padrões 

de respostas.  ―No mínimo‖ porque se obteve mais que 6 padrões, pois uma mesma resposta 

de um mesmo aluno, pode evocar mais de um padrão de argumento, encaixando-se assim em 

categorias diferentes de respostas. Podemos observar, na resposta obtida no questionário 

03/ITA/F/1º ao 4º, ainda para a pergunta Q1: 

 ―Um lugar de desenvolvimento intelectual (C2.2.), e que abre as portas para o 

mercado de trabalho (C6.2)‖.  

A resposta dada pela aluna evoca dois argumentos diferentes que, por consequência, 

remetem a duas categorias de respostas diferentes, devendo assim ser estatisticamente 

contabilizada.  

 

3.4.2. Análise Transversal 

 A análise transversal, que é análise das frequências estatísticas das respostas obtidas 

nos questionamentos e se refere à análise quantitativa da pesquisa. Para este trabalho, 

considera-se também variável sexo quando da análise dos resultados. 

O objetivo com esta escolha é, após análise quantitativa geral de toda a população 

pesquisada, comparar o resultado macro acerca das relações dos estudantes de Licenciatura 

física da UFS com o ensinar em relação a esta variável. Pretende-se com isto resposta para o 

seguinte questionamento: essa relação difere consideravelmente de acordo com o sexo?    

Foram calculados os percentuais para todos os padrões de repostas obtidos através da 

tabela de categorização. Foram construídas diversas planilhas com estes dados que permitem 
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o cruzamento dos dados, de acordo com a prioridade já definida para esta pesquisa. Todas as 

planilhas de dados para análise se encontram em anexos.  
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CAPÍTULO 4. OS LICENCIANDOS EM FÍSICA E SUAS RELAÇÕES COM A 

UNIVERSIDADE 

 Chevallard (2003, apud SILVA, 2009, p.26) aponta a necessidade de, ao se estudar 

sobre a relação com o saber, considerar a influência do contexto institucional, pois este 

(família, escola etc.) mantém relações específicas com o saber e os objetos de saber. No caso 

desta pesquisa, esse contexto institucional refere-se à universidade.   

Para se estudar a influência da universidade e seu conjunto de saberes na relação com 

o ensinar dos licenciandos em física, foram propostos os seguintes questionamentos, 

pertencentes ao primeiro bloco de perguntas do questionário: 

Q1 – A universidade é para mim... 

Q2 – Com o que aprendo na universidade eu posso... 

Q3 – Quando estou na universidade eu me sinto... 

Com tais questionamentos
18

, deseja-se saber qual conceito que o questionado traz 

consigo sobre o que é ser estudante universitário, como é, para ele, estar numa universidade e 

o que a universidade representa para este.  

4.1. A UNIVERSIDADE PARA OS LICENCIANDOS EM FÍSICA 

Em seus estudos nos liceus de subúrbio na França, Charlot (2009, p.77) afirma que os 

alunos utilizados em sua pesquisa demonstram estar mobilizados para a escola: esta é citada 

nos balanços do saber como a chave para o futuro. Porém o autor faz uma diferenciação entre 

estar mobilizado para a escola e na escola. Para que haja uma mobilização dos estudantes 

para a aquisição do saber na escola, o próprio saber deve ser o mediador desta relação. Assim, 

ir à escola (como instituição de ensino) faria um forte sentido para o aluno, e 

consequentemente, geraria uma mobilização na escola para a aquisição dos seus saberes 

específicos. 

                                                 
18

  Esses questionamentos foram inspirados nos propostos pelo Grupo de Pesquisas Relação com o Saber – 

GPRS, quando da investigação acerca da relação dos alunos com os saberes escolares. O contexto institucional 

pesquisado pelo GPRS foi a escola e, para esta pesquisa, foram adaptados estes três primeiros questionamentos 

para o contexto da universidade. O referido grupo era composto por subgrupos que pesquisaram acerca dos 

saberes específicos de cada disciplina. Participou-se da pesquisa, na qual se investigou juntamente com outros 

integrantes do subgrupo ―Física‖, a relação dos alunos com a Física escolar. 
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Apesar da maioria dos alunos pesquisados por Charlot estarem mobilizados para a 

escola, o que o pesquisador cita constar nos relatos como mediador entre o presente e o futuro 

que se deseja não é o saber, mas os estudos e o diploma (CHARLOT, 2009, p.78). O que 

importa não é ter adquirido saberes, mas passar de ano ou conseguir o diploma, e, para que 

isto aconteça, adquirir o saber que é necessário para passar ou ter o diploma (CHARLOT, 

2009, p.79). 

Buscou-se com a primeira questão desta pesquisa fazer a mesma análise com a 

universidade que Charlot fez para a escola. A pergunta a ser respondida é, qual é o mediador 

entre a relação com o licenciado em física e universidade? Para isso, foi proposta a questão 

Q1, e os dados obtidos seguem Tabela 7. 

Tabela 7 – RESULTADOS Q1 

Q1 – A UNIVERSIDADE É PARA MIM... 

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C2. Local de obtenção de saberes/ conhecimento/ 

aprendizagens/ experiências 27% 29% 29% 

C10. Importante para o cotidiano/compreensão do mundo 17% 11% 17% 

C9. Uma unidade de ensino 17% 14% 10% 

C6. Local de profissionalização 12% 3% 10% 

C5. Forma de melhorar de vida/futuro 9% 6% 8% 

C1. Respostas vagas, gerais. 4% 9% 6% 

C7. Uma conquista/sonho realizado 4% 9% 6% 

C4. Uma segunda casa 7% 0% 6% 

C12. Local que desperta sentimentos/ reflexões nos alunos 1% 14% 6% 

C8. Local de socialização 4% 0% 3% 

C11. Local para quem quer/tem coragem de estudar  0% 6% 2% 

C3. Local produtor de ciência 1% 0% 1% 

C15. Não respondeu 0% 3% 1% 

C13. Outras 0% 0% 0% 

C14. Resposta ilegível, não entendeu a pergunta. 0% 0% 0% 

TOTAL  100% 100% 100% 

 

Para uma análise mais objetiva e menos cansativa para o leitor, buscou-se discutir aqui 

os argumentos centrais obtidos que correspondem às grandes categorias constantes nessa 

grade. À medida que se julgar interessante e necessário, será feito uso das respostas mais 

específicas, que correspondem às subcategorias da grade de categorização. Porém, a tabela 

completa, (não somente de Q1, mas de todas as perguntas constantes no questionário) com 

todos os percentuais para as categorias e para cada uma de suas subcategorias pode ser 

encontrada nos anexos. 
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Foram encontrados em maior número nas respostas (29%) argumentos que remetem à 

universidade como local de obtenção de saberes/ conhecimento/ aprendizagens/ experiências. 

Isso leva a um indicativo importante: parte dos alunos da licenciatura em física estão 

mobilizados para a e na universidade. Isso se deve ao fato de o saber e o conhecimento da 

aprendizagem (ou da obtenção destes) serem os mediadores da relação dos alunos com a 

universidade, de acordo com as respostas dos próprios alunos.  

―Um ambiente onde posso adquirir muito conhecimento‖ – 15/ITA/F/5º ao 7º 

 ―Um lugar onde busco conhecimento‖ – 17/ITA/F/5º ao 7º. 

―O centro do saber‖ – 79/SC/M/8º ao 10º. 

Como se vê, para boa parte dos licenciandos em física, o saber/conhecimento é o 

elemento chave na relação com a universidade. Com isto, pode-se concluir que eles estão 

mobilizados para o saber, de forma geral, na universidade. Essa mobilização indica ainda 

o favorecimento do processo de formação do ―eu epistêmico‖ (consequentemente o 

distanciamento do ―eu empírico‖) pelos estudantes. 

Mas os alunos não citam o saber em relação à licenciatura em física, mas sim o saber 

de forma geral, sem maior precisão. Falam da universidade como ―âmbito dos saberes‖, 

―universo de conhecimentos‖, ―um espaço para aprender‖, ―local de absorção de 

experiências‖. Mas, para este questionamento, não aparecem argumentos que remetem à física 

ou ao ensino de física. Ou seja, o saber específico ―física‖ não aparece aqui como mediador 

da relação dos licenciandos com a universidade, consequentemente, não se veem ainda 

indícios de mobilização específica, na universidade na aprendizagem da física.  

Dizemos isso porque esta pesquisa trata de licenciandos em física, que mantêm 

relações com os saberes específicos do curso, tanto em relação aos conhecimentos físicos 

quanto em relação aos conhecimentos técnicos da docência. Para que estes resultados 

indicassem uma mobilização na aprendizagem da licenciatura em física, estes saberes 

específicos deveriam aparecer nos argumentos evocados.  Não é o que se encontra, ao menos 

inicialmente.  

 Porém, essa informação deve ser considerada ainda parcialmente pela própria 

natureza da pergunta, pois se trata de um questionamento geral. Sem contar que somente 

poderá se fazer conclusões definitivas ao serem considerados os resultados obtidos para todos 
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os questionamentos. Nas análises posteriores, poderá se compreender melhor a respeito desse 

ponto. 

Esses números também mostram que a universidade como instituição ainda é vista 

pelos licenciandos com mesma lógica universidade moderna: uma instituição produtora de 

saberes movida por interesses imanentes a este. Eles não demonstram nos seus discursos 

terem consciência da nova lógica da universidade contemporânea apontada por Charlot et al 

(2010), Chauí (2003) e Nóvoa (2005), que se refere a interesses outros alheios ao saber e à 

aquisição intelectual. Isto é o que os alunos nos dizem. Isto não significa dizer que 

discordamos desses autores, ao contrário, este também é nosso posicionamento sobre este 

tema.  

Já para 17% dos licenciandos a universidade é importante para a vida, no sentido da 

aquisição do conhecimento para entender a vida, os acontecimentos, compreender o mundo. 

Aqui também a relação com a universidade é forte, pois o saber, mesmo que implicitamente, 

também é o mediador desta relação. O que importa para estes alunos é o conhecimento, pois 

através deste ele pode compreender melhor a vida, podem melhorar como seres humanos. 

Enfatiza-se, porém, que os alunos deste grupo também se referem ao saber de maneira geral, 

não citam saberes específicos da licenciatura.  

―Um lugar para obter conhecimentos e aplicar no dia a dia‖ – 37/SC/F/1º ao 4º. 

―Onde nos desenvolvemos humanamente‖ – 56/SC/F/5ºao 7º. 

―As portas para o mundo‖ – 67/SC/M/5º AO 7º. 

Ao se somar argumentos que relacionam a universidade à melhoria de vida (no sentido 

financeiro), à obtenção de um futuro melhor (8%), assim como a universidade como local de 

profissionalização (10%), pode-se obter, logo em seguida, o segundo maior grupo de 

respostas.  Estes alunos também estão mobilizados para a universidade, embora de maneira 

mais frágil que os dois primeiros grupos. Isto porque o saber neste caso não é o mediador 

direto da relação dos alunos com a universidade. Ele é um motivo secundário, na verdade o 

fator mobilizador é a obtenção de um futuro melhor, sendo por isso que a relação com o saber, 

neste caso, é mais fraca. 

 ―Um meio de me encaminhar para o mercado de trabalho‖ – 44/SC/M/1º ao 4º. 

 ―Onde procuro ascender financeiramente, ou seja, melhorar de vida‖ – 

04/ITA/M/1ºao 4º. 
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―Uma oportunidade dos jovens ingressarem e terem um futuro melhor‖ – 40/SC/M/1º 

ao 4º. 

  Vê-se nos exemplos acima os mediadores da relação dos licenciandos com a 

universidade. Para esse grupo, a universidade é importante para ingressar no mercado de 

trabalho, para ter uma vida melhor, ou ainda um futuro melhor. O saber aqui ocupa um lugar 

secundário na relação. O que dizem aqui é ―Quero um futuro/vida/emprego melhor, para isso 

vou adquirir certos saberes/conhecimentos‖ e não, ―Adquiro certos saberes/conhecimentos e 

estes podem me trazer um futuro/emprego/vida melhor‖. 

Tem-se, ainda, um terceiro grande grupo de respostas: as que remetem à relação 

pessoal do licenciando com a universidade, a sua história, aos seus desejos e sonhos, ao seu 

desenvolvimento. Estes argumentos somam um total de 18 % dos argumentos evocados. 

Neles os licenciandos consideram a universidade como ―um sonho‖ / ―uma conquista 

realizada‖, reforçando a importância da universidade para eles. Os estudantes descrevem 

ainda a universidade como uma ―segunda casa‖ e como local que desperta sentimentos 

positivos, em sua maioria
19

. Ainda 3% dos questionados evocam a questão importância da 

universidade por causa da sociabilização.   

 Há, ainda, outro grupo significativo de respostas, no qual licenciandos reconhecem a 

universidade como unidade de ensino, porém de maneira tautológica.  

―Um lugar onde supro o básico para me formar algum dia‖ – 08/ITA/M/1ºao 4º. 

―Uma entidade de ensino‖ – 30/ITA/M/8º AO 10º. 

 Este grupo, que corresponde a 10% das respostas obtidas, possui uma relação frágil 

com a universidade, pois está menos mobilizado para esta. Esta conclusão é corroborada pelos 

trabalhos de Silva (2009, p. 35) 
20

 que também concluiu que tautologias nas respostas indicam 

uma relação frágil com o saber. 

Se forem somadas a este último grupo as respostas vagas (6%), que consideram a 

universidade importante, mas não especifica nenhum argumento para definir esta relação, vê-

                                                 
19

 Somente uma aluna do campus Itabaiana cita a universidade como uma ―chatice‖. Todas as demais respostas 

encontradas para esta categoria remetem a reflexões positivas sobre a universidade pelos alunos.   

20
 A pesquisa desenvolvida por Silva (2009) refere-se à relação dos alunos com a matemática no ensino 

fundamental, porém esta conclusão obtida para respostas tautológicas pode ser estendida não somente a esta, mas 

a todas as pesquisas que versem sobre a relação com o saber ou com saberes específicos. 
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se um total de 16% indicando uma relação extremante frágil com a universidade. Aqui a 

universidade é importante porque é importante, o licenciando não acrescenta nenhum valor 

pessoal à instituição nesta categoria de respostas.  

4.2. O QUE OS LICENCIANDOS EM FÍSICA PENSAM SOBRE O QUE 

APRENDEM NA UNIVERSIDADE. 

Com este questionamento, pretende-se focalizar a relação dos alunos com a 

universidade tendo em vista os seus objetos de saberes, o seu corpo de conhecimentos 

disponibilizado aos alunos. Deseja-se saber o que, para os licenciandos, representa a aquisição 

de tais saberes, o que julgam que estes saberes agregam ao seu desenvolvimento intelectual. 

Houve o resultado de acordo com a Tabela 8. 

Tabela 8 – RESULTADOS Q2 

Q2 – COM O QUE APRENDO NA UNIVERSIDADE EU POSSO... 

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C2. Crescer profissionalmente 19% 21% 18% 

C4. Exercer da atividade docente 13% 18% 15% 

C6. ―Aprender‖, ―Adquirir‖, ―Compreender‖, 

―Aprimorar‖. 17% 13% 15% 

C7. Aplicar na vida/cotidiano 14% 13% 14% 

C5. Transmitir o conhecimento 5% 15% 8% 

C9. Alcançar sonhos, objetivos, oportunidades. 10% 5% 8% 

C8. Contribuir com a melhoria da sociedade. 10% 3% 7% 

C1. Respostas gerais, vagas. 6% 5% 6% 

C3. Melhorar de vida/de futuro 4% 8% 5% 

C10. Outras 2% 0% 3% 

C11.  Ilegível/não entendeu a pergunta 1% 0% 1% 

C12. Não Respondeu 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

O início da análise se dá pelo surgimento, nas respostas obtidas, do questionamento 

central desta pesquisa: a relação dos licenciandos em física com o ensinar. Embora essa 

relação não tenha surgido explicitamente no questionamento anterior, ao se direcionar a 

pergunta para os saberes disponibilizados pela universidade, 15% dos licenciandos citam que 

estes conhecimentos são importantes para o futuro exercício da docência. É indicado aqui 
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estímulo positivo exercido pelo corpo de saberes disponibilizados pela universidade para o 

exercício da atividade docente. 

Embora a categoria transmissão do conhecimento seja mais geral que a anterior, por 

não explicitar a docência efetivamente, ao se considerar para esta análise o resultado obtido 

para estas duas categorias, há aqui um percentual de 23% de respostas que remetem a um 

estímulo positivo para um possível exercício da docência.  

―Ter o prazer de ensinar aos alunos do ensino médio‖ – 14/ITA/F/5º ao 7º. 

―Desenvolver melhor a atividade de professor‖ – 46/SC/M/1º ao 4º. 

 ―Ajudar na formação dos meus futuros alunos‖ – 36/SC/F/1º ao 4º. 

Confirma-se também neste questionamento, a importância atribuída pelos licenciados 

ao crescimento profissional. Mas esse crescimento é citado aqui, novamente, de maneira 

geral, ele não remete à docência especificamente.  Este percentual corresponde a 18% das 

respostas. 

―Obter no futuro um bom emprego‖ – 13/ITA/F/5º ao 7º. 

―Ingressar no mercado de trabalho‖ – 72/SC/M/5º ao 7º. 

 ―Exercer alguma profissão no mercado de trabalho‖ – 76/SC/M/5º ao 7º. 

 Para este grupo, o ensinar ainda não apresenta evidências de sua importância. O que 

importa é ―obter um emprego‖, ser um bom profissional no futuro, crescer profissionalmente, 

fazer um mestrado, doutorado 
21

. Há, aqui, quase um equilíbrio no número de alunos 

fortemente mobilizados para ―ensinar física‖ e alunos para os quais ―ensinar física‖ ainda não 

aparece com uma importância primordial. Este último grupo fala de emprego de forma geral, 

e não da docência, de forma mais precisa. Suas respostas não evidenciam o fato de que vão 

ser docentes e, sendo assim, pode-se supor que eles deixam abertas outras perspectivas 

profissionais, apesar de se prepararem para uma licenciatura.  

Agregando ao grupo anterior os argumentos que remetem à melhoria de vida/futuro 

(financeiramente), há um grupo de 23% de licenciandos apresentando uma relação mais frágil 

com a docência, pois como analisado anteriormente, o que importa mesmo é um futuro 

melhor, obter um emprego, para isto, o aluno está cursando a licenciatura em física.  

                                                 
21

 Neste caso, os alunos se referem à pós-graduação de maneira geral, ou em física, não citam pós-graduações em 

ensino de física. 
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Argumentos que evocam o ―aprender‖, ―adquirir‖, ―compreender‖, ―aprimorar‖, 

aparecem em 15% das respostas.  

―Crescer em conhecimentos‖ – 09/ITA/M/1º ao 4º. 

―Tornar-me uma pessoa mais evoluída intelectualmente‖ – 57/SC/F/5ºao 7º. 

Este grupo reafirma os resultados obtidos no questionamento anterior: parte dos 

licenciandos em física demonstra estar mobilizados para o saber na universidade, só que para 

o saber de maneira geral. Aqui, as respostas não evidenciam uma importância específica dos 

estudantes em relação à física e ao seu ensino.   

Se forem analisados estes dados em conjunto, levando em consideração o grupo de 

respostas que evoca a importância dos saberes universitários como importante para a vida 

(14%), somam 29% de licenciandos mobilizados para a aquisição de saberes gerais. Mas, para 

a licenciatura em física, isto não basta. É preciso ter licenciandos mobilizados para o 

―ensinar‖, que pode ser representado nas respostas por argumentos específicos à docência. 

Aparecem ainda outros grupos de argumentos em percentuais menores, semelhantes 

ao questionamento analisado anteriormente. Em resposta à questão Q2 os alunos também 

citam a importância dos saberes encontrados na universidade por estes serem uma 

conquista/sonho realizado (8%). Porém, observa-se um pequeno aumento das respostas que 

indicam uma ―consciência social‖.  

―Tentar ajudar outras pessoas a desenvolver uma mentalidade social mais crítica‖ – 

48/SC/M/1º ao 4º. 

―Melhorar minhas relações sociais‖ – 73/SC/M/5º ao 7º. 

Respostas gerais, vagas, que remetem a argumentos sem nenhum tipo de 

especificação, correspondem aqui a 6% dos argumentos obtidos. 

4.3. COMO OS LICENCIANDOS EM FÍSICA SE SENTEM QUANDO ESTÃO 

NA UNIVERSIDADE  

Pretende-se com este questionamento investigar mais a fundo quais sentimentos o 

ambiente universitário desperta nos licenciandos. O ambiente universitário seria um estímulo 
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positivo para a formação de uma relação forte com o ensinar, dos candidatos à docência em 

física? 

É possível encontrar os argumentos centrais obtidos nas respostas dos alunos na 

Tabela 9. 

Tabela 9 – RESULTADOS Q3 

Q3 – QUANDO ESTOU NA UNIVERSIDADE EU ME SINTO... 

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C9. Sentimentos positivos  23% 39% 28% 

C2. Respostas ligadas ao conhecimento / estudo/aprender  28% 13% 23% 

C3. Sentimentos negativos  17% 21% 18% 

C5. Realização de sonhos/ conquistas/estar no caminho 

certo/vida a fora 

10% 5% 9% 

C6. Sentimentos contraditórios. 4% 11% 6% 

C4. Convívio social  5% 5% 5% 

C7. Ambiente, lugar 6% 3% 5% 

C1. Respostas gerais, vagas. 3% 0% 2% 

C8. Exercício da docência 1% 3% 2% 

C12. Não Respondeu 3% 0% 2% 

C10. Outras 0% 0% 0% 

C11.  Ilegível/não entendeu a pergunta 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

  

O que os licenciandos mais nos dizem (28%): que se sentem ―positivos‖, ―à vontade‖, 

―muito bem‖, ―muito felizes‖, ―satisfeitos‖, ―realizados‖,‖ que se divertem‖ etc. Ou seja, para 

a maioria dos licenciandos o ambiente universitário desperta sentimentos positivos. 

Porém, nesse grupo de respostas, os licenciandos não especificam a que se deve esse 

sentimento de ―bem estar‖ que o espaço da universidade proporciona.  

Em número menor, porém bastante significativo, seguem argumentos que remetem a 

sentimentos negativos, somando 18 % das respostas obtidas. Metade desse percentual 

corresponde a respostas sem maiores especificações, em que os licenciandos dizem estar 

―estressados‖, ―preocupados‖, ―cansados‖, ―com sono‖, ―quase sempre tristes‖. 

“Cansado e com sono‖ – 07/ITA/M/1º ao 4º. 

―Estressadíssima” – 16/ITA/F/5º ao 7º.   

Porém, os outros 9% deste grupo sabem especificar o que mais os incomoda.  

Aparecem aqui argumentos que remetem a relações de insatisfação com a ―pressão‖ que 
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sofrem devido ao grande número de conteúdos que tem que estudar, ou ainda estressados 

devido às atividades acadêmicas, como provas e problemas da física. Os licenciandos também 

se dizem decepcionados por terem professores despreparados para ensiná-los sobre o ofício 

docente, com a grade curricular, ementa e outros assuntos do curso. 

―Bem às vezes, mas às vezes me sinto mal e estressada com a grande pressão por 

conta dos muitos conteúdos, que não são abordados de maneira clara‖ – 13/ITA/F/5º 

ao 7º. 

 ―Um pouco decepcionado com a grade curricular, as ementas e outras coisas mais‖ – 

54/SC/M/1º ao 4º. 

Este resultado apresentado pelo grupo que evoca sentimentos negativos aparentemente 

gera uma contradição em relação aos resultados obtidos para Q1, especificamente na categoria 

C12. Nesta, os estudantes descrevem a universidade como local que desperta sentimentos 

positivos, em sua maioria, sendo que somente uma aluna descreve a universidade como ―uma 

chatice‖. Não se pode concluir enfaticamente o que gerou essa aparente contradição, mas 

levantam-se algumas hipóteses explicativas: 

 A universidade para os licenciandos, como instituição idealizada, somente 

desperta sentimentos positivos, de satisfação por estar no ambiente, de 

felicidade pelo alcance dos sonhos.  

 Porém, quando os estudantes evocam sentimentos negativos, a metade desses 

18 % remete às atividades acadêmicas realizadas na universidade como sendo 

o motivo de se sentirem negativos enquanto nela estão. Eles se sentem 

pressionados por causa do conteúdo, por causa da exigência que o estudo da 

física requer, por causa dos professores.  

Há ainda estudantes que apresentam um último grupo de respostas (6%) que evocam 

sentimentos, só neste caso, contraditórios. Isto também pode ser um indicativo da coerência 

das hipóteses levantadas acima.  

―Às vezes animado, mas a maioria triste‖ – 08/ITA/M/1º ao 4º. 

―Alegre e às vezes triste, mas é normal‖ – 18/ITA/F/5º ao 7º.  

 Confirmando os resultados obtidos para os questionamentos anteriores, também em 

Q3 encontram-se 23 % de argumentos que remetem à obtenção do conhecimento no espaço 

universitário.   
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―Inserida no processo de evolução do pensamento da humanidade‖ – 57/SC/F/5º ao 7º. 

―Como parte integrante no processo de desenvolvimento intelectual‖ – 72/SC/M/5º ao 

7º. 

―Sinto-me bem por fazer parte dela e do que ainda se chama massa pensante‖ – 

76/SC/M/5º ao 7º. 

Observa-se também nos discursos acima mais nitidamente o processo de formação do 

―eu epistêmico‖ / ―distanciamento do eu empírico‖. Para os licenciandos em física, é na 

universidade que eles desenvolvem seu intelecto, onde se tornam pensadores críticos, onde 

eles adquirem saberes que os permite contribuir para o desenvolvimento intelectual da 

humanidade. 

Argumentos que remetem especificamente à docência, neste questionamento, 

obtiveram um percentual menor ainda que os questionamentos anteriores: somente 2% dos 

licenciandos. 

Porém, confirma-se aqui o já constatado. Para um número significativo de 

licenciandos em física, ao se analisar suas relações com a universidade, pode-se ver o saber 

como mediador destas relações, porém o saber de maneira geral, não especificada. O 

―ensinar‖ não corresponde, ao menos para a maioria dos licenciandos, ao mediador da relação 

licenciando versus universidade.  

Ademais, outros argumentos que aparecem como resposta à Q3 são recorrentes aos 

obtidos para Q1 e Q3, em percentuais semelhantes e comuns: respostas que evocam o 

convívio social (5%), que remetem ao alcance de sonhos/conquistas (8%), confirmando as 

análises feitas para estas categorias nos questionamentos anteriores. 

4.4. DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO SEXO 

Os resultados obtidos para homens e mulheres, em geral, não apresentam 

discrepâncias significativas. Porém, é conveniente demonstrar algumas peculiaridades em 

relação ao sexo, obtidas nos argumentos evocados nas respostas constantes no primeiro bloco 

de perguntas do questionário. 
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As mulheres, embora estejam em número aproximadamente mobilizadas para o saber 

geral quanto os homens, apresentam mais indícios de estarem mobilizadas para o ensino de 

física.  Isto pode ser verificado através dos números obtidos nas tabelas 11 e 12 onde as 

categorias que remetem ao exercício da docência e à transmissão do conhecimento 

apresentam percentuais para respostas femininas bastante superiores, e em algumas superiores 

ao dobro do percentual obtido para respostas masculinas.  

Porém, os homens apresentam índices maiores de mobilização para o saber de forma 

geral, como pode ser comprovado em C10 tabela 10, C6 tabela 11 e C2 tabela 12, que remete 

a categorias ligadas à obtenção de conhecimentos gerais e para a compreensão do 

mundo/vida.    

Em Q1, as mulheres afirmam que, para se ter sucesso no curso de licenciatura em 

física, é necessário ter coragem, ter dedicação para estudar. O percentual obtido para essa 

categoria C11 é todo composto por respostas femininas, que corroboram aqui com a 

centralidade da atividade para aquisição dos saberes. Para elas, só se tem sucesso na 

licenciatura se houver esforço, dedicação ao curso. 

 A universidade desperta mais sentimentos nas mulheres. Tanto sentimentos positivos, 

negativos ou contraditórios. Este indicativo se origina ainda em Q1, quando se vê que, a 

categoria que evoca o despertar de sentimentos, reflexões corresponde a um total de 14% da 

população feminina pesquisada, enquanto para os homens, corresponde somente a 1%. 

Quando, em Q3, houve a pergunta diretamente relacionada aos sentimentos na universidade, 

na soma das categorias sentimentos positivos (39%), contraditórios (11%) e negativos (21%) 

há um total de 71% de respostas femininas vinculadas a esta categoria. Na soma destes 

mesmos percentuais para o público masculino, há um percentual de 44%. 

4.5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES: QUAIS OS PRINCIPAIS MEDIADORES NA 

RELAÇÃO DOS LICENCIANDOS EM FÍSICA COM A UNIVERSIDADE? 

Os resultados obtidos para este bloco de perguntas apontam que, para boa parte dos 

licenciandos em física, o saber, o conhecimento, a aprendizagem são os mediadores da 

relação destes alunos com a universidade. Isso levou à conclusão de que a universidade, como 

instituição, é carregada de forte sentido, no tocante à obtenção de saberes para os 

licenciandos. 
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Porém, os alunos, em geral, não citam o saber em relação à licenciatura em física, mas 

sim o saber de forma geral. Aparecem inicialmente, poucos argumentos que remetem à física 

ou ao ensino de física, consequentemente, os resultados ainda não apresentam muitos indícios 

de mobilização específica, na universidade e na aprendizagem da física e das disciplinas da 

licenciatura. A relação dos licenciandos em física com o ensinar surge nas respostas somente 

quando se direciona a investigação para o que é aprendido na universidade, ou seja, para o 

corpo de saberes disponibilizados pela universidade para o exercício da atividade docente. 

Futuro profissional, melhoria financeira também representam fortes mediadores da 

relação dos licenciandos com a universidade. Verifica-se aqui a existência de uma 

mobilização para a universidade, embora esta seja de maneira frágil. O saber neste caso não é 

o mediador direto da relação dos alunos com a universidade, ele é um motivo secundário, na 

verdade o fator mobilizador é a obtenção de um futuro melhor. 

Verificou-se também que, para a maioria dos licenciandos, o ambiente universitário 

desperta sentimentos positivos. Na universidade, os licenciandos demonstram que se sentem 

―positivos‖, ―à vontade‖, ―muito bem‖, ―muito felizes‖, ―satisfeitos‖, ―realizados‖, que ―se 

divertem‖ etc. Porém, apesar de terem sido obtidos em percentuais menores, argumentos que 

remetem a sentimentos negativos também foram encontrados nesta investigação, sendo que 

estes sentimentos, em grande parte, remetem às atividades acadêmicas, a alguns professores 

que os licenciandos julgam ser despreparados para ensiná-los sobre o ofício docente, à grade 

curricular, à ementa e a outros assuntos do curso. 
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CAPÍTULO 5. OS LICENCIANDOS EM FÍSICA E AS RELAÇÕES QUE OS 

LEVARAM A CURSAR A LICENCIATURA EM FÍSICA 

No segundo grupo de perguntas propostas nesta pesquisa, há o interesse para a 

investigação no licenciando a partir da época de suas atividades escolares. Desta forma, 

pretende-se investigar de que forma este conjunto de relações e saberes interferiram na sua 

escolha pela licenciatura e pela física na universidade.  

Há, ainda, a preocupação de inserir um questionamento sobre a relação dos alunos 

com a matemática no ensino médio, pois, apesar de não ser este o nosso objeto de pesquisa, 

há que se reconhecer a intensa interdependência entre as duas ciências. Abaixo, os 

questionamentos propostos.  

Q4 – (a) No ensino médio, a física para mim era... 

  (b) E a matemática era... 

Q5 – (a) Ao prestar o concurso vestibular, escolhi o curso de física porque...  

(b) E o que me levou a optar pelo curso de licenciatura foi... 

 Q6 – (a) Em relação ao curso, as minhas expectativas antes do início da graduação 

eram...   

(b) E agora, em relação ao que esperava do curso, penso que... 

Q7– Com graduação em licenciatura em física posso... 

Os resultados a seguir serão analisados de maneira integrada, pois além de favorecer 

uma análise global mais precisa dos dados obtidos, facilita a compreensão e dinamiza a leitura 

do texto a seguir. 

5.1. O QUE OS LICENCIANDOS EM FÍSICA PENSAM A RESPEITO DA 

FÍSICA E DA MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 

Iniciando as análises dos resultados para este bloco de perguntas, são apresentados os 

números obtidos para os questionamentos sobre a representação da física e da matemática que 

os licenciandos construíram à época escolar. Fez-se questão de citar a matemática em nosso 

questionário, pois se sabe da forte relação entre as duas ciências no ensino médio, e, 
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principalmente, no ensino superior. Partiu-se da premissa que um aluno sem mobilização para 

a matemática dificilmente estabelecerá um relacionamento positivo com a física.  Os 

resultados obtidos podem ser visualizados nas tabelas 10 e 11. 

Tabela 10 – RESULTADOS Q4a 

Q4a – No ensino médio a física era para mim...   

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1. A que mais desperta o interesse ou a curiosidade/que mais 

atrai/que o aluno se identifica ou gosta de estudar 61% 65% 62% 

C2. Vida escolar 17% 14% 16% 

C3. Relações negativas 10% 11% 10% 

C4. Vida a fora/cotidiano 7% 5% 6% 

C5. Física como conhecimento 6% 3% 5% 

C6. Outras 0% 3% 1% 

C7. Ilegível, não entendeu a pergunta 0% 0% 0% 

C8. Não respondeu 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Tabela 11– Resultados Q4b 

Q4b – E a matemática, era...   

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1. A que mais desperta o interesse ou a curiosidade/que mais 

atrai/que o aluno se identifica ou gosta de estudar 47% 33% 43% 

C2.  Desinteresse, contradição ou o aluno não gosta  18% 17% 17% 

C3.  Relações com a física 13% 13% 13% 

C4.  Vida Escolar 9% 23% 13% 

C5. Relações (ou a não existência destas) com a vida a fora 4% 10% 6% 

C7. A matemática e o corpo do seu conteúdo 9% 0% 6% 

C6.  Relações com a Universidade 0% 3% 1% 

C8. Outras 0% 0% 0% 

C9. Ilegível, não entendeu a pergunta 0% 0% 0% 

C10. Não respondeu 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

A respeito da física transposta
22

 para o ensino médio, os argumentos mais citados 

pelos licenciandos são os que remetem a esta como a disciplina que mais desperta o interesse, 

                                                 
22

  Refere-se ao conceito de Chevallard (1991) de transposição didática, que remete à transformação do saber 

sábio ao saber a ser ensinado. No caso da escola, trata-se da transformação do conhecimento científico em 

conhecimento escolar, para que possa ser ensinado pelos professores e aprendido pelos alunos. 
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a curiosidade, a mais atraente, a que o aluno se identifica ou gosta de estudar. Para este grupo 

de argumentos foi obtido um total de 62% das respostas dos pesquisados. Foram encontrados 

neste grupo de respostas argumentos que remetem a relações prazerosas estabelecidas pelos 

pesquisados com a física secundarista; a física aqui aparece detentora de um forte sentido 

para os licenciandos, e fica quase que evidente que eles gostavam desta disciplina no 

ensino médio. 

―Muito divertida‖ – 12/ITA/F/5º ao 7º. 

―Uma das disciplinas que mais achava interessante, e também a que mais me atraia a 

estudar‖ –14/ITA/F/5º ao 7º. 

―Um talismã‖ – 39/SC/M/1º ao 4º. 

Esse resultado é esperado, em tese, para um grupo de estudantes universitários que 

escolheram prolongar o estudo da física na carreira acadêmica. Mas, sobremaneira, traz uma 

constatação importante para a pesquisa: 62% dos licenciandos chegam à universidade 

altamente mobilizados para o estudo da física, pois o sentido atribuído à física do ensino 

médio está relacionado ao prazer, ao gozo.   

Há também outras duas categorias de respostas que remetem a uma forte relação com 

o saber ―física‖, demonstrado no ensino médio. São as que remetem ao estudo da física e ao 

uso do seu corpo de conhecimentos na vida a fora (6%), e as que citam a física como 

importante para a obtenção, aumento do conhecimento dos alunos (5%). Novamente aqui o 

estudo da física tem um forte sentido, que é o seu uso na vida dos então estudantes do 

ensino médio, hoje licenciandos em física. 

―Uma fonte de prazer e curiosidade com os fenômenos reais (dia a dia)‖ – 

30/ITA/M/8º ao 10º. 

Já em relação à matemática, no questionamento Q4b, os alunos a citam como sendo a 

disciplina que mais desperta o interesse, a curiosidade, a que mais atrai, a que gosta de estudar 

em 43% dos argumentos obtidos.  Como se pode observar, houve um percentual menor para 

esse argumento em relação à matemática quando comparado à física. Esse resultado não 

parece controverso, uma vez que é esperado que licenciandos em física vejam a física como a 

disciplina que mais desperta o interesse. A matemática aqui também aparece em um 

percentual bastante significativo em relação à preferência dos estudantes. Para se estudar 
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física o estudante precisa gostar de matemática, mas esta não precisa aparecer como líder na 

sua preferência pelas disciplinas.  

―Também interessante, menos que a física. Na verdade as que eu mais gostava de 

estudar eram física e matemática‖ – 14/ITA/F/5º ao 7º. 

―Gostoso de estudar‖ – 58/SC/F/5º ao 7º. 

Houve ainda 13% de respostas que relacionam a matemática como importante para o 

estudo da física. Para este grupo de argumentos obtidos, a matemática aparece aqui como 

instrumento, ou como suporte fundamental que possibilita o estudo da ciência física. A 

matemática aparece para este grupo com um sentido secundário. Na verdade, este grupo 

demonstra que a matemática é o mediador da sua relação com a física; esta última ciência é o 

objetivo final a ser alcançado.  

―O complemento da física, um meio de chegar ao resultado esperado da forma 

esperada‖ – 07/ITA/M/1º ao 4º. 

―Um pré-requisito da física‖ – 56/SC/F/5º ao 7º. 

O percentual (6%) que relaciona a matemática e o seu uso vida a fora é bem inferior 

quando comparado ao obtido para a física; também para este grupo de respostas a matemática 

aparece desprovida de sentido por si só, o real sentido só se apresenta como ferramenta de 

compreensão dos conteúdos físicos.  

―Cálculos sem muito sentido‖ –31/ITA/M/8º ao 10º 

Tanto para a matemática quanto para a física, houve (13% e 16% do percentual total) 

argumentos nos quais se vê que estas são ciências citadas na vida escolar dos estudantes 

durante o ensino médio. Entram nessa categoria respostas que remetem a acontecimentos 

ocorridos há época escolar dos estudantes advindos do estudo da matemática e da física, mas 

que não trazem indícios de estabelecimentos de uma relação forte com a disciplina.  

―Não vi o conteúdo do 1º ano muito bem‖ – 25/ITA/F/8º ao 10º. 

―Uma disciplina como todas as outras‖ – 09/ITA/M/1º ao 4º. 

―Outra matéria‖ – 60/SC/M/5º ao 7º. 

Em relação à física, no questionamento Q4a, o grupo de respostas mais inusitadas 

obtido nesta pesquisa cita esta ciência como promotora de relações negativas nos alunos, 

totalizando 10% da população pesquisada. Então, um a cada dez licenciandos em física 
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chega à universidade tendo estabelecido relações negativas com esta ciência, ou seja, 

chega à universidade desmobilizado para o curso. O curioso é que a escolha do curso para 

a graduação parte, em tese, do próprio aluno. Então, não se sabe, por hora, justificar o porquê 

dessa escolha; se forem analisadas as respostas isoladas, sem saber a que grupo de acadêmicos 

pertenciam, jamais se diria tratar de respostas dadas por licenciandos em física. 

―Um terror!‖ – 07/ITA/M/1º ao 4º. 

―Irrelevante‖– 66/SC/M/5º ao 7º. 

Para a matemática, houve 17% de argumentos nos quais os licenciandos citam o 

desinteresse, contradições ou não gostar da disciplina. Este grupo de argumentos, por 

apresentar índices superiores em relação à física, não provoca tanta surpresa. Apesar de a 

matemática ser muito utilizada para o ensino de física no ensino médio, este nível de 

dependência não se aproxima do exigido no nível de graduação, onde a ―diferenciação‖ entre 

as duas disciplinas é praticamente inexistente. A matemática é mais abstrata, a física explica 

os fenômenos. Aponta-se esse fator como possível base da dificuldade de muitos alunos nos 

períodos iniciais da licenciatura, pois alunos desmobilizados para a matemática muito 

provavelmente terão sérias dificuldades no curso de física.  

―O satanás‖ – 07/ITA/M/1º ao 4º. 

 

5.2. O QUE LEVOU OS LICENCIANDOS EM FÍSICA A ESCOLHER A 

LICENCIATURA  

Segue-se a investigação desta vez propondo de maneira direta questionamentos a 

respeito da motivação dos pesquisados quando da escolha pela física e a licenciatura. Os 

resultados são expostos nas tabelas 12 e 13. 

Tabela 12 – Resultados Q5a 

Q5a – Ao prestar o concurso vestibular, escolhi o curso de física por que...   

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1. A que mais desperta o interesse ou a curiosidade/que mais 

atrai/que o aluno se identifica ou gosta de estudar 19% 33% 23% 

C3.  Relações estabelecidas na escola 15% 17% 15% 

C2.  Gosto pela Ciência/pelo estudo da natureza/ 15% 13% 14% 
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funcionamento das coisas 

C4. Disciplina de exatas/ pela matemática    11% 17% 12% 

C5.  Mercado de Trabalho/ futuro profissional  13% 3% 10% 

C7.  Por ser um curso noturno 8% 10% 9% 

C6.  Por falta de opções  11% 0% 8% 

C9. Por querer ser professor/ físico 3% 7% 4% 

C8. Pela facilidade de ingresso 4% 0% 3% 

C10. Outras 0% 0% 0% 

C11. Ilegível, não entendeu a pergunta 1% 0% 1% 

C12. Não respondeu.  1% 0% 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Na soma das categorias em que os pesquisados dizem ter escolhido o curso pela física 

escolar ser a disciplina que mais desperta o interesse, juntamente a que remete as relações 

positivas estabelecidas com a física escolar, há 38% de licenciandos afirmando que a escola 

pela física como carreira acadêmica teve ligação direta com física do ensino médio. 

 Observa-se, então, com clareza a relação entre o estabelecimento que relações 

positivas com a física, que se originaram na escola, e a escolha pela física como carreira 

acadêmica na universidade.  

Agregando a categoria que cita argumentos que remetem ao gosto pela Ciência/pelo 

estudo da natureza/ funcionamento das coisas, houve um percentual de 52% de alunos que 

chegam à universidade mobilizados para a física. E também para a matemática, pois em 12% 

das respostas, surgem argumentos que justificam a escolha do curso de física devido a este 

pertencer à área de exatas. Ou seja, confirmam-se aqui os resultados anteriormente obtidos 

para questionamentos anteriores, que versam sobre a física e a matemática escolar. 

Quando perguntados a respeito da opção pela licenciatura, houve os resultados 

conforme apresenta a tabela Q13. 

 

Tabela 13 - Resultados Q5b 

Q5b – E o que me levou a optar pelo curso de licenciatura...   

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1.  Por gostar/ter vontade de ser professor (a) / de ensinar/ de 

transmitir conhecimento 33% 48% 38% 

C2.  Pelo mercado de trabalho 31% 19% 28% 
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C6.  Por gostar de física/exatas/ por aptidão/ curiosidade  12% 10% 11% 

C4.  Por influência de alguém/ algo 6% 16% 9% 

C3.  Por falta de opção 9% 3% 7% 

C5.  Pelo bacharelado 3% 3% 3% 

C7.  Outros 1% 0% 1% 

C8. Ilegível, não entendeu a pergunta 1% 0% 1% 

C9.  Não respondeu 3% 0% 2% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

O que os resultados dizem é que a maioria dos pesquisados, 38%, estabelece uma 

relação positiva com o futuro exercício da docência, ainda antes do ingresso na 

universidade. Porém, são localizados em suas respostas poucos argumentos que 

permitam verificar porque e de que forma essa relação foi estabelecida. Nesta categoria, 

os licenciandos dizem que gostam da profissão de professor, que gostam de lecionar, de 

passar o conhecimento que adquirem, mas não especificam o que os motivou para tanto. E, 

diferente da relação estabelecida com a física analisada no questionamento anterior, não citam 

a escola como sendo o lugar que deu origem a esta relação.   

“Sempre tive vontade de ser professora” – 01/ITA/F/1º ao 4º. 

―Gostar de dar aulas, a profissão de professor é uma das mais gratificantes‖ – 

44/SC/M/1º ao 4º. 

O mercado de trabalho aparece como argumento mais forte em relação ao 

questionamento que remete à licenciatura (28%) quando em comparação ao que remete à 

escolha pelo curso de física (10%). Os pesquisados mostram-se conscientes da necessidade 

que o mercado de trabalho possui em relação a profissionais relacionados ao ensino de 

física, o que se torna, para este grupo, o principal fator mediador da escolha pela 

licenciatura.  Para esse grupo de respostas o ensinar tem um sentido, porém um sentido 

secundário. A mobilização para o ensinar existe, mas é mais fraca quando comparados  ao 

grupo analisado anteriormente. 

  

―Sinceramente, licenciatura em física, pelo mercado de trabalho‖– 30/ITA/M/8º ao 

10º. 
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―O mercado de trabalho para nosso estado oferece mais oportunidades‖– 58/SC/F/5º 

ao 7º. 

Porém, surgem argumentos nas respostas obtidas, para ambos os questionamentos, que 

remetem à escolha do curso por falta de opção. O percentual obtido para esta categoria foi 

praticamente o mesmo. O que se pode afirmar é que, para este grupo de pesquisados (entre 7 e 

8%), a mobilização para o ensino de física é extremamente fraca, ou praticamente inexistente. 

O ensinar carece quase que totalmente de sentido para este grupo de licenciandos. Análise 

idêntica pode ser feita para as categorias que remetem à escolha pelo bacharelado (tabela 13), 

por ser um curso noturno (tabela 12), pela facilidade de ingresso (tabela 12). Estes resultados 

podem explicar por que há estudantes de física na universidade que não gostam dela.  

―Sinceramente, porque era um curso noturno em Itabaiana, pois não tinha condições 

de estudar em Aracaju‖ – 04/ITA/M/1º ao 4º. 

―Tinha poucas opções, então fui enfrentar o desafio‖ – 07/ITA/M/1º ao 4º. 

5.3. OS LICENCIANDOS EM FÍSICA: SUAS EXPECTATIVAS ANTES E 

DEPOIS DO INÍCIO DA GRADUAÇÃO 

Conforme nos diz a Teoria da Relação com o Saber, sabe-se que a relação com os 

saberes ou com determinado tipo de saber é uma relação consigo mesmo, com os outros e 

com o mundo. Nos questionamentos propostos a seguir, pretende-se entender a relação 

estabelecida pelo licenciando com o ensinar focalizando o conjunto de expectativas que este 

idealizou para o curso antes e a pós o ingresso na universidade, e de que forma estas relações 

influenciam (ou influenciaram) sua relação com o ensinar. Os resultados obtidos seguem nas 

tabelas 14 e 15.  
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Tabela 14 - Resultados Q6a 

Q6a – Em relação ao curso, as minhas expectativas antes do início da graduação eram...   

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C4.  Dificuldades do curso 20% 35% 24% 

C1. Expectativas positivas 21% 27% 23% 

C2. Exercício da docência no ensino médio 15% 12% 14% 

C5. Vida acadêmica/obtenção de conhecimento 18% 4% 14% 

C8. Incerteza ou ausência de expectativas 10% 4% 8% 

C3. Aprendizagem de física 7% 4% 6% 

C6. Mercado de trabalho 5% 8% 6% 

C7. Prazer em aprender o curso por sua dificuldade 0% 8% 2% 

C9. Outras 0% 0% 0% 

C10. Ilegível, não entendeu a pergunta 0% 0% 0% 

C11. Não respondeu 5% 0% 3% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Há para este questionamento como argumento nas respostas a obtenção do 

conhecimento de maneira vaga, sem citar especificamente a docência, ou ainda os 

conhecimentos aparecem especificados, só que em relação aos conteúdos físicos, totalizando 

20% dos argumentos obtidos. Esse grupo de pesquisados cita o saber, de maneira geral ou em 

relação à física especificamente, sem citar a docência. E, ainda que de maneira vaga, sem 

maior precisão, 23% das respostas obtidas dos licenciandos remetem a expectativas positivas 

em relação à licenciatura em física antes dos pesquisados iniciarem o curso na universidade. 

―A satisfação de uma possível compreensão e explicação melhor sobre o mundo‖ – 

09/ITA/M/1º ao 4º. 

―As melhores possíveis‖ – 56/SC/F/5º ao 7º. 

Os resultados obtidos para os grupos de respostas fornecidas pelos pesquisados acima 

analisados (44%, se somados) se assemelham e corroboram os obtidos na primeira parte no 

questionário, que versa sobre a relação dos licenciandos com a universidade. Como se vê, a 

maioria dos licenciandos descreveu que, há época que eram candidatos a uma vaga no curso 

de licenciatura em física, viam a universidade como sendo o centro do saber, da obtenção com 

o conhecimento, bem como estabeleciam relações positivas com o ambiente universitário. 

14% dos argumentos obtidos remetem especificamente a expectativas em relação à 

docência.  Neste grupo de respostas há, claramente, indicativos de mobilização para o ensinar. 
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O sentido da graduação, antes mesmo do ingresso destes licenciandos, já era o ensino de 

física. 

―Que a universidade proporcionasse subsídios capazes de me fazer um bom professor‖ 

– 06/ITA/M/1º ao 4º 

 ―Aprimorar-me como professora de física‖ – 57/SC/F/5º ao 7º. 

―Obter um bom conhecimento para levar aos alunos do ensino médio ao concluir a 

graduação.‖ – 75/SC/M/5º ao 7º. 

23% reconhecem que o curso que estar porvir necessita de trabalho e dedicação para a 

obtenção do sucesso na universidade, confirmando os argumentos expostos por Charlot, que 

centram a questão do sucesso ou fracasso escolar (no caso desta pesquisa, sucesso ou fracasso 

na universidade) na atividade e no sentido atribuído às atividades acadêmicas. Em momento 

algum nos resultados surgem argumentos que remetem a uma possível “carência” em 

termos socioculturais. O que os pesquisados falam é da necessidade de esforço, de estudo 

para o sucesso acadêmico na Licenciatura em física. 

―Era que eu deveria estudar muito‖ – 64/SC/M/5º ao 7º. 

―De que teria muitos desafios‖ – 83/SC/M/8º ao 10º. 

Há ainda aqueles que dizem não possuir expectativas, contabilizando em total de 8% 

das respostas obtidas. São alunos mais fracos pedagogicamente, pois não apresentam 

pretensão alguma pelo curso. 

Mas, ao se perguntar em relação ao que os alunos pensam do curso agora que o estão 

cursando, houve uma mudança bastante significativa em relação às expectativas iniciais, 

conforme demonstra a tabela 15.  
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Tabela 15 - Resultados Q6b 

Q6b – E agora, em relação ao que esperava do curso, penso que... 

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1. Críticas ao curso de licenciatura 22% 28% 24% 

C2. Mudanças em relação às expectativas iniciais 20% 21% 20% 

C3. Atendimento/superação das expectativas iniciais 18% 10% 16% 

C5. Necessidade de estudo, esforço 12% 17% 13% 

C6. Respostas contraditórias 7% 3% 6% 

C8. Futuro profissional 2% 14% 6% 

C4. Futuro Acadêmico 3% 7% 4% 

C7. Desejo de aumentar conhecimentos 5% 0% 3% 

C9. Conclusão do curso 3% 0% 2% 

C10. Outras 2% 0% 1% 

C11. Ilegível, não entendeu a pergunta 2% 0% 1% 

C12. Não respondeu 5% 0% 3% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Há em 24% das respostas dos alunos pesquisados argumentos que evocam críticas, ou 

seja, argumentos que nos indicam algum tipo de insatisfação em relação ao curso. Estes 

acadêmicos sentem a necessidade de uma maior valoração da licenciatura, conforme indicam 

suas próprias respostas. 

―Tenho a ideia que estou fazendo mestrado, e não licenciatura‖ – 20/ITA/M/5º ao 7º.  

―A maioria, ou seja, quase tudo que vejo aqui não cai servir para dar aula‖ – 

23/ITA/M/5º ao 7º.  

―Não é só para ensinar que estamos na universidade, mas também para vermos coisas 

que não servirão para a gente, como as disciplinas voltadas para o bacharelado. Acho que 

deferia ter sido mais na área de educação, como dar aulas.‖ – 25/ITA/F/8º ao 10º. 

―Na área de educação o curso de física precisa melhorar, e muito‖ – 59/SC/F/5º ao 7º. 

―Infelizmente o curso prepara o aluno para ser cientista e não para ser um bom 

professor na área de educação para lecionar no ensino médio‖ – 75/SC/M/5º ao 7º. 

Vê-se que o curso de licenciatura em física da universidade pesquisada, segundo as 

palavras dos próprios acadêmicos a ele pertencentes, corresponde à realidade nacional como 

também à americana, apontada nos trabalhos de Borges (2006) e Carvalho (1992). Porém, 
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apesar destes resultados, somente se poderá analisar e comentar a respeito de que maneira 

estes podem influenciar a relação dos pesquisados com o ensinar no decorrer da análise dos 

próximos questionamentos. Estes números, sozinhos, ainda não são suficientes para este tipo 

de análise. 

 Aparece ainda um percentual de 20% de respostas que indicam mudanças em relação 

às suas expectativas iniciais a respeito do curso de licenciatura em física ofertado pela 

Universidade Federal de Sergipe. Observou-se que, a maioria dos argumentos obtidos para 

esse grupo de respostas remete a uma dificuldade encontrada no curso acima do que era 

esperada pelos licenciandos antes do ingresso na universidade.  

Alguns dos licenciandos pesquisados (16%), dizem-se satisfeitos ou surpreendidos 

positivamente pelo curso. Como se vê, este grupo apresenta-se, em termos de percentuais, 

bem inferior aos que sugerem insatisfação ou críticas. Mas, para estes, pode-se verificar que a 

licenciatura ofertada influi de maneira positiva para o fortalecimento de suas relações com o 

ensinar. 

Reforça-se a necessidade de esforço, porém, há índices menores para o período após o 

início do curso (13%).  Futuro profissional, como em quase todos os questionamentos 

propostos, aparece como argumento citado pelos pesquisados. Embora, para estes dois 

últimos questionamentos específicos tenha apresentado um percentual pequeno (6% em 

ambos), este é um argumento recorrente nas respostas e representa um dos mediadores 

mais aparentes da escolha pela licenciatura. Os pesquisados, quando falam de suas 

expectativas após o início do curso, também remetem respostas ao futuro acadêmico em 4% 

das respostas obtidas.  

A obtenção, o desejo de aquisição de conhecimentos (de maneira vaga) diminui de 

percentual drasticamente, aparecendo em somente 3% das respostas. Corroboram-se, mais 

uma vez, os resultados obtidos na primeira parte do questionário. Antes do ingresso, a 

instituição “universidade”, como sendo um ente detentor e fomentador do saber e do 

conhecimento sobrepõe-se nas expectativas dos licenciandos em física; porém, após o 

início do curso, a maioria de suas atenções volta-se para críticas às atividades e 

estruturas acadêmicas.   
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5.4. DO QUE, SEGUNDO OS LICENCIANDOS, A LICENCIATURA EM 

FÍSICA OS TORNA CAPAZES 

Finalizando este bloco de perguntas, foi perguntado a respeito do que os estudantes 

acreditam que a licenciatura em física os trará de possibilidades. Os resultados são 

apresentados na tabela 16.  

 

Tabela 16 - Resultados Q7 

Q7 – Com a graduação em licenciatura em física eu posso...   

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1. Transmissão do conhecimento 24% 27% 25% 

C6. Futuro acadêmico 9% 27% 15% 

C3. Exercício da docência, especificado 15% 14% 14% 

C2. Desejo de contribuir para a melhoria do ensino de física 9% 5% 8% 

C4. Futuro/Exercício profissional 8% 5% 7% 

C5. Prazer em ensinar 4% 8% 5% 

C7. Compreensão do mundo/ Cotidiano 4% 5% 5% 

C8. Desejo de não exercer a docência 8% 0% 5% 

C10. Melhoria financeira 4% 3% 4% 

C11. Alcance de sonhos/ Ir além  3% 5% 4% 

C9. Desejo de adquirir conhecimento 4% 0% 3% 

C12. Outras 0% 0% 0% 

C13. Ilegível, não entendeu a pergunta 0% 0% 0% 

C14. Não respondeu 7% 0% 5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

 

Observa-se em 14% dos argumentos obtidos o exercício da docência especificamente. 

Na soma com o percentual de 8%, em que os licenciandos demonstram o interesse em 

contribuir para a melhoria do ensino de física e aos 25% de respostas que citam a transmissão 

do conhecimento, embora de maneira não especificada à docência, há um número de 48% 

do total dos pesquisados indicando um possível exercício da docência a partir da 

graduação em licenciatura em física.    

 O que se pode concluir a partir desses resultados e em comparativos aos obtidos 

anteriormente é que, apesar de terem críticas, ressalvas e discordâncias em relação ao 

curso oferecido pela universidade, quase a metade dos licenciandos acreditam que de 
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posse da graduação eles podem sim exercer a docência, isto de acordo com seus próprios 

argumentos. 

 ―Ensinar tudo que aprendi ao longo do curso, e contribuir para formar novos 

cidadãos‖ – 23/ITA/M/5º ao 7º. 

―Lecionar física, e através dela posso construir nos meus alunos um motivo para se 

dedicar aos estudos, provocando a vontade de aprender‖ – 79/SC/M/8º ao 10º. 

Porém, o grupo que apresenta o maior nível de mobilização para o ensinar aparece em 

somente 5 % das respostas obtidas. Nelas, há argumentos que remetem a uma relação 

prazerosa estabelecida pelo licenciando com o ensinar. Para este grupo, o sentido em ensinar 

repousa sobre o ato de ensinar em si, não existe um outro motivo que media esta relação.  

―Ir para uma sala de aula, fazer aquilo que gosto de fazer, e posso também ganhar 

dinheiro‖ – 09/ITA/M/1º ao 4º. 

Observa-se acima um exemplo claro do que se quer dizer. O aluno acima evoca em 

sua resposta, primeiramente, o gosto pelo exercício da docência. A atividade em si é 

carregada de sentido para ele; mas isso não impede que este tenha pretensões de ―ganhar 

dinheiro‖; afinal, este exercerá uma atividade profissional remunerada. Mas esse aparece 

como motivo secundário na mobilização. Em outras palavras, o que o licenciando diz é ―sinto 

prazer em exercer a licenciatura e, a partir disto, posso ganhar dinheiro‖.  

Há da possibilidade de, embora somente 5% dos licenciandos pesquisados focarem o 

prazer nas suas respostas, parte dos outros pesquisados também sentirem prazer quando da 

relação com o ensinar, apesar de não o ter focado nas suas respostas. Porém, acredita-se que a 

variação deste percentual não é grande, uma vez que ao longo de todos os resultados obtidos 

nesta pesquisa indícios não são apontados neste sentido. Se assim o fosse, era esperado tanto 

nos questionamentos iniciais desta pesquisa, quanto nas perguntas que não remetem 

diretamente à docência, que os pesquisados demonstrassem mais indícios que o objetivo 

principal de estar na universidade é o exercício da docência em física, sem que se precisasse 

falar explicitamente desta.  

 Respostas que relacionam a graduação ao seu futuro, exercício profissional, 

juntamente às que evocam melhoria financeira aparecem em 11% das respostas obtidas. 

Novamente, reafirma-se a recorrência destes argumentos nas respostas obtidas nesta pesquisa. 

―Ter um emprego.‖ – 33/SC/F/1º ao 4º. 

  O futuro acadêmico aparece em 15% dos resultados. Ele, na maioria dos casos, está 

colocado de forma geral, não aparece como sendo um interesse do aluno em cursar uma pós-
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graduação em ensino de física. A ausência desta especificação nas respostas obtidas na 

pesquisa não permite afirmar que esses alunos não estão interessados em se especializarem 

para a atuação docente. Mas a experiência da autora como licenciada em física permite indicar 

que, ao se falar em pós-graduação durante a graduação, os alunos referem-se em sua maioria a 

um mestrado ou doutorado na área ―dura‖, ou na ciência física propriamente dita, como 

indicado por Borges (2006). Buscam-se aqui indicativos que comprovem o levantamento 

desta hipótese nos próximos questionamentos a serem analisados. 

―Fazer bem o mestrado, pois aqui tem professores bem capacitados para fornecer uma 

base para quem deseja seguir no mestrado‖ – 12/ITA/F/5º ao 7º. 

―Fazer uma pós-graduação na área de física e desenvolver pesquisas relacionadas com 

estas‖ – 75/SC/M/5º ao 7º. 

 A compreensão do mundo, do cotidiano, bem como o desejo de aquisição de 

conhecimento de maneira geral também aparece dentre os argumentos obtidos, somando um 

total de 8% das respostas. Os estudantes citam ainda a graduação como sonho alcançado (4%) 

confirmando os resultados obtidos no primeiro bloco de perguntas do questionário. 

 5% dos licenciandos demonstram claramente não estar interessados no exercício da 

docência. Para esse grupo de pesquisados a licenciatura servirá como base para cursar o 

bacharelado, outros cursos de exatas ou tão somente para a obtenção do diploma de nível 

superior.  

5.5. DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO SEXO 

Quando são analisadas as relações estabelecidas pelos licenciandos com a física 

escolar, vê-se que praticamente não há divergência entre os rapazes e as moças pesquisadas. 

Já em relação à matemática, percebe-se que o percentual feminino para as respostas que 

evocam o interesse, a curiosidade cai um pouco em relação ao percentual de respostas 

masculinas. Com isso, percebe-se que, apesar de ambos os sexos apresentarem uma 

mobilização próxima, em números, para a física, vê-se que os rapazes apresentam-se 

mais mobilizados para a matemática escolar que as moças.  

Há uma diferença também em relação aos argumentos que evocam a relação dos 

homens com a matemática  na vida escolar, sendo que as mulheres apresentam um percentual 

muito maior para esta categoria. Nela, a maioria os argumentos remetem à matemática como 
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uma disciplina como outra qualquer, ou ainda remetem à falta de professores, ou a situações 

escolares específicas que indicam relações com a matemática.  

 Em relação à escolha pela física na graduação, apesar da física como a disciplina que 

mais desperta o interesse e o gosto ainda ser majoritário nos argumentos, vê-se uma queda em 

ambos os sexos. Essa queda, porém, é muito mais acentuada em relação aos rapazes. Eles 

passam a citar outros argumentos que justificam sua escolha, tais qual a escolha pelo mercado 

de trabalho, o que com frequência bem menor em relação às mulheres. Os homens dizem 

ainda que a escolha pelo curso deve-se à ausência de opções e pela facilidade de ingresso (não 

houve mulheres que citaram esses argumentos). 

 Já em relação à escolha pela licenciatura, o gosto, a vontade de ser professor e o 

mercado de trabalho foram os argumentos mais citados pelos dois sexos. Porém, os homens 

apresentam índices muito próximos para essas duas categorias de respostas, demonstrando 

quase uma igualdade em relação a essas duas motivações. Já as mulheres apresentam 

argumentos que justificam a escolha pela licenciatura que tendem muito mais para o 

gosto, para a vontade de ser professora em detrimento ao mercado de trabalho. Esse 

resultado coincide com os indícios de maior mobilização para a docência obtido para as 

mulheres no capítulo anterior.  

 As mulheres esperam mais dificuldades em relação ao curso antes de entrar na 

graduação, mas também possuem mais expectativas positivas em relação à licenciatura que os 

homens. E apresentam um novo argumento muito interessante: o prazer em aprender o curso 

por sua dificuldade. 

 Observa-se também que, apesar de os rapazes se preocuparem mais em relação ao 

mercado de trabalho antes do ingresso na universidade, as moças apresentam índices maiores 

quando se fala a respeito do futuro, sendo esse profissional ou acadêmico. E, novamente, 

apresentam maiores índices em relação ao prazer pelo futuro exercício da docência em física 

em relação aos rapazes.  

5.6. PRINCIPAIS CONCLUSÕES: AFINAL DE CONTAS, O QUE LEVOU OS 

PESQUISADOS A CURSAR UMA LICENCIATURA EM FÍSICA? 

 Vê-se claramente que a maioria dos licenciandos chega à universidade atribuindo à 

física apresentada no ensino médio um forte sentido, sendo quase que evidente que eles 
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gostavam dessa disciplina no ensino médio. Concluiu-se que escolhem a física como carreira 

acadêmica universitária devido ao estabelecimento de relações positivas com a física, que se 

originaram na escola.  A matemática também aparece em um percentual bastante significativo 

em relação à preferência dos estudantes, também se apresentando como mediadora da escolha 

pela física na universidade (porém, num percentual inferior ao da física).  

Em relação à escolha pela licenciatura, os resultados nos dizem que a maioria dos 

pesquisados estabelece uma relação positiva com o futuro exercício da docência antes do 

ingresso na universidade; porém,os licenciandos não deixam claro em suas respostas por que 

e de que forma essa relação foi estabelecida, e não apresentam tantos argumentos quanto aos 

apresentados para a escolha pela física (que nesta pesquisa aparece de forma mais justificada 

que a escolha pela licenciatura). 

Destaca-se também outro forte fator mediador entre os licenciandos e a escolha pela 

licenciatura em física: o mercado de trabalho. Isso pode ser verificado quando este aparece 

como argumento mais forte no questionamento que remete à licenciatura, em detrimento ao 

que remete à escolha pela física, sendo que muitos dos pesquisados mostraram-se conscientes 

da demanda que o mercado de trabalho possui em relação a professores de física. 

Verifica-se também que, apesar de terem críticas, ressalvas e discordâncias em relação 

ao curso oferecido pela universidade, boa parte dos futuros professores de física acreditam 

que, com a graduação, podem sim exercer a docência, de acordo com seus próprios 

argumentos. Porém, respostas que relacionam a escolha pela licenciatura ao gozo, ao prazer, 

aparecem em pequeno percentual nos resultados obtidos. 

Chama atenção também, que alguns poucos licenciandos indicam ter escolhido o curso 

por falta de opção, pela facilidade de ingresso etc. Para este grupo de pesquisados, a 

mobilização para o ensino de física é extremamente fraca, ou praticamente inexistente. O 

ensinar carece quase que totalmente de sentido para este grupo de licenciandos. Esta parece 

ser também uma das explicações para o fato de haverem, segundo os resultados obtidos, 

licenciandos em física que demonstram não gostar da física e tampouco da matemática.  
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CAPÍTULO 6. OS LICENCIANDOS EM FÍSICA E AS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS DURANTE AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO CURSO 

O terceiro grupo de perguntas do questionário traduz-se na tentativa de se identificar 

as relações com os saberes adquiridos (ou em aquisição) pelos alunos, no ambiente 

universitário, focalizando sua formação inicial como professor de física do ensino médio. São 

elas: 

Q8 – Em relação aos conhecimentos que estou adquirindo na graduação, acredito que 

estes ... 

Q9 – Na minha opinião, as disciplinas voltadas especificamente para as questões de 

ensino e aprendizagem, tais como: Instrumentação para o ensino de física, psicologias da 

aprendizagem e desenvolvimento etc. são...   

Q10 – Com o que aprendo nas disciplinas comuns ao bacharelado e à licenciatura, eu 

posso...   

Q11 – Para mim, o estágio supervisionado em ensino de física ... 

Q12 – As aulas de laboratório na graduação, para mim ... 

Através desses questionamentos, foram provocadas reflexões a respeito das atividades 

acadêmicas do curso, em que se encontram as disciplinas características da licenciatura, a 

prática do estágio supervisionado, as aulas de laboratório, como também as disciplinas do 

curso comuns aos licenciandos e aos bacharéis, conhecidas como ―da área dura‖. Com isso, 

além de serem identificados possíveis perfis epistemológicos dos sujeitos analisados, 

pretende-se estabelecer conexões de análise a respeito de como essas etapas do curso de 

licenciatura interferem na construção do licenciando de suas relações com o ensinar. 
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6.1. OS LICENCIANDOS EM FÍSICA E SUAS RELAÇÕES COM OS SABERES 

ADQUIRIDOS NA UNIVERSIDADE: DISCIPLINAS DA LICENCIATURA E 

DISCIPLINAS COMUNS AO BACHARELADO 

Inicia-se a análise do terceiro bloco de perguntas do questionário, inerente à tentativa 

de identificação das relações estabelecidas pelos licenciandos em física com os saberes 

acadêmicos, pelos questionamentos que evocam os conhecimentos adquiridos na 

universidade. As perguntas foram propostas inicialmente de maneira geral e, logo a seguir, 

direcionadas para as disciplinas pertencentes à licenciatura e às comuns ao bacharelado. Os 

resultados obtidos estão disponíveis nas tabelas 17, 18 e 19.  

 

Tabela 17 - Resultados Q8 

Q8 – Em relação aos conhecimentos que estou adquirindo na graduação, acredito que 

estes...  

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1. Importantes (sem especificações) 23% 10% 19% 

C5. Obtenção de conhecimento/ crescimento pessoal/ uso vida 

a fora 

18% 19% 19% 

C4. Qualificação/ carreira profissional 17% 16% 16% 

C7. Futuro não especificado 11% 10% 10% 

C8. Críticas aos conteúdos 12% 3% 9% 

C2. Importância para o exercício da docência 3% 19% 8% 

C3. Não importância para o exercício da docência 8% 6% 7% 

C6.  Futuro acadêmico 5% 6% 5% 

C9. Outras 0% 3% 1% 

C10. Ilegível, não entendeu a pergunta 0% 3% 1% 

C11. Não respondeu 5% 3% 4% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Em relação ao objeto de pesquisa, que é a relação dos licenciandos em física pelo 

ensinar, vê-se que, ao se propor o questionamento a respeito da importância dos saberes 

adquiridos na universidade, de maneira não especificada, somente 8% da população 

pesquisada refere-se a estes como importantes para o exercício da docência. 

―Para me ajudar no futuro na sala de aula.‖ – 13/ITA/F/5º ao 7º.  
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 ―Vão me ajudar bastante na prática em sala de aula.‖ – 56/SC/F/5º ao 7º. 

 Novamente, um número considerável de licenciandos cita os conhecimentos 

universitários como úteis para o crescimento intelectual e pessoal, uso vida a fora (19%), 

reafirmando a análise que estes conhecimentos são importantes para desencadear a 

mobilização dos pesquisados para o conhecimento, só de forma geral, sem citar a docência 

especificamente. 

―Mudará minha cultura, minha cabeça, ou meu ser.‖ – 09/ITA/M/1º ao 4º. C5 

―Possam me ajudar e desenvolver ainda mais meu conhecimento.‖ – 34/SC/F/1º ao 4º.  

 Outra parcela considerável de respostas obtidas (19%) afirma que estes conhecimentos 

são importantes, só assim o fazem sem especificações. Como se viu, esse tipo de resposta 

indica mobilização mais fraca para estes saberes por parte dos estudantes, pois nesse caso, os 

conhecimentos são ―úteis", ―importantes‖, mas o licenciando não atribui significação pessoal 

a estes. Idêntica análise pode ser feita para o percentual obtido na categoria ―futuro não 

especificado‖, o que dá um total de 29% de licenciandos apresentando uma relação mais fraca 

com o saber universitário.  

―Serão muito úteis ao término dela.‖ – 21/ITA/M/5º ao 7º.  

―Servirão para alguma coisa.‖ – 39/SC/M/1º ao 4º. 

―Servirão de alguma forma para mim no futuro.‖ – 25/ITA/F/8º ao 10º.  

Argumentos recorrentes nas respostas dos pesquisados, que remetem à carreira 

profissional aparecem (16%), bem como os que citam o futuro acadêmico, em geral, não 

especificado (5%) também foram obtidos para este questionamento. 

―Deverão me ajudar na minha carreira profissional‖ – 36/SC/F/1º ao 4º. 

 ―Possa me ajudar num mestrado e até num futuro doutorado‖ – 18/ITA/F/5º ao 7º.  

Quando direcionamentos a investigação para as disciplinas inerentes à licenciatura, 

tais como instrumentação para o ensino de física, psicologias da aprendizagem e do 

desenvolvimento, houve os seguintes resultados, como demonstra a tabela 18. 
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Tabela 18 - Resultados Q9 

Q9 – Na minha opinião, as disciplinas voltadas especificamente para as questões de ensino e 

aprendizagem, tais como: instrumentação para o ensino de física, psicologias da aprendizagem e do 

desenvolvimento, etc são  ...  

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C6.  Críticas 31% 13% 25% 

C2. Exercício da docência 19% 25% 21% 

C1. Importantes (sem especificações) 19% 13% 17% 

C3. Formação profissional 12% 28% 17% 

C5. Relacionamentos interpessoais 12% 9% 11% 

C4. Obtenção do conhecimento 1% 6% 3% 

C7. Sentimentos positivos 0% 3% 1% 

C8. Outras 1% 0% 1% 

C9. Ilegível, não entendeu a pergunta 0% 0% 0% 

C10. Não respondeu 3% 3% 3% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Em relação às disciplinas do núcleo de ensino, há 21% de argumentos que citam a 

docência especificamente. Dentre os principais argumentos obtidos para esta categoria, estão 

aqueles que citam essas disciplinas como importantes, pois são elas que mostrarão como ser 

professor, como desenvolver práticas pedagógicas etc. 

―Muito importante, pois serei um futuro professor, e é nessas disciplinas que acharei 

ferramentas para conseguir meu objetivo‖ – 08/ITA/M/1º ao 4º. 

Chama-se a atenção para uma observação importante verificada nas respostas obtidas 

nesta pesquisa. A maioria dos licenciandos só cita a docência em suas respostas quando a 

pergunta refere-se diretamente a ela. Esse fato não determina que esses alunos 

detenham uma relação fraca com o ensinar; mas mostra, novamente, indícios de que, 

para a maioria dos licenciandos, a escolha pelo ensinar não adveio de uma “paixão pelo 

ensino”. Deve-se reiterar que, se assim o fosse, era esperado que esses indícios aparecessem 

em maior número nos questionamentos iniciais desta pesquisa, bem como nas perguntas que 

não remetem diretamente à docência. Não é o encontrado nos resultados. 

Em Q8, quando se perguntou aos licenciandos a respeito dos conhecimentos 

adquiridos na universidade, só que de maneira geral, verificou-se que 9% dos pesquisados 

apresentam críticas aos conteúdos. Porém, em Q9, quando se especificou que são 

disciplinas específicas da licenciatura, o percentual de críticas sobe bastante 
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correspondendo à maioria das respostas obtidas, num total de 25%. Isso confirma os 

resultados demonstrados no capítulo anterior que, no contexto institucional universitário, a 

licenciatura em física está abaixo das expectativas para a formação esperada pelos alunos.  

―Vão me ajudar em partes, pois a universidade não prepara para ser professor‖ – 

01/ITA/F/1º ao 4º. 

―Conhecimentos que não condizem com a realidade da sala de aula.‖ – 53/SC/M/1º ao  

Estes resultados condizem também com o proposto por Nóvoa (2002), pois os 

licenciandos em física citam em suas respostas que, na universidade, os conhecimentos 

específicos da licenciatura são ―postos de lado‖ em detrimento dos conteúdos da física, 

comuns ao bacharelado. Vê-se também reiterados os argumentos Borges (2006) e Carvalho 

(1992). Nos discursos dos licenciandos, a mudança da qualidade da formação dos professores 

de física faz-se urgente.  

Mas é possível propor uma conclusão a respeito desse percentual: esses alunos estão, 

de alguma maneira, interessados pelo exercício da docência, a ponto de desenvolver sua 

criticidade para protestar a respeito de suas expectativas não atendidas. Eles querem a 

melhoria da qualidade da sua formação acadêmica, e em geral, clamam pela valorização 

dos conhecimentos específicos da licenciatura na universidade. 

Observa-se também alunos que citam esses conhecimentos como importantes, só que 

de forma geral, totalizando 17% das respostas obtidas. Vê-se, aqui, novamente, uma 

mobilização para o ensinar mais fraca, em que este percentual de licenciandos não demonstra 

atribuição de significação pessoal para a docência. 

Em Q9, começa a surgir a importância atribuída aos relacionamentos interpessoais
23

 

durante o exercício da futura docência pelos licenciandos; houve para esse grupo de respostas 

um percentual  de 11% dentre as respostas totais da população pesquisada.   

―De grande importância pra o curso, já que precisamos, antes de tudo, saber entender e 

lidar com os alunos‖ – 14/ITA/F/5º ao 7º. 

 

                                                 
23

 Esses relacionamentos citados pelos pesquisados referem-se, quase em sua totalidade, ao relacionamento com 

os alunos. 
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Tabela 19 - Resultados Q10 

Q10 – Com o que aprendo nas disciplinas comuns ao bacharelado e a licenciatura, eu posso...  

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C3. Conhecimento/ vida a fora 21% 25% 22% 

C5. Futuro acadêmico 24% 16% 21% 

C1. Exercício da docência/futuro profissional 15% 22% 17% 

C4. Conhecimento da física 11% 6% 10% 

C2. Desinteresse pelo exercício da docência 3% 6% 4% 

C6. Comparativos entre a licenciatura e o bacharelado 5% 3% 4% 

C7. Outras 0% 0% 1% 

C8. Ilegível, não entendeu a pergunta 0% 0% 0% 

C9. Não respondeu 21% 19% 20% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Já ao se referir aos conteúdos comuns ao bacharelado e a licenciatura, somente 17% 

dos pesquisados os relaciona ao exercício da docência. A maioria das respostas remete ao uso 

desse tipo de conhecimento vida a fora (22%), bem como a um possível futuro acadêmico 

(21%). Este último percentual confirma a hipótese levantada por esta pesquisa, que, esse 

“futuro acadêmico” a que os pesquisados se referem às pós-graduações na chamada 

“área dura”. Isso se deve ao fato desse percentual surgir justamente no questionamento que 

aborda as disciplinas do núcleo de conhecimentos físicos básicos.  

―No futuro fazer um mestrado e um doutorado‖ – 53/SC/M/1º ao 4º. 

Confirma-se também a importância atribuída pelos licenciandos à carreira 

profissional, num total de 17 % dos pesquisados. Como já se discutiu, este grupo apesar de 

também estar mobilizado para o ensinar, apresenta uma mobilização mais fraca para este. Para 

esse grupo de pesquisados o objetivo não é o exercício da docência, consequentemente, obter 

uma carreira profissional; para este grupo a ordem de importância é justamente oposta a esta: 

―para ter uma carreira profissional, escolhi exercer a docência‖. 

Aparecem ainda, nesse questionamento, 4% dos pesquisados demonstrando 

claramente o desinteresse pela docência. Torna-se evidente, para esse grupo, a fraca ou 

inexistente relação com o ensinar.  

Em Q10, houve um alto índice de abstenção de respostas: quase 20% dos pesquisados 

não respondeu ao questionamento proposto. Não se pode especificar ao certo qual a 

justificativa para esse fato, mas não se descarta a hipótese de má formulação da indagação 
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proposta, o que pode ter deixando a compreensão do pesquisado a respeito do que se queria 

saber dúbia; isso pode ter levado ao elevado percentual de abstenção. 

6.2. OS LICENCIANDOS EM FÍSICA E SUAS RELAÇÕES COM OS SABERES 

ADQUIRIDOS NA UNIVERSIDADE: O ESTÁGIO E AS AULAS DE 

LABORATÓRIO 

Finalizando este bloco de perguntas, para investigar a relação dos licenciandos em 

física com o ensinar, foram propostos ainda dois questionamentos complementares, sendo um 

referente ao estágio supervisionado para o ensino de física e o outro referente às aulas de 

laboratório. Os resultados obtidos podem ser visualizados nas tabelas 20 e 21. 

Tabela 20 - Resultados Q11 

Q11– Para mim, o estágio supervisionado para o ensino de física...  

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C2.  Exercício da docência/experiência adquirida com a prática 35% 37% 36% 

C3. Atividades acadêmicas da licenciatura 20% 23% 21% 

C1. Respostas gerais 22% 13% 19% 

C4. Dúvidas quanto ao curso  9% 10% 9% 

C5. Críticas 8% 7% 7% 

C7. Ilegível, não entendeu a pergunta 6% 10% 7% 

C6. Outras 0% 0% 0% 

C8. Não respondeu 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Para a maioria da população pesquisada, num total de 57%, o estágio supervisionado 

em ensino de física favorece a relação dos licenciandos com o ensinar. Isso pode ser 

verificado através dos resultados que remetem à importância do estágio para o exercício da 

docência ou para aquisição da experiência docente advinda da prática (36%) bem como aos 

que remetem às atividades acadêmicas específicas da licenciatura (21%).  

―Uma experiência de como realmente é o ensino na prática‖ – 10/ITA/M/5º ao 7º. 

―Uma oportunidade crucial para se ter uma maior contato com a realidade, incluindo 

os desafios que permeiam o ensino de física‖ – 57/SC/F/5º ao 7º.   
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Respostas gerais também foram obtidas, num percentual de 19% dentre o total obtido, 

sendo que para estes o estágio apresenta-se como fator mobilizador em intensidade menor em 

relação ao primeiro grupo.  

Para alguns alunos que ainda não possuem a convicção da carreira escolhida (9%), as 

disciplinas de estágio representam a oportunidade de sanar as dúvidas quanto à escolha do 

curso. Segundo as palavras desse grupo de pesquisados, o estágio os fará perceber se 

realmente é a licenciatura que eles querem. Sendo assim, verifica-se que ainda não existe uma 

mobilização nem para o exercício da docência nem para desistir desta. Ou seja, não existe 

mobilização em termos positivos ou negativos em relação ao ensino de física. 

Argumentos que remetem a críticas às práticas de estágio caem bastante em termos de 

percentuais, mas estes ainda são encontrados nas respostas dos licenciandos, num total de 7%. 

Quando perguntados sobre as aulas de laboratório, argumentos que remetem à 

docência tornam-se raros: somente 2% dos licenciandos estabelecem uma relação entre as 

práticas de laboratório e a docência. Este, dentre outros resultados, são demonstrados na 

tabela 21. 

 

Tabela 21 - Resultados Q12 

Q12 – As aulas de laboratório na graduação, para mim...  

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C4. Relações entre a teoria e a prática 47% 31% 41% 

C1. Importância/ gosto pela disciplina 19% 22% 20% 

C6.  Críticas 15% 25% 18% 

C5.  Necessidade de dedicação 5% 13% 7% 

C3.  Verificação/obtenção do conhecimento 5% 0% 3% 

C2.  Relação com a docência 2% 3% 2% 

C7. Outras 3% 0% 2% 

C8. Ilegível, não entendeu a pergunta 0% 0% 0% 

C9.  Não respondeu 5% 6% 5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Porém, muitos alunos mostram-se mobilizados para esse tipo de aula, pois 20% dos 

pesquisados apontam a importância e o gosto pela disciplina em suas respostas. O principal 

fator disto pode ser apontado pela categoria em que se obteve o maior índice de respostas, na 

qual 41% dos licenciandos indicam as aulas de laboratório como importantes para estabelecer 
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as relações entre as teorias da física e a prática, ou a comprovação experimental da teoria. 

Adicionando a categoria verificação do conhecimento, há um total de 44% dos licenciandos 

dizendo que a aula de laboratório é importante para vincular a teoria à prática. 

 O que se observa é que, a maioria dos acadêmicos não estabelece relações 

significativas entre as disciplinas de laboratório, bem como as do núcleo básico de 

conhecimentos físicos, e o exercício da docência no ensino médio. Não se quer dizer que as 

aulas de laboratório ou as aulas das disciplinas comuns à licenciatura e ao bacharelado não 

são importantes para a formação do futuro professor de física. Estas conclusões remetem à 

relação dos licenciandos com o ensinar, baseadas do que eles mesmos dizem, através de suas 

respostas.   

6.3. DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO SEXO 

Verifica-se que, em relação às disciplinas do curso de licenciatura em física, os 

homens tecem mais críticas aos conteúdos e metodologias adotadas pela universidade que as 

mulheres. Tanto em relação aos conhecimentos citados de maneira geral quanto em relação 

aos conteúdos específicos da licenciatura. Nota-se, porém, que as críticas, em ambos os sexos, 

não foram citadas em argumentos que remetem às disciplinas comuns ao bacharelado e à 

licenciatura, como pode ser verificado na tabela 19, que não cita percentual para esta 

categoria de respostas. As insatisfações dos licenciandos repousam, basicamente, sobre as 

disciplinas inerentes à docência. 

Nos resultados obtidos para este bloco de perguntas, confirma-se também uma 

maior mobilização das mulheres pesquisadas para o ensinar em detrimento do público 

masculino, como pode ser verificados nos resultados obtidos para Q8 e Q9. Nestes, as 

disciplinas do grupo básico de física e as da licenciatura aparecem em maior número para as 

moças como estímulos positivos para o futuro exercício da docência. 

Corroborando com as análises propostas no capítulo anterior, neste bloco de 

perguntas, as mulheres continuam também demonstrando uma maior preocupação em relação 

à formação profissional. Esses resultados podem ser verificados nas tabelas 18 e 19.   
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6.4. PRINCIPAIS CONCLUSÕES: QUAIS AS IMPLICAÇÕES DAS 

ATIVIDADES ACADÊMICAS NA RELAÇÃO COM O ENSINAR DOS 

LICENCIANDOS EM FÍSICA? 

Quando se focaliza a relação dos licenciandos em física com ensinar, verifica-se 

também para este bloco de perguntas que a maioria dos licenciandos só cita a docência em 

suas respostas quando a pergunta se refere diretamente a ela. Embora este fato não determine 

necessariamente uma relação fraca dos acadêmicos com o ensinar, ele apresenta novamente 

indícios de que, para muitos licenciandos, a escolha pelo ensinar não adveio de uma ―paixão 

pelo ensino‖. 

 Vê-se também que a maioria dos acadêmicos não estabelece relações significativas 

entre as disciplinas de laboratório, bem como as do núcleo básico de conhecimentos físicos, e 

o exercício da docência no ensino médio. Em relação a estes conhecimentos, as relações que 

os licenciandos mais estabelecem são o uso destes na vida, bem como a um possível futuro 

acadêmico. Verificou-se também a hipótese levantada por esta pesquisa que esse ―futuro 

acadêmico‖ a que os pesquisados se referem são as pós-graduações na chamada ―área dura‖. 

Em relação às disciplinas inerentes à profissão docente, vê-se concentrado o maior 

número de críticas em relação ao conhecimento disponibilizado para a licenciatura em física. 

Isto nos mostra que, de alguma maneira, os licenciandos estão interessados pelo exercício da 

docência, através das de suas expectativas em relação à melhoria na qualidade da suas 

formações acadêmicas, em especial, as que remetem aos conhecimentos específicos da 

licenciatura na universidade. 

Em relação ao estágio supervisionado em ensino de física, verifica-se que a maioria 

dos licenciandos estabelece relação entre este e o ensinar, através dos resultados que remetem 

à importância do estágio para o exercício da docência ou para aquisição da experiência 

docente advinda da prática, bem como aos que remetem às atividades acadêmicas específicas 

da licenciatura.  
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CAPÍTULO 7. OS LICENCIANDOS EM FÍSICA E AS SUAS RELAÇÕES COM 

O FUTURO PROFISSIONAL 

Por fim, foi proposto ao estudante, neste último bloco de perguntas, que fizesse 

relação de suas expectativas sobre o que é ser um bom professor de física, o que este 

representa para sociedade e, em sua opinião, qual seria a importância do ensino de física no 

ensino médio, conforme os questionamentos a seguir: 

Q13 - Imagino-me sendo um professor de física que... 

Q14 – Para ser um bom professor de física devo... 

Q15- Penso que a minha relação com meus futuros alunos deva ser...  

Q16 - Acredito que o ensino de física no ensino médio tenha a finalidade de... 

Q17 – Penso que como professor de física representarei para a sociedade... 

Com estas questões, deseja-se entender quais as relações destes alunos com as 

representações de ―ser professor‖, além de identificar quais as relações que este possui com o 

processo de ensino-aprendizagem. 

7.1. O QUE É SER PROFESSOR PARA OS LICENCIANDOS EM FÍSICA: O 

QUE PENSAM DAS SUAS FUTURAS DOCÊNCIAS 

  A seguir, nas tabelas 22, 23 e 24, podem ser vistos os resultados obtidos para os 

questionamentos que investigam o imaginário dos licenciandos a respeito do que julgam ser 

bons professores de física, de como se imaginam enquanto futuros professores de física, e do 

que esperam de suas relações com seus alunos. 
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Tabela 22 - Resultados Q13 

Q13 – Imagino-me sendo um professor de física que...  

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1.  Focaliza o aluno no trabalho docente 28% 57% 38% 

C5. Qualidades profissionais 23% 20% 22% 

C2.  Vontade de fazer a diferença na sala de aula 22% 9% 17% 

C3.  Obtenção/ uso do conhecimento 6% 3% 5% 

C4.  Importância dos relacionamentos 5% 6% 5% 

C6.  Prazer/gosto pela docência 3% 6% 4% 

C7. Outras 0% 0% 0% 

C8. Ilegível, não entendeu a pergunta 3% 0% 2% 

C9.  Não respondeu 11% 0% 7% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabela 23 - Resultados Q14 

Q14 – Para ser um bom professor de física devo...  

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1.  Ter uma boa formação (inicial ou continuada) 38% 38% 38% 

C4.  Características profissionais 21% 15% 19% 

C3.  Aluno como o foco do trabalho docente 16% 23% 18% 

C5.  Características pessoais 12% 8% 10% 

C2.  Relações com a didática 7% 15% 9% 

C6.  Outras 0% 0% 0% 

C7. Ilegível, não entendeu a pergunta 0% 0% 0% 

C8.  Não respondeu 7% 3% 5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabela 24 - Resultados Q15 

Q15 – Penso que a minha relação com os meus futuros alunos deva ser...  

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1.  Positivas, sem especificações 33% 41% 36% 

C3.  Afetividade/ relacionamentos interpessoais 27% 31% 28% 

C4.  Aprendizagem/conhecimento do aluno 12% 7% 11% 

C2.  Relações positivas especificadas 5% 14% 7% 

C5.  Relações estritamente profissionais 8% 3% 6% 

C6.  Relações com dificuldades 5% 3% 4% 

C8. Ilegível, não entendeu a pergunta 2% 0% 1% 

C7. Outras 0% 0% 0% 

C9.  Não respondeu 9% 0% 6% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Começando a análise pelo questionamento Q13, que estimula o licenciando a pensar 

sobre o exercício de sua futura docência, houve como respostas majoritárias dos pesquisados 

argumentos que remetem aos seus futuros alunos, no sentido deste serem o foco do trabalho 

docente (38%).  

―Tente amenizar a dificuldade de meus alunos, e tenha uma relação ótima com eles‖ – 

8/ITA/M/1º ao 4º. 

―Consiga fazer com que meus alunos exponham seus melhor‖ – 52/SC/M/1º ao 4º 

Esse grupo de licenciandos demonstra, em geral, preocupação em incentivar o aluno a 

gostar de física, motivando e estimulando os alunos ao aprender. Citam também a 

preocupação em contribuir para o desenvolvimento intelectual dos alunos. A obtenção destes 

percentuais nos leva à tentativa de analisar melhor esse resultado em conjunto com os 

resultados obtidos em Q15, que versa exatamente sobre a relação aluno versus professor. 

Em Q15, quando os licenciandos são perguntados a respeito de como pensam que suas 

relações com seus futuros alunos devam ser, a maioria dos acadêmicos (43%) diz que estas 

devem ser positivas. Os licenciandos utilizam, na maioria das vezes, poucos adjetivos para 

descrever a relação professor aluno, porém, muitos dos adjetivos escolhidos são bastante 

expressivos em termos de positividade, o que leva a corroborar a importância atribuída 

pelos pesquisados em relação ao exercício de sua futura docência e a manutenção de um 

relacionamento positivo com os seus futuros alunos de física no ensino médio. 

 

―Muito boa‖ – 01/ITA/F/1º ao 4º. 

―Proveitosa e gratificante‖ – 16/ITA/F/5º ao 7º. 

 ―Bastante amistosa‖ – 57/SC/F/5º ao 7º. 

  Uma parcela pequena do percentual total de pesquisados (7%) ainda especifica que 

essas relações devam ser positivas focando principalmente a comunicação entre professor e 

aluno, e também focando o equilíbrio entre o rigor que a disciplina requer e um ambiente 

agradável para o processo de ensino-aprendizagem.   

  Pode-se ainda verificar a importância atribuída por outro grupo de licenciandos às 

relações interpessoais, no sentido da afetividade. Para tanto, foi obtido um percentual total de 
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23% para este tipo de argumento. Na fala destes acadêmicos, reforça-se aqui a importância do 

estabelecimento de laços de amizade entre professor aluno nos espaços pedagógicos.  

 ―De amizade e companheirismo‖ – 15/ITA/F/5º ao 7º. 

―Com carinho e a atenção que o ambiente demanda‖ – 62/SC/M/5º ao 7º. 

―Uma relação não só de professor aluno, mas também ser um complemento da família 

para poder passar uma boa educação‖ – 72/SC/M/5º ao 7º. 

Argumentos que remetem especificamente à preocupação do licenciando em relação 

ao conhecimento e à aprendizagem do aluno aparecem em número menor, num total de 11%. 

Contudo, acredita-se que este resultado não indica, necessariamente, que os outros grupos que 

não mencionaram este argumento não se preocupem com a aprendizagem dos seus futuros 

alunos. Defende-se a hipótese que, neste questionamento específico, este resultado foi obtido 

devido à natureza da própria pergunta, que remete ao relacionamento entre professor e aluno e 

não diretamente ao objetivo desta relação, que é aprendizagem dos alunos. Porém, na 

sequência dos resultados, tenta-se encontrar indício que mostrem melhor a obtenção deste 

resultado.  

 ―Tentar despertar o interesse dos alunos para a física e para a ciência como um todo‖ 

– 58/SC/F/5º ao 7º 

Vê-se nos resultados de todas estas categorias anteriores, que para maioria dos 

pesquisados, a relação com o ensinar é permeada pela relação com seus futuros alunos.  

Ou seja, o sentido atribuído pelos licenciandos para a docência são os alunos que irão 

encontrar em sala de aula. 

Ainda com referência ao questionamento Q15, há também respostas que evocam a 

relação professor aluno como uma relação estritamente profissional (6%), bem como 

respostas que preveem relacionamentos difíceis (4%), sendo parte desses argumentos 

referentes ao medo de enfrentar a sala de aula ou a uma possível falta de interesse do 

licenciando em exercer a docência. 

Voltando à Q13, vê-se que o segundo maior grupo de argumentos obtidos remetem à 

importância dada pelos licenciandos às características profissionais da docência (22%). 

Também para esse grupo de respostas, os seus resultados podem ser melhor analisados 

observando os números obtidos em outro questionamento, neste caso, Q14, em que se 
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pergunta ao licenciando o que ele deve possuir para ser um bom professor de física do ensino 

médio. 

Em Q14, vê-se que a maioria dos pesquisados (38%), afirma que, para serem bons 

professores de física, devem ter uma boa formação inicial e continuada. Neste grupo de 

respostas, os estudantes associam esta boa formação como sendo dependente do seu esforço 

individual, e suas respostas remetem à necessidade de dedicação aos estudos durante a 

graduação, bem como a necessidade de manter-se sempre atualizados na profissão em relação 

ao conhecimento. 

 ―Investir na minha formação acadêmica‖ – 57/SC/F/5º ao 7º 

―Estar sempre atualizando nos assuntos referentes à minha matéria‖ – 72/SC/M/5º ao 

7º. 

 19% enfatizam a importância de se possuir determinadas características docentes ou 

profissionais. Metade deste percentual, ainda foca o trabalho docente uma simples fonte de 

reprodução do conhecimento, enfatizando somente a necessidade do professor ―saber passar o 

conhecimento ou o conteúdo‖; a outra metade, porém, demonstra muitos indícios de crença 

num ―professor de saberes‖, em que este figura como um formador de cidadãos, um educador 

que se interessa pela educação e pelo ensino de física.  Alguns dos pesquisados (9%) citam 

ainda relações especificadas com a didática, como contextualizar o ensino de física através do 

cotidiano do aluno, fazer uso de animações, experimentos e demonstrações em sala de aula. 

Alguns pesquisados falam ainda da importância de se possuírem certas qualidades pessoais 

(10%). 

―Saber passar esse conhecimento‖ – 09/ITA/M/1º ao 4º. 

―Esforçar-me além do que posso para entender e conjecturar todos os conteúdos para 

os alunos‖ – 54/SC/M/1º ao 4º. 

―Contextualizar ao máximo as aulas‖ – 06/ITA/M/1º ao 4º 

Também para o questionamento Q14, em 18% das respostas é citada a importância de 

se focar o trabalho docente para o aluno, sendo que somente desta forma este trabalho seria de 

qualidade. 

―Devo ser dinâmico, preocupado com os alunos, se eles estão aprendendo‖ – 

84/SC/M/8º ao 10º. 
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 Voltando ao questionamento Q13, que remete ao imaginário dos pesquisados como 

futuro docente de física no ensino médio, 17% demonstram a preocupação em querer mudar o 

ensino, fazer um ensino melhor, diferente daquele que tiveram. Estes resultados indicam, para 

este grupo de pesquisados, uma mobilização para a docência, devido aos argumentos que 

apresentam indícios de comprometimento não somente com a profissão, mas também com o 

ensino de física e a forma como este é abordado na escola na atualidade. 

―Seja diferente da maioria, que leciona da forma mais abstrata possível e 

descontextualizada‖ – 07/ITA/M/1º ao 4º. 

―Busca melhorar o ensino em nosso país‖ – 56/SC/F/5º ao 7º. 

Porém, novamente, o índice de respostas que remetem ao prazer, ao gozo, pelo 

exercício da docência, é bem pequeno.  Somente 4% dos licenciandos dizem que, para serem 

bons professores de física devem, primeiramente, gostar do que fazem. Esta reposta, em 

termos de pesquisas de relação com o saber (neste caso, com o ensinar) é extremamente 

significativa. Podendo se fazer uma ―escala para a medição da mobilização do sujeito em 

relação a algo‖, com certeza, a mediação pelo prazer ou pelo gozo estaria no mais alto índice 

desta escala. 

 ―Gostarei e me sentirei muito feliz em ser uma professora‖ – 14/ITA/F/5º ao7º. 

―Gosta do que faz‖ – 71/SC/M/5º ao 7º. 

Não se está a dizer que não existe mobilização para o ensinar demonstrada nos 

resultados. Ela existe sim; porém, reafirma-se que a maioria dos pesquisados não escolhe a 

docência por paixão. Para nós, isto é o que representa este índice de 4% de respostas que 

remetem ao gozo ou ao prazer pelo ensino de física.  Isto também pode ser confirmado através 

dos resultados anteriores desta pesquisa. 

7.2. A IMPORTÂNCIA DA FÍSICA E DOS DOCENTES EM FÍSICA DO 

ENSINO MÉDIO PARA OS LICENCIANDOS 

As perguntas finais do questionário reservam para o licenciando um espaço para que 

estes falem a respeito de suas reflexões sobre qual seria o sentido do ensino de física no 

ensino médio, bem como qual seria a sua importância como professor de física para a 

sociedade. Os resultados podem ser observados nas tabelas 25 e 26. 
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Tabela 25 - Resultados Q16 

Q16 – Acredito que o ensino de física no Ensino Médio tenha a finalidade de...  

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C2.  Compreensão do dia a dia/do mundo/ vida a fora 29% 38% 32% 

C3.  Aquisição de conhecimentos físico-científicos 21% 24% 22% 

C1.  Obtenção do conhecimento/formação do indivíduo 20% 14% 18% 

C5.  Críticas ao ensino de física 15% 7% 13% 

C4.  Relações com a Universidade ou ingresso nesta 6% 14% 8% 

C6.  Outras 0% 0% 0% 

C7. Ilegível, não entendeu a pergunta 0% 0% 0% 

C8. Não respondeu 9% 3% 7% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Somando os percentuais de respostas obtidos para as categorias C2 e C1 do 

questionamento Q16 do nosso questionário, pode-se verificar que, para a maioria dos 

licenciandos pesquisados (50%) o ensino de física no ensino médio tem a finalidade de 

proporcionar ao aluno a compreensão da vida, do mundo, contribuindo assim para a 

formação deste como indivíduo.  

 ―Preparar os alunos para a vida, fazendo com que usem a física para facilitá-la‖ – 

08/ITA/M/1º ao 4º. 

―Preparar o aluno para ser um ser humano consciente‖ – 78/SC/F/8º ao 10º. 

Ou seja, estes licenciandos acreditam num ensino de física que gera o saber de 

maneira que este possa ser utilizado na vida dos seus futuros alunos.  Vê-se aqui as 

imbricações entre a relação com o saber “física” do licenciando, a relação com o ensinar 

física, e a relação com os futuros alunos. Esses resultados parecem  releituras dos conceitos 

da teoria da relação com o saber, quando esta é definida por Charlot como uma relação 

consigo, com os outros e com o mundo. O licenciando acredita na física como cultura, na 

física como meio de compreensão e apropriação do mundo, por isso, transfere esta crença 

para o ensino de física praticado no ensino médio, em que este mesmo licenciando atuará 

como um dos atores no processo de ensino aprendizagem, como o professor condutor desta 

exposição de saberes.  
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Esse resultado, combinado também com o obtido na tabela 16, confirma hipótese 

levantada quando da obtenção dos resultados constantes na tabela 24; os licenciandos não 

demonstram despreocupação em relação à aprendizagem dos seus alunos em detrimento de 

uma relação positiva com estes, mas o inverso. Acredita-se que os futuros professores de 

física querem dizer que o estabelecimento de uma relação positiva, com até certa afetividade, 

abre o caminho para que o professor possa chegar até o seu aluno e sendo assim, possa 

estabelecer mais solidamente os alicerces do processo de ensino-aprendizagem.    

Há ainda outra categoria (22%) que cita a obtenção de conhecimentos, sendo estes 

especificados como físicos ou científicos. Esses conhecimentos, segundo os pesquisados, 

teriam o objetivo de fornecer aos alunos do ensino médio uma visão geral da ciência, 

ajudando-os a entender o mundo atual e suas novas tecnologias através dos conceitos básicos 

da física secundarista. Através disto, os licenciandos acreditam que podem ser capazes de 

atrair os alunos para o mundo físico e, quiçá, despertar o gosto pela ciência. 

 ―Fazer com que os alunos vejam como é prazeroso estudar física‖ – 06/ITA/M/1º ao 

4º. 

―Torná-lo apto à compreensão do mundo que o cerca de forma científica‖– 57/SC/F/5º 

ao 7º. 

Os resultados acima mencionados confirmam a preocupação dos licenciandos com o 

conhecimento dos seus futuros alunos, com maior foco (mas não único) em suas vidas 

cotidianas. Estes resultados demonstram que os licenciandos acreditam no ensino de física 

para o ensino médio como forma de agregar conhecimentos na vida dos seus futuros 

alunos.  

Este indicativo é algo extremamente animador e ao mesmo tempo contraditório. Se há 

uma maioria de professores saindo da universidade com a crença num ensino de física voltado 

para a obtenção de conhecimentos ligados à vida dos alunos, por que a física continua sendo 

uma das disciplinas mais rejeitadas no ensino médio? Ocorre algum tipo de mudança entre a 

relação estabelecida com o ensinar durante a universidade e após esta, quando o professor 

realmente encara a sala de aula? São questões geradas por esta pesquisa que ficaram em 

aberto, que precisam e podem ser ainda investigadas. 

Há ainda 13% de respostas que indicam críticas ao ensino de física. Nesta categoria 

não se soube precisar uma análise, pois, salvo alguns casos, não se conseguiu identificar nas 

respostas dos pesquisados se tratava de uma crítica ao atual ensino de física ou se eles 
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realmente acreditam que a física não serve para nada no ensino médio. Esta compreensão é 

crucial, pois as duas possibilidades de pretensão de respostas levam a uma análise 

completamente diferente.  

―Preparar para o vestibular, o que me deixa muito frustrado‖ – 79/SC/M/8º ao 10º. 

O percentual que cita a física como importante para adentrar na universidade através 

do concurso vestibular chegou a 8% do total. Este grupo de licenciandos demonstra, 

indiretamente, descrença na física como conhecimento útil à formação dos seus alunos para a 

vida, para o mundo. Neste caso, o ensino de física restringe-se ao solicitado pelos concursos 

vestibulares, sendo o saber advindo deste ensino um mero mediador do sucesso neste tipo de 

concursos. 

Perguntando o que os licenciandos pensavam a respeito do que representariam para a 

sociedade os professores de física, houve os resultados conforme a tabela 26. 

Tabela 26 - Resultados Q17 

Q17 – Penso que como professor de física representarei para a sociedade...  

Argumentos Centrais HOMENS MULHERES TOTAL 

C1.  Ensino/ obtenção do conhecimento 23% 33% 26% 

C4.  Características profissionais 16% 19% 17% 

C5.  Professor como exemplo a ser seguido 20% 4% 15% 

C3.  Contribuição social 10% 11% 10% 

C2.  Ensino de física/científico 5% 15% 8% 

C6.  Desvalorização da docência 3% 7% 5% 

C7.  Ilegível, não entendeu a pergunta 3% 0% 2% 

C8. Outras 0% 0% 0% 

C9.  Não respondeu 20% 11% 17% 

TOTAL 100% 100%  100% 

  

Vê-se através destes números que muitos licenciandos em física (26%) ainda 

acreditam na figura do professor como um ator social extremamente importante. Para os 

pesquisados o professor representa uma ponte de acesso ao conhecimento, alguém que pode 

contribuir para o sucesso dos alunos na vida. Há um grupo que cita ainda o professor de física 

como propagador das ideias e do ensino científico (8%). Ressalta-se aqui que este resultado 

também reitera a preocupação dos licenciandos em relação à aprendizagem dos seus futuros 

alunos. 
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―Uma pessoa que possa ser um facilitador da aprendizagem, para que possa 

conscientizar as pessoas e amenizar algumas dúvidas que as perturbam‖ – 08/ITA/M/1º ao 4º. 

―Um distribuidor do saber‖ – 63/SC/M/5º ao 7º. 

Os pesquisados citam também o professor de física como um colaborador da formação 

da sociedade, além de um profissional atuante tentando melhorar sua realidade através do 

desenvolvimento dos seus futuros cidadãos (10%). O professor aparece como referencial a ser 

seguido pelos seus alunos em 15% dos argumentos evocados e, 17% do percentual total 

obtido para este questionamento, remetem ainda às características profissionais necessárias 

para ser professor. 

―Alguém que pode fazer desse país um país melhor para se viver, se me empenhar 

para uma educação de qualidade‖ – 79/SC/M/8º ao 10º. 

―Um símbolo, uma figura em quem será depositada confiança‖ – 66/SC/M/5º ao 7º. 

A crença na figura do professor pode ser confirmado com os resultados obtidos para 

uma categoria oposta às até agora citadas – a que cita a desvalorização da docência. Somente 

em 5% das respostas os licenciandos ressaltam a desvalorização da profissão docente. Ou 

seja, mesmo com todas as dificuldades de ser professor – salários, condições de trabalho, 

e no caso da física, o desafio de lecionar uma das disciplinas mais rejeitadas pelos alunos 

secundaristas – boa parte dos pesquisados ainda acredita na profissão docente. 

Porém, também hoives um alto índice de abstenção em relação a este questionamento, 

sendo um total de 17% de respostas em branco. Em relação a este resultado, não se acredita 

tratar de má compreensão por parte dos pesquisados; pensou-se tratar de uma parcela de 

acadêmicos que realmente ainda não sabem qual o seu papel como docente na sociedade, 

sendo que isto pode advir de uma escolha pela docência desmobilizada.  

7.3. DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO SEXO 

Observando os resultados obtidos para os questionamentos finais desta pesquisa, 

também foi possível identificar pequenos diferenciais de respostas ao se comparar os sexos 

masculino e feminino. 
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Quando se perguntou a respeito do que seria um bom professor de física e como os 

licenciandos se imaginavam como tal figura, foi possível verificar principalmente na tabela 22 

que as mulheres focalizam mais os alunos no trabalho docente. Já os homens demonstram 

mais vontade de fazer a diferença na sala de aula, de contribuir para a melhoria da qualidade 

de ensino. 

Em relação ao que pensam sobre como devam ser suas futuras relações com os alunos, 

vê-se que as mulheres apresentam percentuais de resposta que citam a necessidade de uma 

relação positiva e de amizade entre professor e aluno; já os homens acreditam mais em 

relações estritamente profissionais bem como evocam argumentos que citam mais a 

preocupação com a aprendizagem e a obtenção dos conhecimentos dos alunos. 

O questionamento que levanta a importância que os licenciandos julgam ter o ensino 

de física para o ensino médio apresenta resultados femininos curiosos. Verifica-se nos 

números obtidos que as mulheres acreditam mais num ensino de física capaz de proporcionar 

a compreensão do dia a dia, do mundo; mas, em contrapartida, também apresentam um 

percentual maior para o grupo de respostas que crê numa física do ensino médio voltada para 

o concurso vestibular. Já em relação ao público masculino, também para este questionamento, 

os homens apresentam mais críticas que as mulheres, desta vez, em relação ao ensino de 

física. 

No questionamento final, verificou-se que as mulheres apresentam números maiores 

que os homens para a categoria que cita a crença num professor voltado para a obtenção do 

conhecimento geral ou da física (especificamente) dos alunos; há também percentuais que 

indicam que os homens acreditam mais no professor como uma figura importante, ou como 

exemplo a ser seguido por seus alunos. 

7.4. PRINCIPAIS CONCLUSÕES: O QUE OS LICENCIANDOS PENSAM A 

RESPEITO DO ENSINAR? 

Este bloco de perguntas levou a verificar conceito da Teoria da Relação com o Saber 

sendo corroborado. A relação com o ensinar estabelecida por boa parte dos licenciandos 

em física investigados é fortemente permeada pela relação com os outros, sendo esses 

outros os seus futuros alunos. Essa relação é colocada, ma maioria das vezes, em termos 

de afetividade, e de proximidade entre professor e alunos. Afirma-se isto porque, na 
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referência ao exercício da futura docência, mesmo antes de se direcionar um questionamento 

específico sobre a relação dos licenciandos com seus alunos, esta já aparece como argumento 

nas respostas obtidas como pode ser verificado nas tabelas 22 e 23.  

Verificou-se também que boa parte dos licenciandos pesquisados acredita num o 

ensino de física no ensino médio com o objetivo de disponibilizar aos alunos do ensino 

médio a compreensão da vida, do mundo, contribuindo assim para a formação deste 

como indivíduo. Estes resultados são apresentados de forma imbricada na crença dos 

licenciandos na física como meio de compreensão e apropriação do mundo, transferindo-se 

assim para a crença no ensino de física praticado no ensino médio.   

Estes resultados, porém, levam a questões em aberto, deixadas a partir desta 

investigação; se há uma maioria de professores saindo da universidade com a crença num 

ensino de física voltado para a obtenção de conhecimentos ligados à vida dos alunos, porque a 

física continua sendo uma das disciplinas mais rejeitadas no ensino médio? O que poderia 

ocorrer na relação estabelecida com o ensinar durante a universidade e após esta, quando o 

professor passa a ocupar os espaços pedagógicos?  

Outro dado muito importante obtido nesta investigação é que muitos dos licenciandos 

em física ainda acreditam na profissão docente, apesar de todas as mazelas que 

permeiam a profissão.  Isso é verificado quando se referem à figura do professor como ponte 

de acesso ao conhecimento, ao crescimento intelectual dos seus alunos; quando referem-se ao 

professor como ator social importante e fundamental para a melhoria da sociedade através da 

educação; quando falam do professor como referencial, como exemplo a ser seguido por seus 

alunos. 

Esses resultados também convergem para os encontrados no questionamento que 

levanta a importância do ensino de física para o ensino médio, pois a maioria dos 

licenciandos também demonstra crença que este é importante para garantir aos alunos do 

ensino médio uma compreensão dos fenômenos do mundo que os cerca, da vida a fora, 

sendo preteridas as respostas que citam a importância da física secundarista tão somente para 

o ingresso na universidade (concurso vestibular).   
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciou-se este trabalho propondo as questões centrais desta pesquisa, que são: O que 

motiva ou desperta o desejo de um jovem licenciando pelo ensino de física? Qual a 

relação que este estabelece com o ensinar? Acredita-se que os resultados advindos desta 

investigação são bastante pertinentes e responderam a contento estas duas perguntas propostas 

para investigação. Mas vê-se que as respostas obtidas, conforme propõe a própria Teoria da 

Relação com o Saber, não são únicas e simplistas; na verdade, o que se identificou foram teias 

de relações que permeavam os sujeitos desta pesquisa, sendo que estas remetiam à suas 

escolhas pelo ensino de física, bem como compunham suas relações com o ensinar.  

A primeira dessas relações apontava para a crença dos licenciandos em física na 

universidade, como sendo esta um local de obtenção do saber, o conhecimento. Isso levou a 

concluir que a universidade, como instituição, é carregada de forte sentido, no tocante à 

obtenção de saberes para os licenciandos. Constatou-se também que ambiente universitário 

desperta sentimentos positivos para a maioria dos licenciandos. Porém, os alunos, 

inicialmente, não citavam o saber em relação à licenciatura em física, mas sim o saber de 

forma geral.  

 Concluiu-se também que a escolha pela física como carreira acadêmica universitária se 

origina com estabelecimento de relações positivas com a física escolar. Também foram 

encontrados indícios neste sentido em relação à matemática, em percentuais menores. Já em 

relação à escolha pela licenciatura, percebeu-se que maioria dos pesquisados estabelece uma 

relação positiva com o futuro exercício da docência antes do ingresso na universidade, mas 

não ficou evidente a forma com que essa relação se estabelece.  

 Confirma-se como fator mediador entre os licenciandos e a sua escolha pela 

licenciatura em física o mercado de trabalho, como também foi verificado para a 

universidade.  É um argumento recorrente ao longo de todos os questionamentos propostos 

nesta pesquisa, e vê-se claramente que muitos dos pesquisados se mostraram conscientes da 

demanda que o mercado de trabalho possui em relação a professores de física.   

Há também diversas críticas dos licenciandos em relação ao curso oferecido pela 

universidade, em geral, às disciplinas inerentes à profissão docente. Entretanto, elas não 

parecem afetar significativamente a relação dos futuros professores de física com o ensinar. 

Isto porque, de posse da graduação, a maioria deles acredita que poderá exercer a docência. 
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Aponta-se ainda que a maioria dos acadêmicos não estabelece relações significativas entre as 

disciplinas de laboratório, bem como as do núcleo básico de conhecimentos físicos, e o 

exercício da docência no ensino médio; isso não acontece em relação ao estágio 

supervisionado em ensino de física, pois foi verificado que a maioria dos licenciandos 

estabelece relação importante entre este e exercício da docência.  

 Contudo, ao se analisar mais a fundo a relação dos licenciandos em física com o 

ensinar, verifica-se que a maioria dos licenciandos só cita a docência em suas respostas 

quando a pergunta refere-se diretamente a ela. Pode-se dizer, em conjunto com os resultados 

anteriores, que esse fato não determina uma relação fraca dos acadêmicos com o ensinar. Mas 

confirma os indícios de que a escolha pelo ensinar, em geral, não advém de uma ―paixão pelo 

ensino‖. Essa hipótese também é confirmada pelos resultados obtidos nas respostas que 

relacionam a escolha pela licenciatura ao gozo, ao prazer, pois estes aparecem em pequeno 

percentual (ou não aparecem) ao longo de todos os resultados encontrados nesta investigação.  

Outra conclusão importante indicada nestes resultados é que relação com o ensinar 

estabelecida por boa parte dos licenciandos em física pesquisados é fortemente permeada pela 

relação com os outros, sendo esses outros os seus futuros alunos. Essa relação é colocada, ma 

maioria das vezes, em termos de afetividade e de proximidade entre professor e alunos. Além 

disto, muitos dos licenciandos pesquisados acreditam no ensino de física do ensino médio 

como fonte de informações que propiciem aos alunos a compreensão da vida, do mundo. 

Esses resultados são encontrados de através das imbricações na crença dos licenciandos na 

física como meio de compreensão e apropriação do mundo, transferindo-se assim para a 

crença no ensino de física praticado no ensino médio.  Convergem ainda para os resultados 

acima a crença de boa parte dos licenciandos em física na profissão docente, apesar dos 

problemas inerentes à profissão. 

Com esta resumida apresentação dos resultados obtidos na investigação, finaliza-se 

este trabalho apontando que esta pesquisa não pode e não vai parar por aqui. Outras análises 

importantes ainda não constam neste estudo, como a análise das variáveis como período 

curricular e campus ao qual o licenciando pertence, devido, principalmente, ao tempo restrito 

para a conclusão do curso de mestrado. Haverá continuidade da proposta de investigação após 

a conclusão desta obra, contando com um tempo maior para analisar estas outras variáveis 

apontadas para concluir o estudo. 
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 Além disto, ainda há o interesse de esclarecimento de pontos e nuanças que se perdem 

em toda análise puramente quantitativa, através de entrevistas semiestruturadas, além de se 

pretender realizar uma análise longitudinal dos questionários para a identificação dos ideais-

tipos, como proposto por Charlot. 
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ANEXO 1. QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

Caro licenciando: 

 

Meu nome é Larissa Feitosa, e faço parte do programa de Pós-Graduação Strictu 

Senso em Ensino de Ciências e Matemática. Estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado 

que visa entender melhor a Relação dos Licenciandos em Física com o Saber Universitário. 

Qualquer dúvida ou questionamento, terei o prazer de lhe atender pelo email 

leuris_f@yahoo.com.br. Em relação a esta pesquisa, gostaria de saber sua opinião a respeito 

dos questionamentos abaixo. Lembrando que a sua participação é completamente voluntária. 

Por favor, antes de começar, forneça-nos alguns dados sobre você: 

1) Nome (caso queira identificar-se):  

2) Período Curricular: 

3) Ano de Ingresso na UFS:  

4) Idade:  

5) Sexo:  

6) Curso Noturno ou diurno:  

7)Identifique seu Campus (São Cristóvão ou Itabaiana): 

 

COMPLETE AS FRASES ABAIXO. SE PRECISAR DE MAIS ESPAÇO, PODE 

USAR O VERSO DA FOLHA: 

 

 

mailto:leuris_f@yahoo.com.br
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1) EU E A MINHA RELAÇÃO COM A UNIVERSIDADE: 

Q1 – A Universidade é para mim... 

 

 

Q2 – Com o que aprendo na Universidade eu posso... 

 

 

Q3 – Quando estou na Universidade eu me sinto... 

 

 

2) EM RELAÇÃO AO QUE ME LEVOU A CURSAR A LICENCIATURA EM 

FÍSICA 

Q4 – (a) No ensino médio, a Física para mim era... 

         

 

(b) E a Matemática era... 

 

 

Q5 – (a) Ao prestar o concurso vestibular, escolhi o curso de Física porque...  

 

 

(b) E o que me levou a optar pelo curso de licenciatura foi... 

 

 

 Q6 – (a) Em relação ao curso, as minhas expectativas antes do início da graduação 

eram...   



 119 

 

(b) E agora, em relação ao que esperava do curso, penso que... 

 

 

Q7– Com a Graduação em Licenciatura em Física posso... 

 

 

3) EM RELAÇÃO A MINHA APRENDIZAGEM NA UNIVERSIDADE 

Q8 – Em relação aos conhecimentos que estou adquirindo na graduação, acredito que 

estes ... 

 

 

Q9 – Na minha opinião, as disciplinas voltadas especificamente para as questões de 

ensino e aprendizagem, tais como: Instrumentação para o Ensino de Física, Psicologias da 

Aprendizagem e Desenvolvimento, etc são...   

 

 

Q10 – Com o que aprendo nas disciplinas comuns ao Bacharelado e à Licenciatura, eu 

posso...   

 

 

Q11 – Para mim, o estágio supervisionado em Ensino de Física ... 

  

 

Q12 – As aulas de Laboratório na graduação, para mim, ... 
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4) EM RELAÇÃO AO MEU FUTURO COMO PROFISSIONAL 

Q13 - Imagino-me sendo um professor de Física que... 

 

 

Q14 – Para ser um bom professor de Física devo... 

 

 

Q15- Penso que a minha relação com meus futuros alunos deva ser...  

 

 

Q16 - Acredito que o ensino de Física no Ensino Médio tenha a finalidade de... 

 

 

Q17 – Penso que como professor de Física representarei para a sociedade... 

 

 

Obrigada pela sua participação!   

 

Larissa Feitosa – Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática 

NPGECIMA – POSGRAP –UFS 
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ANEXO 2. GRADE DE CATEGORIZAÇÃO 

Q1 - A UNIVERSIDADE É PARA MIM...  

C1 - RESPOSTAS VAGAS, GERAIS 

1.1  Essencial, Tudo, Crucial, Importante. 

C2 - A UNIVERSIDADE COMO LOCAL DE OBTENÇÃO DE SABERES/ 

CONHECIMENTO/ APRENDIZAGENS/ EXPERIÊNCIAS 

C2. 1 - Centro do saber/ a casa do saber/ âmbito dos saberes/ Local de iniciação ao 

saber/ Onde busco o saber. 

 C2.2.1- Local de conhecimentos, universo de conhecimentos, fornecedora de 

conhecimentos, Um mundo repleto de novos conhecimentos, lugar de aplicação do 

conhecimento. 

 C2.2.2 - Local para aperfeiçoamento de velhos conhecimentos e novas abordagens, 

local para aprimorar meus conhecimentos. 

C2. 3 - Um espaço para aprender/ local de aprendizado, Um campo de aprendizagem. 

C2. 4 - Local de absorção de experiências, de troca de experiências. 

C3 – A UNIVERSIDADE COMO PRODUTORA DE CIÊNCIA  

C3.1 - Local de construção do conhecimento científico. 

C3.2 - Local de desenvolvimento de pesquisas. 

C4 - A UNIVERSIDADE COMO SEGUNDA CASA 

C4.1 - Minha segunda casa, minha casa. 

C4.2 - Onde passo a maior parte do tempo.  

C5 – A UNIVERSIDADE COMO FORMA DE MELHORAR DE VIDA/ FUTURO 

C5.1 - Lugar onde posso melhorar de vida, perspectiva/oportunidade de uma vida 

melhor, através dela posso ascender financeiramente. 

C5.2 - Oportunidade de um futuro melhor, fonte de esperança de um futuro melhor, é 

dela que depende meu futuro, um passo para o futuro. 

C6 – A UNIVERSIDADE COMO LOCAL DE PROFISSIONALIZAÇÃO 
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C6.1 -  Formadora de profissionais, local de formação profissional. 

C6.2 - Acesso ao mercado de trabalho, local que abre as portas para o mercado de 

trabalho. 

C6.3 - Onde posso adquirir sabedoria para a minha profissionalização. 

C7 – A UNIVERSIDADE COMO UMA CONQUISTA/ SONHO REALIZADO 

C7.1 - Onde sempre sonhei estar, é meu sonho, é a realização de um sonho. 

C7.2 - Algo que sempre quis, uma conquista. 

C8 – A UNIVERSIDADE COMO LOCAL DE SOCIALIZAÇÃO –  

C8.1 - Local de conhecer pessoas, onde posso me socializar, onde conheço novas 

pessoas.  

C9 – A UNIVERSIDADE COMO UNIDADE DE ENSINO 

C9.1 - Um espaço para ensinar, um lugar de ensino, uma unidade de ensino para 

minha formação. 

C9.2 - Um lugar onde temos que nos aplicar para obter resultados, onde faço o 

necessário para me formar. 

C9.3 - Ambiente para o estudo , mostra a maneira certa de estudar. 

C9.4 - Espaço de interação entre professores e alunos, ambiente de diversidade de 

idéias, espaço para trocas intelectuais. 

C9. 5 - Espaço acadêmico transformador, um lugar de igualdade, um patrimônio 

público. 

C10 – A UNIVERSIDADE IMPORTANTE PARA A VIDA  

C10.1 - Um degrau, um longo caminho, uma etapa. 

C10.2 - Complemento da vida;  as portas para o mundo;  Onde ganho experiência para 

a vida; Oportunidade de adquirir conhecimentos para viver melhor 

C10.3 - Lugar para obter conhecimentos e aplicar na vida, possibilita conhecimentos 

para aplicar no dia a dia.  

C10.4 - Onde nos desenvolvemos humanamente, onde aprendemos a ser 

independentes, uma escada na formação humana, espaço que forma cidadãos. 
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C11 – A UNIVERSIDADE COMO LOCAL PARA QUEM QUER/TEM CORAGEM 

DE ESTUDAR -  

C11.1 -  É para quem tem coragem de estudar, É para quem quer aprender. 

C12 – A UNIVERSIDADE COMO LOCAL QUE DESPERTA SENTIMENTOS/ 

REFLEXÕES NOS ALUNOS 

C12.1 - Um lugar agradável, um lugar de alegrias e vitórias. 

C12.2 -  Uma decepção, uma chatice. 

C12.3 - Onde me conheço mais, um local para descobrir. 

C12.4 - Oportunidade de conhecer mais para ajudar outras pessoas. 

C13 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C14 –, RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C15 - NÃO RESPONDEU 
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Q2 – COM O QUE APRENDO NA UNIVERSIDADE EU POSSO... 

C1 - RESPOSTAS GERAIS, VAGAS 

C1. 1 - Descobrir, disseminar, transformar, avançar, crescer de modo geral. 

C2 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO CRESCIMENTO PROFISSIONAL 

C2. 1 - Crescer profissionalmente, ser um bom profissional no futuro, tornar-me um 

bom profissional.  

C2. 2 - Obter um bom emprego, garantir um emprego, trabalhar. 

C2. 3 - Fazer especialização, mestrado, doutorado. 

C3 - RESPOSTAS RELACIONADAS À MELHORIA DE VIDA/ DO FUTURO 

C3. 1 – Mudar/ melhorar minha vida, melhorar minha vida e da minha família. 

 C3. 2 - Ter um futuro promissor, Ter um futuro melhor. 

 C4 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

DOCENTE 

C4.1 - Dar uma boa aula, dar uma aula razoável no Ensino Médio, desenvolver melhor 

a atividade de professor. 

C4. 2 - Utilizar na sala de aula/ no trabalho, lecionar Física no Ensino Médio; ter o 

prazer de ensinar física no Ensino Médio.  

C4. 3 - Estimular os alunos a estudar Física, Ajudar a formação de meus futuros 

alunos, passar para os alunos o conteúdo.  

C5 - RESPOSTAS QUE CITAM A TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO  

C5. 1 - Ensinar outras pessoas, ajudar a quem não tem conhecimento, ensinar. 

C5. 2 - Passar para outras pessoas na universidade.  

C6- RESPOSTAS RELACIONADAS AO ―APRENDER‖,‖ ―ADQUIRIR‖, 

―COMPREENDER‖, ―CRESCER‖, ―APRIMORAR‖ ESPECIFICADAS  

C6. 1 - Crescer em conhecimento, ter conhecimento, aprimorar meus conhecimentos, 

tornar-me mais evoluído intelectualmente, desenvolver o intelecto. 

C6. 2 - Pensar e agir de maneira mais madura diante dos obstáculos, aprimorar e 

esclarecer o que conheço e minhas dúvidas, entender e compreender conceitos que ocorrem 
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em várias situações e lugares, aplicar em várias áreas, desenvolver minhas habilidades em 

diversos setores. 

C6. 3 - Aprender Física. 

C7 - RESPOSTAS QUE CITAM A APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS NA 

VIDA /DIA A DIA/ COTIDIANO 

C7. 1 - Entender coisas do dia a dia, aplicar no cotidiano, lidar com novos problemas 

do cotidiano, relacionar conceitos com a realidade. 

C7. 2 - Utilizar na vida, sobreviver com decência, crescer em compreensão de mundo. 

C8 - RESPOSTAS QUE CITAM UMA CONSCIÊNCIA SOCIAL 

C8. 1 - Ajudar na sociedade, Exercer um papel social, ajudar ao próximo, ajudar 

pessoas a desenvolver uma mentalidade social, ampliar o senso crítico. 

C8. 2 - Tornar-me um cidadão capacitado a refletir melhor sobre os problemas da 

sociedade, tornar-me mais evoluído humanamente, tornar-me um ser humano melhor. 

C9 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO ALCANÇE DE SONHOS, OBJETIVOS, 

OPORTUNIDADES 

 C9. 1 - Ir além do que esperava antes de entrar na universidade, Ir mais longe, abrir 

um leque de oportunidades. 

C9. 2 - Realizar sonhos, alcançar objetivos, cumprir metas. 

C9. 3 - Chegar a lugar nenhum. 

C10 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C11 –, RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C12 - NÃO RESPONDEU 
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Q3 – QUANDO ESTOU NA UNIVERSIDADE EU ME SINTO... 

C1 – RESPOSTAS VAGAS, GERAIS 

1.1 – Um estudante, um universitário, uma pessoa normal.  

 C2 – RESPOSTAS LIGADAS AO CONHECIMENTO / ESTUDO/APRENDER  

C2. 1 - Sinto-me uma pessoa ―pensante‖, parte do intelectual, Sinto-me sábio, 

conhecedor, um ser pensante, inserido evolução do pensamento humanidade. 

C2. 2 - Bem por ter oportunidade de conhecer e me desenvolver, capacitando-me 

intelectualmente, desenvolvendo minhas habilidades intelectuais. 

C2. 3 - Absorvendo conhecimento, bem porque estou obtendo conhecimento, 

adquirindo conhecimento. 

C2. 4 - Feliz por estar num lugar que me proporciona muito conhecimento, que estou 

no lugar certo para adquirir o conhecimento científico. 

C2. 5 - Bem porque preciso estudar para aprender, me sinto bem com os 

conhecimentos que aprendi, sinto-me um aprendiz, em processo de aprendizagem. 

C2. 6 - Num universo de conhecimentos importantes para a minha vida, que o 

conhecimento pode transformar a minha vida e a de outras pessoas. 

C2. 7 - Incentivado a estudar cada vez mais, tentando me preparar para aprender, com 

muita vontade de estudar, responsável por aprender, determinado, motivado, curioso. 

C3 - RESPOSTAS QUE EVOCAM SENTIMENTOS NEGATIVOS  

C3.1 - Estressado, preocupado, relapso, cansado, com sono, ocupado, muito atarefado, 

às vezes triste, quase sempre triste 

C3. 2 - Às vezes me sinto mal com a pressão devido a muitos conteúdos, mal pelos 

conteúdos não serem abordados de maneira clara, estressando devido às provas e problemas 

da Física. 

C3. 3 - Às vezes estressada pela correria do dia a dia, às vezes tristes pelos momentos 

de estresse, às vezes estressado devido à pressão, um pouco pressionado. 

C3. 4 - Decepcionado por professores despreparados para ensinar os licenciandos, 

decepcionado com a grade curricular, ementa e outras coisas do curso. 
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C3. 5 - Com o intuito de sair (da universidade) o mais rápido possível, ainda não 

adaptado. 

C3. 6 - Atarefado, pois tenho que fazer muitas coisas, com falta de pensamento livre, 

sem tempo livre. 

C3. 7 - Mal, por faltar incentivo para atuar em escolas estaduais e municipais. 

C4 – RESPOSTAS RELACIONADAS AO CONVÍVIO SOCIAL  

C4. 1 - Bem, pois encontro amigos, converso, escuto, estudo. 

C4. 2 - Sinto-me bem pelo convívio com os professores, sinto-me bem pelo convívio 

com os alunos. 

C4. 3 - Sinto-me bem por trocar experiências com os colegas, num meio de convívio 

com pessoas diferentes culturas. 

C4. 4 - Na responsabilidade de adquirir o máximo de conhecimentos para passar para 

os outros, como parte integrante do desenvolvimento social, mais humano. 

C5–RESPOSTAS LIGADAS A REALIZAÇÃO DE SONHOS/ 

CONQUISTAS/ESTAR NO CAMINHO CERTO/VIDA A FORA 

C5. 1 - Bem, com a certeza que devo continuar nesse caminho; no caminho certo, 

bem, pois foi uma coisa que escolhi bem. 

C5. 2 - Que estou realizando um sonho, feliz porque era um sonho meu. 

C5. 3 - Fazendo algo importante para minha vida, importante, muito importante, 

crescendo, que a vida tem mais para saber, realizado por saber que conquistei mais uma 

vitória na vida. 

C6- RESPOSTAS QUE EVOCAM SENTIMENTOS CONTRADITÓRIOS 

C6. 1 - Alegre e às vezes triste, às vezes bem às vezes mal (na mesma resposta), cheio 

de contradições, às vezes animado, bem às vezes.  

C6. 2 - Às vezes bem e às vezes mal, depende da disciplina (idem anterior, só que 

especificado).  

C7 – RESPOSTAS LIGADAS AO AMBIENTE, LUGAR 

C7. 1 - Feliz pelo ambiente que estou, sinto-me bem por fazer parte dela. 
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C7. 2 - Em casa (bem), em casa devido à universidade possuir estrutura. 

C8 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA 

C8. 1 - Responsável em assimilar os conteúdos para transmitir aos meus futuros 

alunos.  

C8. 2 - Alguém que pode ajudar a melhorar a Educação no Brasil. 

C9 - RESPOSTAS QUE EVOCAM SENTIMENTOS POSITIVOS  

C9.1 - Positivo, à vontade, bem, muito bem, feliz, muito feliz, satisfeito, realizado, 

renovado, tranqüilo, agradável. 

C9. 1 - Divirto-me quando estou na UFS, esqueço–me dos problemas. 

C10 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C11 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

Q12 - NÃO RESPONDEU 
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Q4 – (A) NO ENSINO MÉDIO, A FÍSICA PARA MIM ERA... 

C1 – A QUE DESPERTA O INTERESSE OU A CURIOSIDADE/ QUE MAIS 

ATRAI/ QUE O ALUNO SE IDENTIFICA OU GOSTA DE ESTUDAR 

C1. 1 - Era muito bom, Interessante, Gostava muito, Ótima, Muito divertida, Algo 

maravilhoso, Adorava, Muito legal, Legal, agradável, Importante, um talismã, uma aventura, 

bom, fácil, Acessível, uma paixão, Fascinante, Empolgante, Estimulante, Envolvente, Um 

desafio, Um pouco diferenciada, Muito interessante. 

C1.2 - Quando interessante era a melhor disciplina, A mais interessante das 

disciplinas, despertou meu interesse desde o começo, A que despertou meu interesse, a que 

mais despertava meu interesse, a que despertou minha curiosidade.  

C1. 3 - A que mais me atraia a estudar, a que mais gostei a que tive a maior média, a 

que sempre me destaquei, a que gostava de estudar, a que se destacava das outras matérias. 

C1. 4 - Uma matéria que sempre me identifiquei, com a qual me identifiquei. 

C2 - RESPOSTAS QUE RELACIONADAS À VIDA ESCOLAR 

C2. 1 - Gostava muito de ótica e eletromagnetismo, Divertida pelos experimentos, 

Mágica por envolver muito raciocínio e pouca memorização (atividades específicas). 

C2. 2 - Uma matéria que para tirar boas notas precisava estudar muito, fazer muitos 

exercícios, Fácil, pois que tinha muita facilidade em responder exercícios, entender o assunto. 

C2. 3 - Horrível por causa do professor, Com aulas chatas. 

C2. 4 - Não tinha aulas direito, Estudava pouca Física por não ter professor a maior 

parte do tempo. 

C2. 5 - Só me interessei depois que fiquei de prova final em todo o ensino médio, 

Legal apesar de complicada no início. 

 C2. 6 - Uma matéria bem parecida com a matemática (faz comparativos com a 

matemática). 

C2. 7 - Uma matéria igual às outras, apenas uma matéria, Uma matéria que bastava 

estudar para alcançar o que queria, Mais uma disciplina nova. 

C3 - RESPOSTAS QUE INDICAM RELAÇÕES NEGATIVAS 
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C3.1 - Não muito boa, desestimulante, Um terror, Não muito interessante, Difícil, 

Péssima, Complicada, o bicho papão, Constrangedora, irrelevante, misteriosa, O terror, Um 

pouco vaga, Às vezes complicada. 

C4 - RESPOSTAS QUE CITAM RELAÇÕES COM A VIDA AFORA/ COM O 

COTIDIANO 

C4. 1 - Vaga por não ser relacionada com o cotidiano; Não eram apresentadas as 

situações do cotidiano onde os conteúdos se aplicavam, Uma disciplina sem aplicação prática, 

porque os assuntos só eram abordados no campo da matemática, Apesar de saber que alguns 

conteúdos tinham aplicação na prática eu não sabia quais. 

C4. 2 - Uma fonte de prazer e curiosidade com os acontecimentos reais (dia a dia), 

Uma matéria envolvida no nosso dia a dia. 

C5 – A FÍSICA COMO CONHECIMENTO 

C5. 1 - Um mundo de curiosidade; Vi muitas coisas que sinto falta. 

C5. 2 - Que explicava muitas coisas na natureza, Uma ciência completa, A ciência a 

ser descoberta. 

C6 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C7 - RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C8 - NÃO RESPONDEU 
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4(b) - E A MATEMÁTICA ERA... 

C1 – A QUE DESPERTA O INTERESSE OU A CURIOSIDADE/ QUE MAIS 

ATRAI/ QUE O ALUNO SE IDENTIFICA OU GOSTA DE ESTUDAR 

C1. 1 - Bom, Interessante, Diversão, Legal, Interessante, Desenvolvimento, 

Fundamental, Desafiadora, fácil, muito fácil, moleza, Sempre bacana, Um jogo, Divertido, 

Instigante, Desafiadora, Trivial, Um robe, Um brinquedo, Muitos cálculos, Bastante 

empolgante, Uma ferramenta, Uma linguagem, Um eterno desafio, Um desafio abstrato. 

C1. 2 - Sempre gostei muito de matemática, Uma disciplina que gostava muito, Eu 

gostava mais que todas as outras; Era a matéria que mais gostava, Outra matéria que gostava, 

Era gostoso de estudar, Uma disciplina que tinha vontade de aprender, A melhor disciplina, 

Tinha destaque sobre as outras. 

C1. 3 - É uma área que sempre me interessou bastante, Algo que sentia interesse, Uma 

disciplina com a qual possuía muita afinidade, Sempre me dei bem em matemática. 

C1. 4 - Um momento de prazer (repostas relacionadas ao gozo pelo estudo). 

C2 - RESPOSTAS QUE INDICAM DESINTERESSE/ CONTRADIÇÃO OU O 

ALUNO NÃO GOSTA 

C2. 1 – Normal; Outra matéria; Não importante; Não muito importante; Calcular por 

calcular. 

C2. 2 - Chata, O satanás, Péssima, Ruim, Complicada, Razoável, Às vezes fácil, às 

vezes difícil, Difícil. 

C3 - RESPOSTAS QUE RELACIONADAS À FÍSICA 

C3. 1 - Amo a matemática...mas adoro a Física; Também importante, mas a Física 

sempre esteve em primeiro lugar; Menos interessante que a Física, mas também interessante. 

C3. 2 - Tinha as mesmas características da Física; Parceira da Física; A que, junto com 

a Física, eu gostava mais de estudar; Se não fizesse Física faria matemática. 

C3. 3 - Complemento do que queria estudar (Física); Um complemento da Física; Um 

pré-requisito (para a Física). 

C3. 4 - Mais interessante que a Física. 

C4 - RESPOSTAS QUE RELACIONADAS À VIDA ESCOLAR 
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C4. 1 - Uma disciplina como outra qualquer, Uma disciplina igual às outras, Uma 

disciplina que não me preocupava, que não tinha problemas, Uma disciplina que também 

gostava e tirava boas notas. 

C4. 2 - Faltava muito professor, não posso falar, Não vi muito bem o conteúdo. 

C4. 3 - Sempre tirava notas boas e me dava bem nos cálculos por causa dos bons 

professores que tive; Passei a gostar por causa de um professor. 

C4. 4 - A que me dava mais trabalho, Nunca reprovei porque estudava em grupo; 

Inicialmente uma porcaria porque não aprendia nada; Algo que às vezes me atrapalhava, mas 

que nunca me aborreceu. 

C4. 5 - Sempre tive facilidade, apesar das pessoas não gostarem;  

C5 - RESPOSTAS QUE CITAM RELAÇÕES (OU A NÃO EXISTÊNCIA DESTAS) 

COM A VIDA AFORA/ COM O COTIDIANO 

C5. 1 - Uma disciplina que relaciona o dia a dia de maneira prática e objetiva; Uma 

disciplina com várias aplicações. 

C5. 2 - Uma matéria sem sentido algum, Cálculos sem sentido, Mesmo não sabendo o 

sentido dela achava legal. 

C6 – RESPOSTAS RELACIONADAS À UNIVERSIDADE  

C6.1 -  Interessei-me mais por ela na Universidade; Graças a facilidade em 

desenvolver cálculos optei por uma área de exatas. 

C7 – RESPOSTAS RELACIONADAS A MATEMÁTICA E AO CORPO DO SEU 

CONTEÚDO 

C7. 1 - Uma disciplina repleta de exatidão; Um corpo com raciocínio estruturado, 

bastando aprender a pensar assim também; Uma ferramenta fundamental.  

C8 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C9 - RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C10 - NÃO RESPONDEU 
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Q5 – (a) AO PRESTAR O CONCURSO VESTIBULAR, ESCOLHI O CURSO 

DE FÍSICA POR QUE...  

C1– A QUE DESPERTA O INTERESSE / QUE MAIS ATRAI/ QUE O ALUNO SE 

IDENTIFICA OU GOSTA  

C1. 1 - Gosto de Física e escolhi fazer um curso no qual eu sentirei feliz em poder 

trabalhar com a Física, Achava interessante e tinha vontade de me aprofundar no estudo da 

Física, Porque gostaria de aprender, Sou muito interessado em Física, Me identificava com a 

disciplina; Eu gosto de Física, Amo a Física, Gostava dela, Tinha afinidade, Era o que eu 

queria, Porque gostava muito, Achei interessante, Tinha facilidade. 

C1. 2 - Não me vejo em outro curso, É um curso fantástico, Era a realização de um 

sonho, Não troco a Física por nenhum outro curso. 

C2 – POR GOSTAR DA CIÊNCIA/ DO ESTUDO DA NATUREZA/DO 

FUNCIONAMENTO DAS COISAS 

C2. 1 - Por curiosidade; Porque o curso é interessante, que me faz pensar sobre as 

coisas que me cerca; Porque explicava o porquê de várias coisas; Queria saber o 

funcionamento de tudo; Porque a Física é muito interessante, devido ao seu campo vasto de 

explicação de tudo que está a nossa volta; É um curso interessante para sabermos mais sobre o 

lugar em que vivemos. 

C2. 2 - Por estudar a natureza; Por que a natureza me fascina; Porque desenvolvi ao 

longo dos anos curiosidade em compreender a natureza e suas transformações; Porque 

gostava das explicações dos fenômenos naturais. 

C2. 3 - Amo a ciência; Possuía afinidade com a ciência. 

C3 – POR RELAÇÕES ESTABELECIDAS NA ESCOLA 

C3. 1 - Decidi no Ensino Médio, Porque no Ensino Médio me identificava com a 

Física, Queria saber um pouco mais do que vi no Ensino Médio, Não tinha aprendido no E.M 

e resolvi estudar mais nesta área. 

3. 2 - Os professores me levaram a gostar da Física, Para poder ensinar, já que não tive 

professor de Física, Queria ser professor para ajudar outros alunos, como fazia meu professor 

no E.M. 
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C3. 3 - Porque estava fascinada com os experimentos, Sempre tirei notas boas em 

Física, De tanto estudar acabei gostando, Era minha disciplina preferida. 

C3. 4 - Tive contato com o departamento de Física, Amadureci intelectualmente no 

último ano no ensino médio. 

C4 – POR SER UMA DISCIPLINA DA ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS/ PELA 

MATEMÁTICA 

C4. 1 - Queria fazer licenciatura na área de exatas; Como queria um curso de exatas, 

optei pela Física; Gosto mais de exatas que humanas; Gostava de exatas, Interessava-me por 

exatas; Era a única matéria de exatas; Era a área que me chamava mais atenção; Tenho 

vocação nesta área, Tenho mais intimidade com a área. 

C4. 2 - Por gostar inicialmente de matemática, e após conhecer a Física resolvi que 

faria Física; Queria matemática, mas não podia fazer durante o dia por trabalhar; Devido a 

minha facilidade com a matemática; Porque gostava de matemática; Porque era curso de 

cálculo, porque gosto muito de matemática; Porque minha colega me indicou; Eu ia fazer 

matemática, mas Física foi amor a 2ª vista. 

C5 – PELO MERCADO DE TRABALHO/ FUTURO PROFISSIONAL 

C5. 1 - Porque o mercado de trabalho era propício, Faltam profissionais, O mercado de 

trabalho era melhor, Pelo mercado de trabalho propício, Para preencher uma lacuna social, a 

do desemprego. 

C5. 2 - Porque acreditava que ia me dar bem, Era o melhor para a minha realidade, 

Porque sabia que tinha futuro, Aproximava-se das minhas ambições. 

C5. 3 - Estava de acordo com minha escolha profissional, É um curso que tem em 

comum com minha área de trabalho. 

C5. 4 - Não foi uma escolha profissional no início. 

C6 – POR FALTA DE OUTRAS OPÇÕES 

C6. 1 - Tinha poucas opções; Era um dos únicos que me interessava; Porque o 

vestibular ocorreu no meio do ano; Porque não tinha condições de estudar em Aracaju; No 

campus que tinha em minha cidade era o único curso que me identificava; Dentre as 

disciplinas que me identificava, a Física foi a única que me chamou atenção. 

C7 – POR SER UM CURSO NOTURNO 
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C7. 1 - Porque era um curso noturno, Porque era noturno, Porque ia começar a 

trabalhar, então só podia a noite, Um curso noturno, Era o único curso noturno, Era a única 

matéria de exatas no período noturno. 

C8 – PELA FACILIDADE DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE 

C8.1 - Um curso de fácil entrada na Universidade, Era um curso fácil de passar, Era 

mais fácil passar, Seria um acesso ao curso de engenharia. 

C9 – POR QUERER SER PROFESSOR/ FÍSICO 

C9. 1 - Queria ser professor e a Física para mim era a melhor opção; Porque era o 

curso de licenciatura que mais gostava. 

C9. 2 - Desejo me tornar um Físico respeitado. 

C10 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C11 - RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C12 - NÃO RESPONDEU 
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Q5 - (b) E O QUE ME LEVOU A OPTAR PELO CURSO DE LICENCIATURA 

FOI... 

C1 – POR GOSTAR/TER VONTADE DE SER PROFESSOR (A) / DE ENSINAR/ 

DE TRANSMITIR CONHECIMENTO 

C1. 1 - Sempre tive vontade de ser professora; Por gostar da profissão professor; Não 

me vejo em outra profissão; Vontade de fazer licenciatura; Gosto de ser professor (a); Nunca 

me imaginei fora dos espaços pedagógicos; Sempre tive o desejo de ser professor (a); A 

profissão é uma das mais gratificantes; Ser professor era muito atraente; Estar atuando no 

ensino; Pretendo atuar na área; Sempre me interessei pelo ensino; Prazer pela área; Unir a 

paixão pela Física à vocação. 

C1. 2 - Porque gosto de ensinar; O ensinar; O gosto pela coisa; Porque gostava; Adoro 

dar aula; Gosto de ensinar, mesmo dando dor de cabeça; Gosto de dar aulas; A vontade de 

ensinar; Dom de ensinar; Queria ter a capacidade de ensinar alguém no futuro; Gostar de 

lecionar. 

C1. 3 - Gosto de passar o conhecimento que adquiro; Por vontade de passar meus 

conhecimentos para os demais; Adoro passar o que sei para outras pessoas; Adoro passar o 

conhecimento; Vontade de ajudar as pessoas a compreenderem os fenômenos que acontecem 

a sua volta; Poder transmitir conhecimento; Gostar de levar conhecimento para os outra de 

forma clara; A vontade de transmitir conhecimento; O prazer em transmitir conhecimento aos 

outros; Poder ter contato com os alunos e passar um pouco de conhecimento a eles; Contribuir 

de alguma forma para a divulgação da ciência. 

C1. 4 - Mudar o ensino, diferenciado do que ele é; Ensinar melhor do que o que tive 

no ensino médio.  

C2 – PELO MERCADO DE TRABALHO 

C2. 1 – A área de trabalho; Mercado de trabalho; A estabilidade; Melhores 

oportunidades no mercado de trabalho; O amplo mercado de trabalho; O mercado de trabalho 

oferece muitas oportunidades; Quantidade de vagas no mercado de trabalho; Falta de 

emprego; Oportunidade de emprego; Trabalho; Principalmente o mercado de trabalho nessa 

área escasso; Ter uma boa demanda de emprego; Devido à procura desses profissionais no 

mercado de trabalho. 
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C2. 2 - Devido à carência de professores de Física; Pela carência de profissionais; São 

poucos professores formados; Falta de professor; Porque é uma área carente de profissionais. 

C2. 3 - Achava que era um curso que podia conseguir trabalho, mas estava errado. 

C2. 4 - Retorno financeiro em curto prazo; Necessidade financeira; Necessidade de 

ascensão social. 

C3– POR FALTA DE OPÇÃO 

C3. 1 - Tinha poucas opções; Única opção na cidade que moro; Pouca oferta de cursos 

no campus da minha cidade; Era o que mais me interessava no momento. 

C3. 2 - O horário; Foi o melhor custo benefício para a minha realidade; Devido à 

facilidade de ingressar no curso. 

C4 – POR INLUÊNCIA DE ALGUÉM/ ALGO 

C4. 1 - Um professor que tive contribuiu bastante; Incentivo de professore no Ensino 

Médio; Meu professor no Ensino Médio; As aulas de vídeo que o professor passava para a 

turma assistir. 

C4. 2 - A minha família falava que era bom cursar algo que tivesse mercado de 

trabalho; Por influências boas. 

C4. 3 - Gosto de estar envolvido com pessoas; Facilidade em ajudar meus colegas. 

C5– PELO BACHARELADO 

C5. 1 - Porque o bacharelado é mais difícil; Não gosto do ramo da pesquisa; A 

possibilidade de cursar o bacharelado paralelamente. 

C6 – POR GOSTAR DE FÍSICA/EXATAS/ POR APTIDÃO/ CURIOSIDADE 

C6. 1 - Identificava-me com a Física no Ensino Médio; Por querer aprender Física 

mais a fundo; Aptidão com a disciplina; Facilidade de compreensão do conteúdo; Ser um 

curso desafiador. 

C6. 2 - Gosto de exatas; Mais facilidade em exatas; Vontade de aprender matemática. 

C6. 3 - O interesse de descobrir coisas novas; Minha curiosidade. 

C7 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C8 - RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 
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C9 - NÃO RESPONDEU 
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Q6 – (a) EM RELAÇÃO AO CURSO, AS MINHAS EXPECTATIVAS ANTES 

DO INÍCIO DA GRADUAÇÃO ERAM...   

C1 - RESPOSTAS QUE INDICAM EXPECTATIVAS POSITIVAS 

C1. 1 - As melhores possíveis; Era boa; Boas; Mil maravilhas; As melhores possíveis; 

Otimista; Aprender; Algo novo; Extraordinárias; Bastante expressivas; As melhores 

possíveis; Ótimas; Animadoras; Começar bem; Melhores; Um curso maravilhoso; Bastante 

positivas; Que seria um curso rápido e fácil.  

C2 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NO 

ENSINO MÉDIO  

C2. 1 - Que a Universidade me proporcionasse subsídios capazes de me fazer um bom 

professor; Formar-me e ser bom no que ia fazer; Obter conhecimentos na área pedagógica 

para melhor desempenho em sala de aula enquanto professor; Um curso em que iria aprender 

tudo o que deveria ser necessário para ensinar nas escolas; Esperava entender a Física do 

ensino médio e dar aula no Ensino Médio; Que iria aprender coisas para passar para os alunos 

quando fosse dar aula; Afirmar-me como professor (a) de Física; Ser professor (a); Lecionar 

pelo Estado; Fazer bem as disciplinas para obter um bom conhecimento, para levar aos alunos 

do Ensino Médio ao concluir a graduação. 

C2. 2 - Aprender conteúdos com a aplicação direta no ensino de física do ensino 

médio; Era que estivesse mais voltado para o Ensino Médio (formação) de professores do 

Ensino Médio. 

C3 - RESPOSTAS RELACIONADAS À APRENDIZAGEM DA FÍSICA  

C3. 1 - Vou ver a Física do ensino médio com mais detalhes; Eram que fosse aprender 

coisas que eu não sabia no ensino médio, ou algo voltado para lá; Como desenvolver a Física 

no Ensino Médio. 

C3. 2 - Aprender tudo de física e sair da graduação com 100% de aproveitamento; 

Seria uma forma de obter um conhecimento elevado que é a Física.  

C4 - RESPOSTAS RELACIONADAS À DIFICULDADE DO CURSO  

C4. 1 - Algo difícil; Muito difícil; Desafio a todo instante; Bem puxado; Que teria 

muitos desafios; Que seria um curso difícil; Ter dificuldades; De grandes dificuldades e 

obstáculos; Um curso muito impossível de ser concluído; Que seria um curso muito difícil; Já 
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sabia que seria difícil, mas caso não me identificasse mudaria de curso; Que deveria estudar 

muito. 

C4. 2 - Que sentiria muitas dificuldades, mas aos poucos o interesse pela Física iria 

aumentar; Que seria muito difícil, mas com dedicação tudo fica melhor; Que tinha muito a 

aprender e posso aprender bem, desde que me dedique. 

C4. 3 - Que seria mais fácil; Pensei que fosse mais fácil, que tivesse mais a ver com a 

que vi no ensino médio; Que, como gostava de Física, não ia ser tão difícil; Uma coisa mais 

fácil, que com o passar dos períodos enxerguei o contrário; Vejo que não sabia nada de 

Física.; Maiores em relação à agora; Melhores, depois tudo mudou; Ótimas até estudar o 

curso; Que não seria tão difícil. 

C5 - RESPOSTAS RELACIONADAS À VIDA ACADÊMICA/ OBTENÇÃO DE 

CONHECIMENTO  

C5. 1 - Pensava que na Universidade era diferente do Ensino médio, que tinham 

disponíveis mais recursos para a aprendizagem. 

C5. 2 - Gostar do curso e me formar; Formar-me o mais rápido possível; Conseguir 

terminar a graduação no período certo; Cursar a licenciatura e o bacharelado; Focar a pesquisa 

científica.  

C5. 3 - Que iria encontrar mais aulas laboratoriais, a fim de correlacionar a teoria com 

o que seria visto no laboratório; Bem melhores, achei que houvesse mais aulas expositivas e 

experimentais 

C5. 4 - A satisfação de uma possível compreensão e explicação melhor sobre o 

mundo; Frisar a necessidade de aprender; Um curso dinâmico e com descobertas novas a cada 

período. 

C5. 5 - Seria apenas um curso como outro qualquer. 

C6 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO MERCADO DE TRABALHO  

C6. 1 - Atuar por algum tempo no magistério do Ensino Médio, Apenas ter um 

diploma para ter um emprego razoável; Somente trabalhar; De conseguir um emprego fácil e 

reconhecido; Abrir as portas de uma carreira. 

C7 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO PRAZER EM APRENDER O CURSO 

POR SUA DIFICULDADE 
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C7. 1 - Como as pessoas falavam que era um ―bicho de sete cabeças‖ eu queria me dar 

bem; Altas, mas agora com a dificuldade, me desanimo às vezes, mas depois é tão bom sentir 

aquela sensação de conseguir. 

C8 - RESPOSTAS QUE INDICAM INCERTEZA OU AUSÊNCIA DE 

EXPECTATIVAS 

C8. 1 – Diferente; Incertos; Ansiosas; Incógnitas do que iria encontrar; Mínimas; 

Menores. 

C9 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C10 - RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C11 - NÃO RESPONDEU 
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6 - (b) E AGORA, EM RELAÇÃO AO QUE ESPERAVA DO CURSO, PENSO 

QUE... 

C1 - RESPOSTAS QUE INDICAM CRÍTICAS AO CURSO DE LICENCIATURA 

C1. 1 - Prepara o aluno pra ser cientista e não para ser um bom professor; O curso é 

voltado para a pesquisa científica e não ao ensino; Não é só para ensinar que estamos na 

Universidade, mas também para vermos coisas que não servirão pra gente no futuro como as 

disciplinas voltadas para o bacharelado. 

C1. 2 - Acho que deveria ter sido mais na área de educação, como dar aulas; Poderia 

ser melhor no quesito aulas de física; A área da educação em Física deveria ser mais 

explorada; Na área de Educação o curso de Física precisa melhorar e muito; A maioria ou 

quase tudo que vejo aqui não vai servir para dar aula; Poderia ser melhor o curso de 

licenciatura; Penso que estou fazendo mestrado e não licenciatura. 

C1. 3 - Esperava encontrar professores mais humanos com os alunos; muitas vezes por 

que os professores nos desmotivam; Mesmo sem muitas expectativas (de início ao menos) o 

curso me deixou frustrado já que percebi a tamanha importância o curso de licenciatura para a 

sociedade e o ―certo‖ desprezo a ele pelo DFI; A área de ensino é completamente falha no que 

se referem às responsabilidades dos docentes. 

C1. 4 - O Curso tem Buracos de conhecimentos; Penso que o curso precisa de 

melhoras; Deveriam explorar o conteúdo a fim de aprimorar o nosso conhecimento. 

C1. 5 - É falho ao tentar explicar os fenômenos. 

C2 - RESPOSTAS QUE INDICAM MUDANÇAS EM RELAÇÃO ÀS 

EXPECTATIVAS INICIAIS 

C2. 1 - Mudou completamente; É totalmente diferente; É bem diferente do que 

pensava; Mudei um pouco de idéia; Criei grandes expectativas ao longo do curso, porém 

algumas foram se desfazendo no caminho; Surpreende-me a cada disciplina cursada; Ainda 

estou em fase de adaptação, acredito que com o passar do tempo comece a gostar.   

C2. 2 - É mais difícil do que pensava; É mais complicado do que parece; Vejo que não 

sabia nada de Física; Errei; É desgastante; É muito difícil; É muito puxado; É algo difícil 

realmente; A coisa é muito mais complexa; É muito complexo; Poderia ser menos 

complicado; Poderia ser melhor; Não muito boas. 
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C2. 3 - Tem muita matemática. 

C3 - RESPOSTAS QUE INDICAM ATENDIMENTO/SUPERAÇÃO DAS 

EXPECTATIVAS INICIAIS 

C3. 1 - Bem melhores; Razoáveis; É bastante moderado; É melhor; É algo fantástico; 

Algo interessante que gosto muito; É interessante; É um curso interessante; É bom; Superá-

las. 

C3. 2 - Realizei-me e estudo o que gosto; Estou gostando do curso; Foi bom ter feito 

Física; Gosto do curso cada vez mais. 

C3. 3 - Continua valendo o que pensava; Tudo que pensava se concretizou; Atendeu 

minhas expectativas; Não mudou muito até o momento; Descobri muito mais coisas; É um 

curso não tão complexo. 

C4 - RESPOSTA QUE INDICAM DESEJO DE UM FUTURO ACADÊMICO 

C4. 1 - Penso que posso seguir adiante e fazer mestrado e doutorado; Irei prolongar até 

o doutorado; Não mudarei de curso por nada, quero seguir no mestrado. 

C4. 2 - Pretendo fazer mestrado na área de ensino. 

C5 - RESPOSTAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE 

DEDICAÇÃO/ESFORÇO 

C5. 1 - Para fazer licenciatura em Física é preciso ter muito tempo para se dedicar, 

coisa que não acontece comigo; Precisa de uma dedicação muito grande; Não é tão difícil, 

desde que haja dedicação; Não é tão fácil como parece, precisa de tempo e muito esforço para 

não atrasar no período; Com esforço é possível; É muito difícil conseguir se formar; Tenho de 

estudar mais; Os desafios devem ser enfrentados e perseguidos. 

C6 - RESPOSTAS QUE INDICAM RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS 

6.1 - Foi um tapa daqueles bem dados, mas já me acostumei e vou até o fim ; Ficaram 

melhores, apesar das dificuldades; Em alguns pontos estava certa, mas em outros 

completamente errada. É bom, mas muito difícil; É legal apesar da dificuldade; Não é tão 

difícil, só não é fácil; É um pouco difícil, mas dá para levar; É bom, mas cansativo. 

C7 - RESPOSTA QUE INDICAM DESEJO DE AUMENTAR CONHECIMENTOS 

C7. 1 - Ainda espero crescer bastante meus conhecimentos; Há muito que aprender; 

Poderia aproveitar ainda mais o tempo que passei na universidade 



 144 

C8 - RESPOSTA QUE INDICAM FUTURO PROFISSIONAL 

C8. 1 - Pretendo seguir com a profissão; Posso me empregar no mercado de trabalho;  

C8. 2 - Quero ser professora do Ensino Superior; Ajudar-me-á a alcançar meu objetivo 

(dar aulas de Física). 

C9 - RESPOSTA QUE REMETEM À CONCLUSÃO DO CURSO 

C9. 1 - Conseguirei alcançar minha meta, que é chegar à reta final; Não é tão 

impossível de se terminar; Não é impossível; Devo concluir o mais breve possível; Quero 

terminar o quanto antes. 

C10 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C11 - RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C12 - NÃO RESPONDEU 
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Q7- COM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA EM FÍSICA POSSO... 

C1 - RESPOSTAS RELACIONADAS À TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO  

C1. 1 - Ensinar; Dar aulas; Ser um professor; Lecionar; Posso ensinar; Ir para a sala de 

aula; Trabalhar.  

C1. 2 - Transmitir o conhecimento que adquiri na Universidade para alunos do Ensino 

Médio; Passar o que compreendo para os que me cercam; principalmente meus alunos; 

Ensinar às pessoas; Passar o conhecimento adquirido. 

C1. 3 - Transmitir para outras pessoas o que aprendi na Universidade; Ensinar tudo 

que aprendi ao longo do curso; Estar instruído para repassar o conhecimento; Transmitir da 

melhor possível tudo que aprendi; Tornar-me um transmissor do conhecimento Físico. 

C2 - RESPOSTAS QUE INDICAM O DESEJO DE CONTRIBUIR PARA A 

MELHORIA DO ENSINO DE FÍSICA  

C2. 1 - Incentivar os alunos para a aprendizagem significativa da disciplina; Inovar 

aos poucos o ensino de Física; Ajudar aos alunos a compreender que a Física não é um bicho 

de sete cabeças; Posso construir nos meus alunos um motivo para se dedicar aos estudos, 

provocando a vontade de aprender. 

C2. 2 - Influenciar jovens; Contribuir para formar novos cidadãos; Contribuir para 

formação de novos conceitos. 

C2. 3 - Quem sabe no futuro ser professor desta Universidade e mostrar como é que se 

prepara um aluno para desenvolver a docência no Ensino Médio; Ser um professor diferente 

do que tive. 

C3 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA 

(ESPECIFICADO) 

C3. 1 - Fazer concursos para professor do estado ou para escolas particulares; 

Lecionar  em qualquer colégio; Atuar como professor/Ensinar em colégios públicos ou 

particulares do ensino médio/ fundamental/ Ensinar Física no Ensino Médio; Ensinar nas 

escolas; Enfim dar aula!Somente dar aula; Ensinar em pré-vestibulares; Ensinar em pré-

vestibulares; Trabalhar na área de ensino; Ser professor de Física. 

C3. 2- Estar preparado para o exercício da docência; Aprender a dar aulas. 

C4 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO FUTURO/EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
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C4. 1 - Exercer a profissão; Ingressar no mercado de trabalho; Abrir horizontes na 

minha área de atuação profissional (ensino); Ter um emprego acessível. 

C4. 2 - Realizar-me profissionalmente; Crescer profissionalmente; Conseguir um 

emprego de professor. 

C5 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO PRAZER EM ENSINAR 

C5.1 -  Dar aulas de Física que eu adoro; Fazer o que eu gosto de fazer; Trabalhar com 

o que gosto; Fazer o que gosto; Fazer o que sempre quis (ensinar); Fazer o que mais gosto. 

C6 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO FUTURO ACADÊMICO 

C6. 1 - Fazer pesquisas; Iniciar na vida científica; Seguir na pesquisa. 

C6. 2 - Fazer mestrado e doutorado; Seguir em um mestrado e doutorado; Fazer um 

mestrado; Fazer uma pós–graduação na área de Física; Desenvolver pesquisas relacionadas à 

física. 

C6. 3 - Fazer mestrado em ensino de ciências e matemática; Cursar um mestrado na 

área de ensino de Física. 

C7 - RESPOSTAS RELACIONADAS À COMPREENSÃO DO MUNDO/ 

COTIDIANO 

C7. 1 - Estar apto a desenvolver e aplicar os conhecimentos aprendidos na graduação; 

Relacionar com o meu dia a dia; Carregar comigo coisas que aprendi para vida em simples 

objetos. 

C7. 2 - Entender um pouco mais sobre esse universo tão misterioso; Compreender os 

fenômenos físicos do mundo.  

C8 - RESPOSTAS QUE INDICAM O DESEJO DE NÃO EXERCER A DOCÊNCIA 

C8. 1 - Não pretendo me formar no curso; Fazer um concurso para atuar em outra 

função; Fazer concursos de exigência superior; Talvez retornar à UFS como portador de 

diploma. 

C8. 2 - Ser Físico Bacharel. 

C9 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO DESEJO DE ADQUIRIR MAIS 

CONHECIMENTO  

C9. 1 - Aprofundar meu conhecimento; Especializar-me; Seguir e aprimorar na Física. 
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C10 - RESPOSTAS RELACIONADAS À MELHORIA FINANCEIRA 

C10.1 - Viver melhor; Ganhar dinheiro; Ter renda para continuar meus estudos; Ser 

independente. 

C11 - RESPOSTAS RELACIONADAS A SONHOS/ IR ALÉM 

C11. 1 - Ir além; Seguir em frente e realizar meus sonhos; Ir além de uma sala de aula;  

Subir mais um degrau nos meus objetivos como educadora. 

C12 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C13 - RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C14 - NÃO RESPONDEU 
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Q8 – EM RELAÇÃO AOS CONHECIMENTOS QUE ESTOU ADQUIRINDO 

NA GRADUAÇÃO, ACREDITO QUE ESTES ... 

C1 - RESPOSTAS QUE INDICAM IMPORTÂNCIA (SEM ESPECIFICAÇÕES) 

C1.1 - Suficientes;  Serão úteis; São as melhores coisas; De certa forma me ajudarão 

um pouco; São de grande valia; Serão pontos positivos; Serão úteis; São fundamentais; São 

bem interessantes; Satisfatórios; Servirão para alguma coisa. 

C2 - RESPOSTAS QUE INDICAM IMPORTÂNCIA PARA O EXERCÍCIO DA 

DOCÊNCIA 

C2. 1. Vão me ajudar bastante na prática em sala de aula; Podem me ajudar no futuro 

na sala de aula; Servem para ensinar; Podem me auxiliar na preparação das minhas aulas; São 

a base para podermos aplicar em sala de aula. 

C2.2.  Necessário para desempenhar o papel de um bom professor; Ajudar-me-ão na 

conquista dos meus objetivos (aprender física e ensinar de forma clara); Irão me ajudar a dar 

uma boa aula; Ajudar-me-ão a ser um professor melhor do que tive; São importantes para 

minha carreira profissional como professor do ensino médio. 

C3. RESPOSTAS QUE INDICAM A NÃO IMPORTÂNCIA PARA O EXERCÍCIO 

DA DOCÊNCIA  

C3. 1. Vão me ajudar em partes, pois a Universidade não prepara o professor; Não 

servem muito para o ensino médio; Não são suficientes para me garantir dar uma boa aula no 

ensino médio ou fundamental; Não darão suporte para o ensino médio; Conhecimentos que 

não condizem com a realidade, principalmente com a realidade em sala de aula. 

C4. RESPOSTAS RELACIONADAS À QUALIFICAÇÃO/CARREIRA 

PROFISSIONAL 

C4. 1. Qualificar-me-ão muito; Foram suficientes para me qualificar; São suficientes 

para minha formação; Servem para qualificar o estudante; Servirão para o embasamento de 

uma graduação de qualidade. 

C4. 2. Podem e devem ser usados na vida profissional; São importantes para minha 

formação profissional; São de fundamental importância para o meu futuro profissional; São 

cruciais para a minha carreira; São fundamentais para a minha formação profissional; 
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Deverão ajudar na carreira profissional; Serão úteis no trabalho; Irão me ajudar na área que 

escolhi. 

C5. RESPOSTAS RELACIONADAS À OBTENÇÃO DE 

CONHECIMENTO/CRESCIMENTO PESSOAL/ USO VIDA A FORA 

C5. 1. Estão sendo bem formados; Engrandecer-me-ão muito; Mudará a cabeça, a 

minha cultura, o meu ser; Vieram a somar na minha bagagem cultural; Vão me ajudar a 

entender melhor a natureza e as pessoas; São válidos para toda vida; Servem para conviver na 

sociedade; Serão úteis para a minha vida; Posso passar para as pessoas; Serão fundamentais 

para a vida pós universidade 

C5. 2. Estejam me enriquecendo mentalmente; Ajudarão na minha formação 

intelectual; Posso buscar cada vez mais conhecimento; Possam me ajudar e desenvolver meu 

conhecimento. 

C5. 3. Posso relacioná-los ao dia-a dia; Posso compreender muitas coisas que estão 

presentes no meu cotidiano.  

C5.4. Ajudem-me a entender melhor os conceitos físicos; me ajudarão a entender 

melhor e com mais profundidade os temas físicos 

C6. RESPOSTAS RELACIONADAS A UM FUTURO ACADÊMICO 

C6. 1. Possa me ajudar num mestrado e doutorado futuramente; Vão servir mais para 

um mestrado ou doutorado; sinto-me preparado para desenvolver minhas pesquisas na pós-

graduação; Irão contribuir bastante para o doutorado; Vão servir de base para uma pós-

graduação. 

C7. RESPOSTAS RELACIONADAS A UM FUTURO NÃO ESPECIFICADO 

C7. 1. São essenciais para o meu futuro; Podem vir a contribuir futuramente; Servirão 

de alicerce para os projetos; Poderão me ajudar futuramente; Posso ter um futuro promissor. 

C8. RESPOSTAS INDICANDO CRÍTICAS AOS CONTEÚDOS 

C8. 1. São frágeis; Não são contextualizados; Poderiam ser mais contextualizados; 

Não são suficientes; Não servirão de nada; Muitos professores dão as aulas e não mostram 

aplicações;  
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C8. 2. Poderiam ser mais direcionadas para a atuação profissional; as informações nos 

são dadas de forma regular; Há uma opressão dos conteúdos; alguns conhecimentos são 

desnecessários.  

C9 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C10 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C11 - NÃO RESPONDEU 
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Q9 – NA MINHA OPINIÃO, AS DISCIPLINAS VOLTADAS 

ESPECIFICAMENTE PARA AS QUESTÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM, 

TAIS COMO: INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA, PSICOLOGIAS 

DA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO, ETC SÃO...   

C1 - IMPORTANTE (SEM ESPECIFICAÇÕES) 

C1. 1 - Super importantes; Ótimas; Um pouco importantes; Necessárias; 

Maravilhosas; Extremamente importantes; Uma experiência fundamental; De uma 

importância; fundamental.  

C2 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA 

C2. 1 - Muito importantes, pois são essas disciplinas que me ensinarão a ser professor; 

São as únicas que servirão para darmos aula no ensino médio; Irão me ajudar n as práticas 

pedagógicas, no desenvolvimento e na preparação das aulas; Importantes, pois ensinar exige 

esses conhecimentos; Mostram-nos como lidar com situações que encontraremos em nossa 

futura realidade; Ensinam-nos como passar os conteúdos físicos; Ajudam-nos na construção 

de experimentos; Interessante por aprendermos o conteúdo do ensino médio; Importantes por 

aproximar os universitários das dificuldades que terão na sala de aula; Necessárias para a 

carreira docente; Ensaios experimentais. 

C2. 2 - Servem para apreendermos a ensinar de forma significativa; Irão me conduzir a 

uma melhor forma de ensinar; Oportunidade de discutir a sociedade e o que acontece na 

educação hoje; Importantes quando focadas nas discussões relacionadas às atividades de sala 

de aula; Importantes, pois nos ajudam a refletir sobre a educação. 

C2. 3 - Instrumentação é muito bom, porque construo experimentos que me auxiliam 

na preparação das aulas; As psicologias são importantes para aprender a lidar com pessoas, a 

ter paciência com os diferentes tipos de alunos. 

C3 - RESPOSTAS RELACIONADAS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

C3. 1 - Importante para minha formação na licenciatura; Importantes para os alunos de 

licenciatura em física; Essenciais para a formação; Importantes para a formação do professor; 

São importantes para tentar formar um professor qualificado; Importantes para o 

desenvolvimento profissional; Precisamos delas para nos capacitar; Complemento do que 

aproveitarei na minha futura profissão. 
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3. 2 - De grande importância para o curso; Essenciais para o curso se forem voltadas 

para a área de ensino; De fundamental importância para o curso; De grande importância para 

o curso, pois seremos professores; Necessárias para a grade. 

C4 - RESPOSTAS RELACIONADAS À OBTENÇÃO DE CONHECIMENTO 

C4. 1 - Importantes para expandir nossos conhecimentos; É bom saber de tudo um 

pouco. 

C5 - RESPOSTAS RELACIONADAS AOS RELACIONAMENTOS 

INTERPESSOAIS 

C5. 1 - Ajudam nos relacionamentos interpessoais; Importantes porque nós 

professores vamos trabalhar com seres humanos. 

C5. 2 – Ajudar-nos-ão a entender um pouco o aluno; Interessante por aprendermos 

conteúdos que nos ensinam a lidar com os alunos; Importantes, pois precisamos entender e 

lidar com alunos; Ajudam-nos a compreender os alunos. 

C6 - RESPOSTAS QUE INDICAM CRÍTICAS 

C6. 1 - Não preparam para a sala de aula; Não nos preparam para lidar com situações 

da sala de aula; De se envergonhar, não me vejo com nenhum conhecimento a mais do que 

tinha antes de cursá-las; Observamos que no DFI os professores as tratam, de maneira geral, 

como menores; Precisam ser revistas e ensinadas de forma diferente; Precisam ter professores 

capacitados para tal; Devem ser melhoradas para que tenhamos um curso de licenciatura e não 

de bacharelado; Pouco desenvolvidas para a atividade de professor; Pouco importantes para o 

ensino médio. 

C6. 2 - Pura enrolação; Poucas; Preparam pouco; Dão pouco suporte; Perda de tempo 

Uma perda de tempo; Quase em sua totalidade, inúteis; Fracas; Muito falam e pouco 

dizem; Bastante teóricas, muitas coisas não vemos na prática; Interessantes a depender do 

professor. 

C6. 3 - Em instrumentação não se aprende nada, não se faz nada além de ler alguns 

textos; As psicologias são interessantes, mas são dadas com descaso; Pouco importantes, 

exceto instrumentação para o ensino de física; As voltadas para o ensino são ótimas, diferente 

das do bacharelado, onde os professores ―matam‖ os alunos. 



 153 

C6. 4 - Psicologia é inútil; Por fora da parte de cálculo; Não são importantes para o 

curso de física; Um pouco enjoada; Um pouco chatas; Razoáveis. 

C7 – RESPOSTAS QUE INDICAM SENTIMENTOS POSITIVOS 

C7. 1 - São um alívio; Servem como terapia para os alunos de Física; Agradáveis. 

C8 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C9 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C10 - NÃO RESPONDEU 
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Q10 – COM O QUE APRENDO NAS DISCIPLINAS COMUNS AO 

BACHARELADO E À LICENCIATURA, EU POSSO...   

C1 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA/ FUTURO 

PROFISSIONAL 

C1. 1 - Não sei, acredito que muitas disciplinas não servem para a licenciatura; Talvez 

nem vou usar futuramente, se for usar, só poucas coisas; Fazer que alguma disciplina me 

ajude futuramente em alguma coisa; Como licenciando em física quase nada, ao menos em 

sala de aula; Algumas não importam para um futuro professor de física. 

C1. 2 – Ensinar; Desenvolver e aprender os conteúdos que serão expostos em minhas 

aulas; Extrair o que é realmente necessário para transmitir aos meus alunos do ensino médio; 

Aprender como são deduzidas as equações não demonstradas no ensino médio; Ter um olhar 

mais reflexivo quanto ao que transferirei aos alunos; Aprender melhor as teorias para uma boa 

aula. 

C1. 3 - Crescer profissionalmente; Ter uma base e me preparar para o mercado de 

trabalho; Adquirir conhecimentos para melhorar minha formação. 

C2 - RESPOSTAS QUE INDICAM DESINTERESSE PELO INTERESSE DA 

DOCÊNCIA 

C2. 1 - Dar um passo para cursar as disciplinas do Bacharelado; Ser bacharel; 

Transferir o curso se quiser; Aproveitar as matérias. 

C3 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO CONHECIMENTO/VIDA A FORA  

C3. 1 - Obter mais conhecimento; Aprofundar meus conhecimentos; Partilhar 

conhecimentos; Melhorar meus conhecimentos; Aprender mais; Avançar; Aprimorar-me; Ter 

uma facilidade em outros conteúdos; Desenvolver o cognitivismo; Aperfeiçoar-me. 

C3. 2 - Posso entender melhor meu cotidiano; Aplicar a física de maneira a 

compreender sua correlação com o mundo. 

C3. 3 - Não utilizar na vida. 

C4 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO CONHECIMENTO FÍSICO 

C4. 1 - São importantes para ter um conhecimento mais específico; Aumentar meus 

conhecimentos específicos; Quebrar a cabeça e aprender mais um pouquinho. 
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C4. 2 - Aprender física, com um enfoque para a pesquisa, não para o ensino médio; 

Entender melhor a física; Ter domínio de cálculo, física clássica, física moderna e métodos de 

física teórica; Aprofundar-me no estudo da física; Entender realmente o que é a Física. 

C5 - RESPOSTAS RELACIONADAS A UM FUTURO ACADÊMICO 

C5. 1 - Prepara-me para um mestrado e um doutorado; Optar em seguir a carreira de 

um mestrado, doutorado; Abrem possibilidades para um mestrado; Seguir meus estudos 

(mestrado e doutorado); Pode ser útil no mestrado, doutorado; Tentar entrar num mestrado. 

C5. 2 - São importantes para seguir na vida científica; Pensar em seguir a carreira de 

pesquisador; Tornar-me um pesquisador; Fazer pesquisas na área da física; Pesquisar alguma 

área do conhecimento 

C6 - RESPOSTAS QUE INDICAM COMPARATIVOS ENTRE A LICENCIATURA 

E O BACHARELADO 

C6. 1 - Saber que área de estudo me identifico mais, para aprofundar o estudo; Fazer 

uma análise de ambos os cursos;  

C6. 2 - Entender que as disciplinas do bacharelado possuem um método 

completamente diferente das de licenciatura; Com as de licenciatura ensinar, com as do 

bacharelado fazer um mestrado e um doutorado; As do bacharelado me dão suporte para 

aprender física, as de licenciatura não me preparam para dar uma boa aula. 

C7 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C8 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C9 - NÃO RESPONDEU 
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Q11 – PARA MIM, O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE 

FÍSICA... 

C1 - RESPOSTAS GERAIS 

C1. 1 – Tranqüilo; Ótimo; Importante; Essencial; Fundamental; Primordial.  

C1. 2 - Não sei, ainda não cheguei lá; Não sei Ainda não cursei; Não faço idéia; 

Desconhecido; Não sei explicar. 

C2 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA/ 

EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA COM A PRÁTICA 

C2. 1 - Importante para a minha formação de professor; Permite um maior contato 

com a futura profissão; A primeira idéia de como dar aula; O primeiro contato com os alunos; 

Uma disciplina essencial para quem pretende seguir a docência; É onde teremos contato com 

a realidade do ensino de Física; Possibilitam um melhor desempenho do professor; A primeira 

etapa de um bom professor; Necessário para a licenciatura; Uma preparação para a sala de 

aula; Uma oportunidade crucial para se ter maior contato coma realidade; Oportunidade para 

se conhecer os desafios do ensino de física; Uma forma de adequar o licenciando ao ambiente 

escolar. 

C2. 2 - Uma experiência de como é realmente o ensino na prática; Dá-nos segurança 

de enfrentar uma sala de aula; Uma oportunidade de ganhar experiência didática; 

Fundamental para se obter a experiência necessária para lecionar no ensino médio; Uma 

oportunidade de desenvolver o modo de ensinar; Importante, pois é na prática que 

aprendemos o que é ser professor; Uma maneira de perder o medo de enfrentar uma turma; 

Bom, pois nos coloca numa sala de aula onde podemos conviver com a futura profissão; 

Como experiência; Bastante proveitosa para adquirir experiência; Bom para nos 

familiarizarmos com o que vamos fazer no futuro; Experiência única; Dá experiência; Serve 

para aprimorar a experiência em sala de aula. 

C3 - RESPOSTAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA 

LICENCIATURA 

C3. 1 - Tentar aplicar a teoria das disciplinas voltadas para o ensino e a aprendizagem; 

Fundamental para colocar em prática o que foi aprendido na teoria; Viabiliza o encontro da 

teoria com a prática; A mais importante, pois é quando coloco em prática o que aprendi na 

Universidade; Boa para tentar por em prática o que foi aprendido na Universidade; É a 
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disciplina principal e mais importante, pois podemos colocar nossos conhecimentos em 

prática; Aplicação da teoria. 

C3. 2 - É a forma através da qual saberei meus erros; É onde terei a oportunidade de 

me preparar mais; Uma forma de avaliar o aprendizado do licenciando; Uma forma de ver 

como o licenciando se comporta numa sala de aula; Uma oportunidade de testar e aplicar 

conhecimentos; Bom para aprender com os erros e tentar ministrar aulas melhores; Muito 

importante, pois podemos ser avaliados de maneira prática sobre a nossa atividade docente; 

Importante para o curso; Um momento de testar e melhorar a didática do ensino; 

Acompanhamento fundamental para o iniciante. 

C3. 3 - Podemos aprender muito durante esse período em sala de aula; Um 

aprendizado 

C4 - RESPOSTAS QUE INDICAM DÚVIDAS QUANTO AO CURSO 

C4. 1 - Uma forma de saber se o que realmente quero é estar numa sala de aula; Uma 

maneira de se ter certeza da profissão que se quer seguir; Faz-nos perceber se realmente é a 

licenciatura que queremos; Muito importante, pois é lá que veremos se é o que realmente 

queremos; Saber se lecionar é o que quero; Será o momento em que realmente aprenderei a 

dar aula, se tiver vocação. 

C5 - RESPOSTAS QUE INDICAM CRÍTICAS 

C5. 1 - Sem compromisso por parte dos professores; Desmotivante pela falta de apoio 

aos estagiários; Uma coisa desorganizada, sem nenhum tipo de orientação que possa melhorar 

a nossa forma de ensinar; Brincadeira, pois no estágio o licenciando não possui nenhum tipo 

de orientação; Desmotivante ao observar a realidade. 

C5. 2 - Um saco, pois são 4, é demais!; Muito cansativo, são muitos estágios; Mais 

uma fase difícil. 

C7 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C8 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C9 - NÃO RESPONDEU 
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Q12 – AS AULAS DE LABORATÓRIO NA GRADUAÇÃO, PARA MIM ... 

C1 - RESPOSTAS QUE INDICAM IMPORTÂNCIA/ GOSTO PELA DSICIPLINA 

C1. 1 – Legais; Estimulantes; Muito boa; As melhores; Super legais; Complementos; 

―Quase‖ interessantes; Necessárias; Um pouco úteis. 

C1. 2 - Diferente das aulas normais; Interessantes, pois saímos da rotina; mais 

dinâmica; Importantes, pois o curso precisa de conhecimentos práticos. 

C1. 3 - Dependendo do professor são interessantes 

C2 - RESPOSTAS QUE RELACIONAM À DOCÊNCIA 

C2. 1 - Uma forma de conhecer experimentos simples, que ajudarão na preparação de 

uma aula; Poderiam abordar como trabalhar experimentos que usaremos em sala de aula. 

C3 - RESPOSTAS RELACIONADAS À VERIFICAÇÃO/OBTENÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

C3. 1 - Desenvolvimento do intelecto para a experimentação; Um oportunidade de 

testar e aplicar conhecimentos; Oportunidade para novas abordagens no campo da Física. 

C4 - RESPOSTAS QUE RELACIONAM A TEORIA FÍSICA COM A PRÁTICA 

C4. 1 - Interessantes, pois praticamos os assuntos; Legais, pois dá para ver que a teoria 

é real; Importantes, pois vemos a Física na prática; Importantes, pois vemos o real da teoria; 

Experiências práticas da Teoria; Colocam-nos em contato com a teoria; Complementação da 

teoria; ―É mão na massa, saindo da teoria e indo a prática; Ver na prática o que mostram os 

livros. 

C4. 2 - Boas, pois ao associarmos teoria com a prática e aprendemos mais; Ajudam na 

compreensão do conteúdo; Ajudam-me a entender melhor a teoria. 

C5 - RESPOSTAS QUE INDICAM NECESSIDADE DE DEDICAÇÃO À 

DISCIPLINA 

C5. 1 - Importante, mas sinto dificuldades nestas disciplinas; Muito cansativas, mas 

bem interessantes. 

C5. 2 - Dois créditos caros que só a desgraça; Deveriam ser mais créditos, pois 

consomem muito tempo; Deveria valer mais de dois créditos, pois é muito cansativo; 

Trabalhosas; Muito cansativas e valem poucos créditos. 
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C6 - RESPOSTAS QUE INDICAM CRÍTICAS 

C6. 1 - Meras decorebas, apenas seguimos o roteiro; As maiorias das pessoas saem do 

curso de laboratório sem entender nada; Muito mecânica, somente repetimos o que a apostila 

manda fazer; São muito rápidas e às vezes não entendemos o que estamos fazendo no 

experimento; Insuficientes, deveria haver mais aulas. 

C6. 2 - Ministradas de modo que, ao invés de prazerosas, se tornam o contrário; 

Muitas vezes mal assessoradas. 

C6. 3 - É preciso equipamentos melhores; Os laboratórios estão defasados; Precisa 

modernizar os laboratórios; Faltam materiais. 

C6. 4 – Sufocantes; Algo sem grande motivação e importância. 

C6. 5 - A correção dos relatórios é falha; O tempo de entrega dos relatórios é muito 

curto; Ótimas, mas o relatório é chato. 

C7 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C8 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C9 - NÃO RESPONDEU 
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Q13 - IMAGINO-ME SENDO UM PROFESSOR DE FÍSICA QUE... 

C1 - RESPOSTAS QUE TEM O ALUNO COMO FOCO DO TRABALHO 

DOCENTE 

C1. 1 - Que tente incentivar o aluno a gostar de Física; Ajude na aprendizagem de 

alunos desinteressados em aprender; Procure motivar os alunos a aprender; Possa estimular o 

aluno pelo estudo e pela compreensão do conteúdo; Procure despertar o interesse do aluno; 

Faça os alunos gostarem um pouco mais de Física; Mostre aos alunos que a Física não é tão 

complicada como eles imaginam; Tentar motivá-lo a aprender ciência; Faça o aluno a gostar 

mais da matéria. 

C1. 2 - Preocupa-se com a aprendizagem do aluno; Tente fazer com que os alunos 

tenham uma aprendizagem significativa; Consiga fazer com que meus alunos expandam seu 

melhor; Propicie desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional para os alunos; 

Incentivará os alunos a compreenderem melhor a relação entre os conhecimentos da Física; 

Seja um educador que contribua com a formação do caráter do aluno; Contribui para o 

desenvolvimento dos alunos; Contribui para o desenvolvimento dos alunos; Ajude na 

formação intelectual dos meus alunos; Transmita para o aluno a relação entre a Física e os 

fenômenos que o cercam; Ensinar os alunos a aprender e não a memorizar; Busque sempre o 

melhor para os alunos; Tenha o aluno como foco do trabalho. 

C1. 3 - Faça o possível para que os alunos aprendam o conteúdo dado; Procura dar o 

melhor para que os alunos aprendam; Tenha métodos de ensino para que os alunos 

compreendam e assimilem os conteúdos de forma clara; Tente passar os conhecimentos para o 

aluno de um jeito mais fácil de entender; Consegue envolver e chamar a atenção dos alunos; 

Impressione os alunos; Passa o que sabe para os alunos. 

C1. 4 - Ajude o aluno a relacionar os conceitos da Física no seu dia a dia; Relaciona a 

Física com o cotidiano do aluno. 

C1. 5 - Tente amenizar a dificuldade dos alunos; Compreenderá a dificuldade dos 

alunos; Estimule os alunos a não ter medo dos professores; Que os alunos aprendam a Física 

sem medo; Minimize a dificuldade do aluno. 

C2 - RESPOSTAS QUE INDICAM A VONTADE DE FAZER A DIFERENÇA NA 

SALA DE AULA 
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C2. 1 - Seja diferente da grande maioria, que leciona de maneira abstrata e 

descontextualizada; Buscando uma nova forma de mostrar os conteúdos aos alunos e não 

manter o ensino tradicional; Tenha uma concepção diferente dos que estão no mercado de 

trabalho; Eduque melhor que os de hoje; Demonstre interesse pelos conhecimentos dos alunos 

(aprendizagem) diferente dos que temos hoje; Diferente dos professores que existem, sem 

nenhuma didática de ensino; Seja melhor em relação a outros professores. 

 C2. 2 - Com uma nova metodologia de ensino; Tente desmistificar a idéia que a 

Física é difícil e não serve para nada; Faça a diferença; Fará a diferença; Pode inovar; Fará a 

diferença na sala se aula. 

C2. 3 - Seja compromissado com a causa do ensinar com sabor; Contribua para a 

melhoria da educação em nosso país; Busca melhorar o ensino em nosso país; Tornará o 

mundo melhor; Esteja comprometido com o ensino-aprendizagem; Divulga e exerce o seu 

papel como fomentador da ciência; Cumpra com o seu papel, como educador e formador de 

cidadãos. 

C3 - RESPOSTAS RELACIONADAS À OBTENÇÃO/USO DO CONHECIMENTO 

C3. 1 - Busque a inovação, reciclando meu conhecimento; Possui o conhecimento 

específico e uma ótima didática; Preza pelo conhecimento; Tenta aplicar todo o conhecimento 

adquirido na Universidade; Colocará em prática o que aprendeu na Universidade. 

C4 - RESPOSTAS QUE INDICAM A IMPORTÂNCIA DOS 

RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS 

C4. 1 - Interagir com os alunos é o mais importante; Tenha uma boa relação com os 

alunos; Tem afetividade com os alunos; Interaja com os alunos; Dê-me bem com os alunos; 

Compreenda os alunos; Tem compromisso com os alunos. 

C5 - RESPOSTAS QUE REMETEM A QUALIDADES PROFISSIONAIS DO 

PROFESSOR 

C5. 1 - Trabalha seriamente, com responsabilidade e ordem em sala de aula; Cumpre a 

carga horária; Ser responsável e comprometido com a minha função; Desenvolva um trabalho 

correto e de qualidade; Atue com ética; Atue com profissionalismo; Não seja relaxado.  

C5. 2 - Um bom professor de Física; Ensina muito bem; Tente ensinar da melhor 

maneira possível; Transmita da melhor maneira possível o conteúdo; Consegue passar o 
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conhecimento de uma forma interessante; Que passe o assunto como se deve; Simplifique a 

matéria; Tenta levar experimentos e demonstração. 

C5. 3 - Saiba a disciplina; Atenda às necessidades da Instituição que trabalhe. 

C6 – RESPOSTAS QUE REMETAM AO PREZER/ GOSTO PELA DOCÊNCIA 

C6. 1 - Goste do que faz; Goste e se sinta feliz em ser professor; Goste muito da área, 

apesar das dificuldades; Vá me sentir bem, embora seja uma atividade que requeira muita 

dedicação. 

C7 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C8 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C9 - NÃO RESPONDEU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

Q14 – PARA SER UM BOM PROFESSOR DE FÍSICA DEVO... 

C1 - RESPOSTAS RELACIONADAS À FORMAÇÃO (INICIAL OU 

CONTINUADA) 

C1. 1 - Estudar bastante; Dedicar-me bastante/ às disciplinas; Preparar-me bem; 

Empenhar-me; Estudar mais; Tentar aprender tudo que for possível; Investir na minha 

formação acadêmica; Ser o melhor aluno que puder. 

C1. 2 - Aprender bem Física; Conhecer a parte específica; Dominar bem o conteúdo 

para levar para sala de aula; Entender o conteúdo que for explicar. 

C1. 3 - Fazer pesquisas; Trabalhar com pesquisas; Pesquisar sobre coisas novas. 

C1. 4 - Estar sempre atualizada; Procurar sempre mais conhecimento; Sempre me 

atualizar. 

C1. 5 - Aproveitar o máximo possível da aprendizagem e conhecimento passado na 

minha formação; Usar instrumentos mencionados nas teorias da aprendizagem; Por em prática 

o que aprendi. 

C2 – RESPOSTAS RELACIONADAS À DIDÁTICA 

C2. 1 - Contextualizar os conteúdos/ as aulas; Mostrar a Física no cotidiano; Fazer 

aulas que mostrem além dos cálculos; Ensinar a Física de modo dinâmico, além dos cálculos. 

C2. 2 - Levar animações; Fazer experimentos; Fazer demonstrações. 

C2. 3 - Buscar melhoria para as aulas; Trabalhar com novas técnicas de ensino; Levar 

atividades diferentes para as aulas, que levem ao verdadeiro aprendizado. 

C3 – RESPOSTAS QUE INDICAM O ALUNO COMO FOCO DO TRABALHO 

DOCENTE 

C3. 1 - Chamar a atenção dos meus alunos; Motivar os alunos; Verificar o que os 

alunos precisam; Colocar-me no lugar dos alunos; Prestar atenção nos alunos; Preocupar-me 

com a realidade do aluno. 

C3. 2 - Devo me preocupar se o aluno está ou não aprendendo; Ver as dificuldades dos 

alunos; Entender as dificuldades dos alunos; Levar em consideração o conhecimento prévio 

dos alunos ao conduzir as aulas; Levar em consideração o conhecimento prévio dos alunos; 

Entender o que os alunos já sabem sobre a Física. 
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C3. 3 - Ter uma boa relação com os alunos; Ser um professor com uma boa relação 

com os alunos; Ouvir as sugestões dos meus alunos quanto às minhas práticas; Ter boa 

relação com os alunos; Abrir um canal livre de comunicação com os alunos (porém com 

respeito). 

C3. 4 - Mostrar a relação entre o conteúdo e o dia a dia do aluno; Tentar despertar o 

interesse dos alunos para a Física e para a ciência como um todo. 

C3. 5 - Ensinar o aluno para que ele consiga construir seu conhecimento; Promover o 

debate e a construção do conhecimento pelos alunos. 

C4 - RESPOSTAS QUE REMETEM A CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS 

C4. 1 - Saber passar o conhecimento; Saber passar o conteúdo; Saber ensinar; Saber 

como passar o assunto; Ter uma boa didática; Estudar a forma mais simples de transmitir 

conhecimentos; Passar o conteúdo de forma clara e objetiva. 

C4. 2 - Ser um facilitador da aprendizagem; Transmitir conhecimento sem limites; 

Devo formar e não apenas ensinar; Estar ciente e preparado das obrigações de um educador; 

Esforçar-me para conjecturar os assuntos; Ser observador em sala de aula; Aprender junto 

com os alunos. 

C4. 3 - Unir teoria à prática na sala de aula; Lecionar de forma consciente e 

compreensiva; Ir além do que está escrito nos livros; Tornar a Física uma disciplina palpável.  

C4. 4 - Demonstrar interesse pelo assunto; Gostar do que faço. 

C5 - RESPOSTAS QUE REMETEM A CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 

C5. 1 - Ser dinâmico; Ser participativo. 

C5. 2 - Comprometido; responsável; Ser disciplinado; Faltar poucas aulas; Ter rigor 

científico; Ser completo. 

C5. 3 - Saber ouvir; Saber aprender; Respeitar e ser respeitado; Ter humor e carisma; 

Ter paciência; Ser simples. 

C6 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C7 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C8 - NÃO RESPONDEU 
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Q15- PENSO QUE A MINHA RELAÇÃO COM MEUS FUTUROS ALUNOS 

DEVA SER...  

C1 – RESPOSTAS QUE INDICAM RELAÇÕES POSITIVAS, SEM 

ESPECIFICAÇÕES. 

C1. 1 - Muito boa; Bem interessante; Boa; A melhor possível; Perfeita; Ótima; 

Flexível. 

C1. 2 - De respeito; Proveitosa e gratificante; De diálogo; Bem comunicativa; 

Agradável; Amistosa; Cordial; Harmoniosa; De cordialidade; Bastante agradável; Amigável; 

Bastante produtiva; Saudável. Bem divertida 

C1. 3 - Humanista; Construtivista. 

C2 – RESPOSTAS QUE INDICAM RELAÇÕES POSITIVAS, ESPECIFICADAS 

C2. 1 - Próxima, pois gosto de me comunicar; Boa, pois sou comunicativo; Boa, pois 

sou paciente e gosto de trabalhar com o público; Que não seja um monólogo. 

C2. 2 - Boa, não quero meus alunos falando mal de mim pelo colégio; Equilibrada, 

nem liberal demais nem rigoroso demais; A melhor possível para acabar com essa história que 

professor de exatas tem que ser carrasco. 

C3 – RESPOSTAS QUE INDICAM RELACIONADAS À 

AFETIVIDADE/RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS 

C3. 1 - Afetiva, levando o lado humanista, mas não deixando de manter a ordem; De 

amizade; Com laços de amizade; Interessante e afetiva para que possa fazer com que gostem 

da disciplina. 

C3. 2 - De companheirismo; Amigos; Com carinho e atenção; De cumplicidade; De 

aprendizado bilateral; De troca de informações; De ajuda mútua; Sem hierarquias 

C4 – RESPOSTAS QUE INDICAM RELACIONADAS À APRENDIZAGEM/ 

CONHECIMENTO DO ALUNO 

C4. 1 - Importante para que eu saiba localizar as suas deficiências em relação à Física; 

Visando a interação professor aluno, pois isto é fundamental no processo de ensino-

aprendizagem; Tenha como objetivo a aprendizagem significativa; Que sempre haja uma 

ponte para que eles possam tirar suas dúvidas. 
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C4. 2 - Deixar o aluno livre para desenvolver seus métodos (desde que esteja 

fisicamente correto); Uma contínua transferência do saber; De educador preocupado não em 

dar aula, mas em auxiliar o aluno; Diferente da que tive uma boa relação que facilite o 

conhecimento do aluno através dessa interação professor-aluno. 

C4. 3 - Uma relação que tenta ser um complemento da família para poder passar uma 

boa educação; Cheia de valores éticos. 

C5 – RESPOSTAS QUE INDICAM RELAÇÕES ESTRITAMENTE 

PROFISSIONAIS 

C5. 1 - Dentro dos limites; Depende da educação dos alunos; Profissional; Professor-

aluno; Ensino – Aprendizagem. 

C6 – RESPOSTAS QUE INDICAM RELAÇÕES COM DIFICULDADES 

C6. 1 - De dificuldades, pois não tenho experiência; Será difícil, pois devo cobrar o 

que foi dado e eles não querem nada; Um desafio. 

C7 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C8 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C9 - NÃO RESPONDEU 
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Q16 - ACREDITO QUE O ENSINO DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO TENHA 

A FINALIDADE DE... 

C1 - RESPOSTAS RELACIONADAS À OBTENÇÃO DE 

CONHECIMENTO/FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO 

C1. 1 - Passar um conhecimento amplo; Contribuir na formação do indivíduo de uma 

forma geral (intelectual e social); Formar pessoas de pensar novas coisas a partir do seu 

aprendizado; Investir na busca por conhecimento e não apenas em memorizar equações; 

Desenvolver capacidades e competências, dando ao aluno uma visão geral e interdisciplinar 

da ciência;  

C1. 2 - Formar cidadãos éticos; Formar o aluno para os novos desafios da sociedade; 

Desenvolver um sendo crítico nos alunos; Contribuir para o crescimento humano. 

C1. 3 - Formar alunos com qualidade de ensino; Melhorar a qualidade do ensino da 

Física no ensino médio de hoje; Dar uma boa base; Preparar e abrir os horizontes; Base 

fundamental; Encaminhar os alunos. 

C2 - RESPOSTAS RELACIONADAS À COMPREENSÃO DO DIA A DIA/DO 

MUNDO, USO VIDA A FORA 

C2. 1- Ensinar conteúdos que os ajudarão no dia a dia; Fazer com que os alunos 

percebam que a Física está presente no dia a dia; Prepará-los para o dia a dia; Despertar a 

curiosidade dos alunos com relação aos conceitos Físicos envolvidos no nosso dia a dia; 

Mostrar as coisas do dia a dia relacionando com a Física.  

C2. 2 - Fazer com que os alunos entendam a natureza; Fazer as pessoas entenderem a 

natureza; Dar uma noção de como a natureza é regida por explicações Físicas; Levar a relação 

entre a matemática e os assuntos da natureza; Mostrar para os alunos como usá-la para 

facilitar e entender os fenômenos. 

C2. 3 - Fazer com que a Física facilite a vida dos alunos; Preparar não somente para a 

Universidade, mas para a vida; Preparar os alunos para a vida. 

C3 - RESPOSTAS RELACIONADAS À AQUISIÇÃO CONHECIMENTOS 

FÍSICOS/CIENTÍFICOS 

C3. 1 - Dar uma visão geral do mundo científico; Ajudar a todos a entenderem novas 

tecnologias; Descobrir novos cientistas; Formar pessoas que tenham a capacidade de pensar 
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cientificamente; Mostrar conhecimentos de fenômenos importantes; Investigar fenômenos 

interessantes. 

C3. 2 - Subsidiar o aluno com os conceitos básicos da Física; Passar o máximo de 

informações possíveis para o ensino de Física; Demonstrar os conhecimentos básicos e 

fundamentais da Física; Passar um pouco de conhecimento Físico para os alunos. 

C3. 3 - Atrair os alunos para o mundo Físico; Fazer com que os alunos sintam prazer 

em estudar Física; Mostrar aos alunos o fascínio da Física ; Despertar o gosto pela ciência. 

C4 - RESPOSTAS RELACIONADAS À UNIVERSIDADE E/OU INGRESSO 

NESTA 

C4. 1 - Preparar o aluno para a Universidade; Mostrar de forma superficial o que 

vamos nos deparar nas Universidades; Que o aluno tenha um ensino de qualidade para que ele 

possa se dar bem na Universidade; Deixar o aluno pronto para cursar um ensino superior; 

Preparar para o ingresso na Universidade. 

C4. 2 - Conhecimentos para fazer vestibular; Preparar para os vestibulares; Lançar 

para a Universidade. 

C5 – RESPOSTAS QUE INDICAM CRÍTICAS AO ENSINO DE FÍSICA 

C5. 1 - Passar de ano; Não aprender nada; Não zerar a prova no vestibular; Na 

realidade, formar quantitativamente os alunos. 

C5. 2 - Preparar para o vestibular, o que me deixa frustrado!; Não ensinar somente 

para o vestibular. 

C6 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C7 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C8 - NÃO RESPONDEU 
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Q17 – PENSO QUE COMO PROFESSOR DE FÍSICA REPRESENTAREI 

PARA A SOCIEDADE... 

C1 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO ENSINO/OBTENÇÃO DO 

CONHECIMENTO  

C1. 1 - Alguém que acredita num ensino melhor para os alunos; Alguém 

compromissado em melhorar a educação; Preocupado em melhorar o ensino; Um educador 

que luta pela melhoria do ensino. 

C1. 2 - Um facilitador da aprendizagem; Que possa esclarecer dúvidas e 

questionamentos das pessoas; Um importante papel de explicar, compreender, facilitar; Um 

cidadão apto a ensinar e aprender com os meus alunos. 

C1. 3 - Um transmissor do conhecimento preocupado com o aprendizado do aluno; 

Um grande ser humano, que ensina além do conteúdo; Formar alunos capazes de formar seus 

próprios conceitos; Um transmissor do conhecimento; Um distribuidor do saber; Um 

proliferador do conhecimento; Uma ponte que dá acesso ao conhecimento. 

C1. 4 - Um papel importante no ensino; Uma diferença no ensino; Um papel de 

educador de qualidade; Alguém que se preocupa com a educação dos estudantes; Como um 

educador tem de ser; Um contribuinte para o sucesso do aluno na vida; Uma boa formação 

para meus futuros alunos; Um formador do caráter dos alunos. 

C1. 5 - Uma pessoa que contribui para formar profissionais; Um profissional gerando 

e fazendo outros profissionais. 

C2 - RESPOSTAS RELACIONADAS AO ENSINO DE FÍSICA/CIENTÍFICO 

C2. 1 - Uma pessoa que possa melhorar o ensino de Física; Alguém que contribui para 

a compreensão da Física no mundo; Um ser importante, com a responsabilidade de mostrar 

uma física diferente, prazerosa e divertida. 

C2. 2 - Uma pessoa que tente fazer os alunos aprenderem um pouco de Física; Um 

meio de comunicação que busca aproximar a sociedade da Física; A importância da Física nas 

escolas; Um divulgador da ciência, formando novos cientistas; Um professor comprometido 

com o crescimento científico do alunado. 

C3 - RESPOSTAS RELACIONADAS A UMA CONTIBUIÇÃO SOCIAL 
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C3. 1 - O início de uma formação cidadã e profissional; Um cidadão que contribua 

para a sociedade, dando ensinamentos para o dia a dia; Uma pessoa capaz de contribuir para 

melhorar a vida da sociedade, sendo um profissional de qualidade e exercendo minhas 

funções com ética; Um agente de transformações: que ajude na formação de bons 

profissionais e bons cidadãos; Um colaborador da formação da sociedade; Um profissional 

atuante na sociedade, tentando melhorar sua realidade; Alguém que contribui para o 

desenvolvimento da sociedade. 

C3. 2 - Contribuir para a formação dos meus futuros filhos; Um profissional de 

responsabilidade, que transmite um melhor conhecimento para as futuras gerações; Um elo na 

corrente que constitui o conhecimento da sociedade ao longo dos tempos; Alguém que pode 

fazer um país melhor, me empenhando para uma educação de qualidade. 

C4 - RESPOSTAS RELACIONADAS À CARACTERISTICAS PROFISSIONAIS 

C4. 1 - Um profissional dedicado e competente naquilo que faz; Um profissional 

competente; Um bom profissional; Um profissional de ensino. 

C4. 2 - Um professor competente e respeitado por honrar com meus deveres e 

obrigações; Um bom professor, pois aspiro e me dedico para que isso aconteça; Um bom 

professor, dedicado. 

C4. 3 - Um cidadão apto a discutir assuntos relacionados à ciência; Uma pessoa 

extremamente inteligente; Uma pessoa importante, pois saber entender os conceitos é viver 

melhor; Um profissional com conhecimentos sólidos; Alguém capaz de trazer a tona 

conceitos e situações antes ignoradas pelo alunado; Um profissional que sabe lidar com os 

problemas da natureza. 

C5 - RESPOSTAS QUE INDICAM O PROFESSOR COMO EXEMPLO A SER 

SEGUIDO 

C5. 1 - Um bom exemplo; Um diferencial; Um símbolo; Uma luz para os que estão na 

Caverna; Uma célula de desenvolvimento; Muita coisa; Um exemplo; Um bem; Alguém em 

que será depositada confiança. 

C5. 2 - Que veio de baixo e mostrou que chegou lá; Uma referencia para os meus 

alunos, por mostrar que é difícil entrar e sair de uma Universidade. 

C6 – RESPOSTAS QUE INDICAM A DESVALORIZAÇÃO DA DOCÊNCIA 
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C6. 1 - Mais um louco; Um cidadão de pouco valor, pois a licenciatura não é 

valorizada; Um mero professor. 

C7 – OUTRAS (NOTAR QUAIS) 

C8 – RESPOSTA ILEGÍVEL, NÃO ENTENDEU A PERGUNTA 

C9 - NÃO RESPONDEU 
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ANEXO 3.  PLANILHAS COM PERCENTUAIS POR QUESTÃO, COMPLETAS 

COM SUBCATEGORIAS. 



 173 

 

Q1 - TOTAL GERAL  
 HOMENS((%) 

(%) (%) 

MULHERES(%) 

(% ((%)(%) (%) 

TOTAL (%) 

C1 
1.1 4 9 6 

TOTAL C1 4 9 6 

C2 

2.1 4 3 4 
2.2.1 10 17 13 

2.2.2 4 3 4 
2.3 7 3 6 

2.4 2 3 3 

TOTAL C2 27 29 29 

C3 
3.1 1 0 1 
3.2 0 0 0 

TOTAL C3 1 0 1 

C4 
4.1 5 0 4 
4.2 2 0 2 

TOTAL C4 7 0 6 

C5 
5.1 4 0 3 
5.2 5 6 6 

TOTAL C5 9 6 8 

C6 

6.1 7 0 6 
6.2 2 3 3 

6.3 2 0 2 
TOTAL C6 12 3 10 

C7 
7.1 2 6 4 
7.2 1 6 3 

TOTAL C7 4 9 6 

C8 
8.1 4 0 3 

TOTAL C8 4 0 3 

C9 

9.1 7 9 6 
9.2 1 0 1 

9.3 5 0 0 

9.4 2 3 2 
9.5 1 3 2 

TOTAL C9 17 14 10 

C10 

10.1 1 3 2 
10.2 5 0 4 
10.3 7 3 6 

10.4 4 6 5 

TOTAL C10 17 11 17 

C11 
11.1 0 6 2 

TOTAL C11 0 6 2 

C12 

12.1 0 6 2 
12.2 0 3 1 

12.3 1 6 3 
12.4 0 0 0 

TOTAL C12 1 14 6 

C13 
13 0 0 0 

TOTAL C13 0 0 0 

C14 
14 0 0 0 

TOTAL C14 0 0 0 

C15 
15 0 3 1 

TOTAL C15 0 3 1 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q2 - TOTAL GERAL 
  HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL 

(%) 
C1 

1.1 6 3 6 
TOTAL 

C1 

6 5 6 

C2 

2.1 7 5 7 
2.2 8 13 7 

2.3 4 5 4 
TOTAL 

C2 

19 21 18 

C3 
3.1 4 0 2 
3.2 0 8 2 

TOTAL 

C3 

4 8 5 

C4 

4.1 4 3 3 
4.2 2 3 2 

4.3 1 5 2 

4.4 6 8 7 
TOTAL 

C4 

13 18 15 

C5 
5.1 5 15 7 
5.2 0 3 1 

TOTAL 

C5 

5 15 8 

C6 

6.1 12 5 10 
6.2 5 5 5 

6.3 0 3 1 
TOTAL 

C6 

17 13 15 

C7 
7.1 10 5 8 
7.2 5 8 6 

TOTAL 

C7 

14 13 14 

C8 
8.1 8 0 6 
8.2 1 3  

TOTAL 

C8 

10 3 7 

C9 

9.1 6 0 4 
9.2 4 3 3 

9.3 0 3 1 
TOTAL 

C9 

10 5 8 

C10 
10.1 2 0 3 

TOTAL 

C10 

2 0 3 

C11 
11.1 1 0 1 

TOTAL 

C11 

1 0 1 

C12 
12.1 0 0 0 

TOTAL 

C12 

0 0 0 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q3 - TOTAL GERAL 
 HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL(%) 

(%) % 
C1 

1.1 3 0 2 
TOTAL 

C1 

3 0 2 

C2 

2.1 4 5 4 
2.2 5 0 3 

2.3 4 0 3 
2.4 1 3 2 

2.5 3 3 3 

2.6 1 3 2 
2.7 10 0 7 

TOTAL 

C2 

28 13 23 

C3 

3.1 6 13 9 
3.2 1 8 3 

3.3 3 0 2 
3.4 3 0 2 

3.5 3 0 2 
3.6 1 0 1 

TOTAL 

C3 

17 21 18 

C4 

4.1 0 3 1 
4.2 0 3 1 

4.3 3 0 2 
4.4 3 0 2 

TOTAL 

C4 

5 5 5 

C5 

5.1 4 0 3 
5.2 0 5 2 

5.3 6 0 4 
TOTAL 

C5 

10 5 9 

C6 
6.1 1 5 3 
6.2 3 5 3 

TOTAL 

C6 

4 11 6 

C7 
7.1 4 0 3 
7.2 3 3 3 

TOTAL 

C7 

6 3 5 

C8 
8.1 1 0 1 
8.2 0 3 1 

TOTAL 

C8 

1 3 2 

C9 
9.1 23 39 28 

TOTAL 

C9 

23 39 28 

C10 
10.1 0 0 0 

TOTAL 

C10 

0 0 0 

C11 
11.1 0 0 0 

TOTAL 

C11 

0 0 0 

C12 
12.1 3 0 2 

TOTAL 

C12 

3 0 2 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q4A - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 36 46 39 

1.2 7 5 6 

1.3 11 14 12 

1.4 7 0 5 

TOTAL C1 61 65 62 

C2 

2.1 3 0 2 

2.2 1 3 2 

2.3 1 3 2 

2.4 3 3 3 

2.5 1 5 3 

2.6 0 0 0 

2.7 7 0 5 

TOTAL C2 17 14 16 

C3 
3.1 10 11 10 

TOTAL C3 10 11 10 

C4 

4.1 r3 5 4 

4.2 4 0 3 

TOTAL C4 7 5 6 

C5 

5.1 3 0 2 

5.2 3 3 3 

TOTAL C5 6 3 5 

C6 
6.1 0 3 1 

TOTAL C6 0 3 1 

C7 
7.1 0 0 0 

TOTAL C7 0 0 0 

C8 
8.1 0 0 0 

TOTAL C8 0 0 0 

TOTAL GERAL 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 177 

Q4B - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 28 20 26 

1.2 9 7 8 

1.3 7 3 6 

1.4 3 3 3 

TOTAL C1 47 33 43 

C2 

2.1 9 7 8 

2.2 9 10 9 

TOTAL C2 18 17 17 

C3 

3.1 1 3 2 

3.2 4 3 4 

3.3 6 7 6 

3.4 1 0 1 

TOTAL C3 13 13 13 

C4 

4.1 6 3 5 

4.2 0 7 2 

4.3 0 3 1 

4.4 1 10 4 

4.5 1 0 1 

TOTAL C4 9 23 13 

C5 

5.1 1 3 2 

5.2 3 7 4 

TOTAL C5 4 10 6 

C6 
6.1 0 3 1 

TOTAL C6 0 3 1 

C7 
7.1 9 0 6 

TOTAL C7 9 0 6 

C8 
8.1 0 0 0 

TOTAL C8 0 0 0 

C9 
9.1 0 0 0 

TOTAL C9 0 0 0 

C10 
10.1 0 0 0 

TOTAL C10 0 0 0 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q5A - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 16 30 20 

1.2 3 3 3 

TOTAL C1 19 33 23 

C2 

2.1 5 3 5 

2.2 4 7 5 

2.3 5 3 5 

TOTAL C2 15 13 14 

C3 

3.1 5 3 5 

3.2 4 7 5 

3.3 3 7 4 

3.4 3 0 2 

TOTAL C3 15 17 15 

C4 

4.1 8 7 8 

4.2 3 10 5 

TOTAL C4 11 17 12 

C5 

5.1 4 3 4 

5.2 5 0 4 

5.3 3 0 2 

5.4 1 0 1 

TOTAL C5 13 3 10 

C6 
6.1 8 10 9 

TOTAL C6 8 10 9 

C7 
7.1 11 0 8 

TOTAL C7 11 0 8 

C8 
8.1 4 0 3 

TOTAL C8 4 0 3 

C9 

9.1 1 7 3 

9.2 1 0 1 

TOTAL C9 3 7 4 

C10 
10.1 0 0 0 

TOTAL C10 0 0 0 

C11 
11.1 1 0 1 

TOTAL C11 1 0 1 

C12 
12.1 1 0 1 

TOTAL C12 1 0 1 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q5B - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 10 16 12 

1.2 12 13 12 

1.3 7 19 11 

1.4 3 0 2 

TOTAL C1 33 48 38 

C2 

2.1 18 16 17 

2.2 9 3 7 

2.3 1 0 1 

2.4 3 0 2 

TOTAL C2 31 19 28 

C3 

3.1 6 3 5 

3.2 3 0 2 

TOTAL C3 9 3 7 

C4 

4.1 3 10 5 

4.2 1 3 2 

4.3 1 3 2 

TOTAL C4 6 16 9 

C5 
5.1 3 3 3 

TOTAL C5 3 3 3 

C6 

6.1 7 6 7 

6.2 1 3 2 

6.3 3 0 2 

TOTAL C6 12 10 11 

C7 
7.1 1 0 1 

TOTAL C7 1 0 1 

C8 
8.1 1 0 1 

TOTAL C8 1 0 1 

C9 
9.1 3 0 2 

TOTAL C9 3 0 2 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q6A - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 
1.1 21 27 23 

TOTAL C1 21 27 23 

C2 

2.1 10 8 9 

2.1 5 4 5 

TOTAL C2 15 12 14 

C3 

3.1 3 4 3 

3.1 3 0 2 

TOTAL C3 7 4 6 

C4 

4.1 15 15 15 

4.2 2 4 2 

4.3 3 15 7 

TOTAL C4 20 35 24 

C5 

5.1 0 4 1 

5.2 3 0 2 

5.3 3 0 2 

5.4 8 0 6 

5.5 3 0 2 

TOTAL C5 18 4 14 

C6 
6.1 5 8 6 

TOTAL C6 5 8 6 

C7 
7.1 0 8 2 

TOTAL C7 0 8 2 

C8 
8.1 10 4 8 

TOTAL C8 10 4 8 

C9 
9.1 0 0 0 

TOTAL C9 0 0 0 

C10 
10.1 0 0 0 

TOTAL C10 0 0 0 

C11 
11.1 5 0 3 

TOTAL C11 5 0 3 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q6B - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 3 3 3 

1.2 5 14 8 

1.3 5 7 6 

1.4 7 3 6 

1.5 2 0 1 

TOTAL C1 22 28 24 

C2 

2.1 7 3 6 

2.2 13 14 13 

2.3 0 3 1 

TOTAL C2 20 21 20 

C3 

3.1 8 7 8 

3.2 5 0 3 

3.3 5 3 4 

TOTAL C3 18 10 16 

C4 

4.1 3 3 3 

4.2 0 3 1 

TOTAL C4 3 7 4 

C5 
5.1 12 17 13 

TOTAL C5 12 17 13 

C6 
6.1 7 3 6 

TOTAL C6 7 3 6 

C7 
7.1 5 0 3 

TOTAL C7 5 0 3 

C8 

8.1 2 3 2 

8.2 0 10 3 

TOTAL C8 2 14 6 

C9 
9.1 3 0 2 

TOTAL C9 3 0 2 

C10 
10.1 2 0 1 

TOTAL C10 2 0 1 

C11 
11.1 2 0 1 

TOTAL C11 2 0 1 

C12 
12.1 5 0 3 

TOTAL C12 5 0 3 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q7 - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 15 16 15 

1.2 3 5 4 

1.3 7 5 6 

TOTAL C1 24 27 25 

C2 

2.1 4 5 5 

2.2 3 0 2 

2.3 3 0 2 

TOTAL C2 9 5 8 

C3 

3.1 14 11 13 

3.2 1 3 2 

TOTAL C3 15 14 14 

C4 

4.1 4 3 4 

4.2 4 3 4 

TOTAL C4 8 5 7 

C5 
5.1 4 8 5 

TOTAL C5 4 8 5 

C6 

6.1 3 8 5 

6.2 7 14 9 

6.3 0 5 2 

TOTAL C6 9 27 15 

C7 

7.1 1 5 3 

7.2 3 0 2 

TOTAL C7 4 5 5 

C8 

8.1 7 0 5 

8.2 1 0 1 

TOTAL C8 8 0 5 

C9 
9.1 4 0 3 

TOTAL C9 4 0 3 

C10 
10.1 4 3 4 

TOTAL C10 4 3 4 

C11 
11.1 3 5 4 

TOTAL C11 3 5 4 

C12 
12.1 0 0 0 

TOTAL C12 0 0 0 

C13 
13.1 0 0 0 

TOTAL C13 0 0 0 

C14 
14.1 7 0 5 

TOTAL C14 7 0 5 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q8 - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 
1.1 23 10 19 

TOTAL C1 23 10 19 

C2 

2.1 2 6 3 

2.2 2 13 5 

TOTAL C2 3 19 8 

C3 
3.1 8 6 7 

TOTAL C3 8 6 7 

C4 

4.1 8 3 6 

4.2 9 13 10 

TOTAL C4 17 16 16 

C5 

5.1 11 10 10 

5.2 3 6 4 

5.3 2 3 2 

5.4 3 0 2 

TOTAL C5 18 19 19 

C6 
6.1 5 6 5 

TOTAL C6 5 6 5 

C7 
7.1 11 10 10 

TOTAL C7 11 10 10 

C8 

8.1 8 3 6 

8.2 5 0 3 

TOTAL C8 12 3 9 

C9 
9.1 0 3 1 

TOTAL C9 0 3 1 

C10 
10.1 0 3 1 

TOTAL C10 0 3 1 

C11 
11.1 5 3 4 

TOTAL C11 5 3 4 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q9 - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 
1.1 19 13 17 

TOTAL C1 19 13 17 

C2 

2.1 16 19 17 

2.1 1 3 2 

2.1 1 3 2 

TOTAL C2 19 25 21 

C3 

3.1 6 19 10 

3.1 6 9 7 

TOTAL C3 12 28 17 

C4 
4.1 1 6 3 

TOTAL C4 1 6 3 

C5 

5.1 4 0 3 

5.2 7 9 8 

TOTAL C5 12 9 11 

C6 

6.1 9 6 8 

6.2 12 3 9 

6.3 3 0 2 

6.4 7 3 6 

TOTAL C6 31 13 25 

C7 
7.1 0 3 1 

TOTAL C7 0 3 1 

C8 
8.1 1 0 1 

TOTAL C8 1 0 1 

C9 
9.1 0 0 0 

TOTAL C9 0 0 0 

C10 
10.1 3 3 3 

TOTAL C10 3 3 3 

C11 
11.1 0 0 0 

TOTAL C11 0 0 0 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q10 - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 6 9 7 

1.2 6 6 6 

1.3 2 6 3 

TOTAL C1 15 22 17 

C2 
2.1 3 6 4 

TOTAL C2 3 6 4 

C3 

3.1 18 22 19 

3.2 2 3 2 

3.3 2 0 1 

TOTAL C3 21 25 22 

C4 

4.1 3 3 3 

4.2 8 3 6 

TOTAL C4 11 6 10 

C5 

5.1 18 9 15 

5.2 6 6 6 

TOTAL C5 24 16 21 

C6 

6.1 3 3 3 

6.2 2 0 1 

TOTAL C6 5 3 4 

C7 
7.1 0 0 0 

TOTAL C7 0 0 0 

C8 
8.1 0 3 1 

TOTAL C8 0 3 1 

C9 
9.1 21 19 20 

TOTAL C9 21 19 20 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q11 - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 14 3 11 

1.2 8 10 8 

TOTAL C1 22 13 19 

C2 

2.1 15 17 16 

2.2 20 20 20 

TOTAL C2 35 37 36 

C3 

3.1 11 13 12 

3.2 6 10 7 

3.3 3 0 2 

TOTAL C3 20 23 21 

C4 
4.1 9 10 9 

TOTAL C4 9 10 9 

C5 

5.1 6 0 4 

5.2 2 7 3 

TOTAL C5 8 7 7 

C6 
6.1 0 0 0 

TOTAL C6 0 0 0 

C7 
7.1 6 10 7 

TOTAL C7 6 10 7 

C8 
8.1 0 0 0 

TOTAL C8 0 0 0 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q12 - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 18 13 16 

1.2 2 6 3 

1.3 0 3 1 

TOTAL C1 19 22 20 

C2 
2.1 2 3 2 

TOTAL C2 2 3 2 

C3 
3.1 5 0 3 

TOTAL C3 5 0 3 

C4 

4.1 42 25 36 

4.2 5 6 5 

TOTAL C4 47 31 41 

C5 

5.1 0 6 2 

5.2 5 6 5 

TOTAL C5 5 13 7 

C6 

6.1 5 9 6 

6.2 2 3 2 

6.3 5 3 4 

6.4 2 3 2 

6.5 2 6 3 

TOTAL C6 15 25 18 

C7 
7.1 3 0 2 

TOTAL C7 3 0 2 

C8 
8.1 0 0 0 

TOTAL C8 0 0 0 

C9 
9.1 5 6 5 

TOTAL C9 5 6 5 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q13 - TOTAL GERAL 

 HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 12 9 11 

1.2 12 23 16 

1.3 0 11 4 

1.4 2 3 2 

1.5 2 11 5 

TOTAL C1 28 57 38 

C2 

2.1 11 0 7 

2.2 5 3 4 

2.3 6 6 6 

TOTAL C2 22 9 17 

C3 
3.1 6 3 5 

TOTAL C3 6 3 5 

C4 
4.1 5 6 5 

TOTAL C4 5 6 5 

C5 

5.1 8 9 8 

5.2 12 11 12 

5.3 3 0 2 

TOTAL C5 23 20 22 

C6 
6.1 3 6 4 

TOTAL C6 3 6 4 

C7 
7.1 0 0 0 

TOTAL C7 0 0 0 

C8 
8.1 3 0 2 

TOTAL C8 3 0 2 

C9 
9.1 11 0 7 

TOTAL C9 11 0 7 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q14 - TOTAL GERAL 

 HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 11 15 12 

1.2 16 15 16 

1.3 5 3 4 

1.4 4 3 3 

1.5 3 3 3 

TOTAL C1 38 38 38 

C2 

2.1 4 8 5 

2.2 0 3 1 

2.3 3 5 3 

TOTAL C2 7 15 9 

C3 

3.1 4 5 4 

3.2 5 8 6 

3.3 4 8 5 

3.4 1 3 2 

3.5 1 0 1 

TOTAL C3 16 23 18 

C4 

4.1 11 5 9 

4.2 7 3 5 

4.3 3 3 3 

4.4 1 5 3 

TOTAL C4 21 15 19 

C5 

5.1 1 5 3 

5.2 5 0 3 

5.3 5 3 4 

TOTAL C5 12 8 10 

C6 
6.1 0 0 0 

TOTAL C6 0 0 0 

C7 
7.1 0 0 0 

TOTAL C7 0 0 0 

C8 
8.1 7 3 5 

TOTAL C8 7 3 5 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q15 - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 21 28 23 

1.2 11 14 12 

1.3 2 0 1 

TOTAL C1 33 41 36 

C2 

2.1 5 7 5 

2.2 0 7 2 

TOTAL C2 5 14 7 

C3 

3.1 18 21 19 

3.2 9 10 9 

TOTAL C3 27 31 28 

C4 

4.1 2 7 3 

4.2 8 0 5 

4.3 3 0 2 

TOTAL C4 12 7 11 

C5 
5.1 8 3 6 

TOTAL C5 8 3 6 

C6 
6.1 5 3 4 

TOTAL C6 5 3 4 

C7 
7.1 0 0 0 

TOTAL C7 0 0 0 

C8 
8.1 2 0 1 

TOTAL C8 2 0 1 

C9 
9.1 9 0 6 

TOTAL C9 9 0 6 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q16 - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 6 3 5 

1.2 6 3 5 

1.3 8 7 7 

TOTAL C1 20 14 18 

C2 

2.1 12 24 16 

2.2 9 7 8 

2.3 8 7 7 

TOTAL C2 29 38 32 

C3 

3.1 9 3 7 

3.2 3 7 4 

3.3 9 14 11 

TOTAL C3 21 24 22 

C4 

4.1 2 14 5 

4.2 5 0 3 

TOTAL C4 6 14 8 

C5 

5.1 6 0 4 

5.2 9 7 8 

TOTAL C5 15 7 13 

C6 
6.1 0 0 0 

TOTAL C6 0 0 0 

C7 
7.1 0 0 0 

TOTAL C7 0 0 0 

C8 
8.1 9 3 7 

TOTAL C8 9 3 7 

TOTAL GERAL 100 100 100 
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Q17 - TOTAL GERAL 

   HOMENS (%) MULHERES (%) TOTAL (%) 

C1 

1.1 3 11 6 

1.2 3 4 3 

1.3 7 7 7 

1.4 7 7 7 

1.5 3 4 3 

TOTAL C1 23 33 26 

C2 

2.1 2 0 1 

2.2 3 15 7 

TOTAL C2 5 15 8 

C3 

3.1 7 7 7 

3.2 3 4 3 

TOTAL C3 10 11 10 

C4 

4.1 8 4 7 

4.2 2 7 3 

4.3 7 7 7 

TOTAL C4 16 19 17 

C5 

5.1 16 4 13 

5.2 3 0 2 

TOTAL C5 20 4 15 

C6 
6.1 3 7 5 

TOTAL C6 3 7 5 

C7 
7.1 3 0 2 

TOTAL C7 3 0 2 

C8 
8.1 0 0 0 

TOTAL C8 0 0 0 

C9 
9.1 20 11 17 

TOTAL C9 20 11 17 

TOTAL GERAL 100 100 100 

 

 

 

 

 


