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RESUMO 

 

Relata resultados de pesquisa cujo objetivo geral foi estudar as expectativas 
profissionais de licenciandos em Física sobre a carreira docente. A pesquisa pautou-
se na abordagem qualitativa e utilizou-se de um questionário respondido por alunos 
matriculados na Licenciatura em Física da Universidade Federal do Paraná. A partir 
da análise do questionário foi possível identificar que 80% dos licenciandos, do total 
de 113 respondentes, anseiam ser professores da Educação Básica, 59% já 
pensaram em desistir do curso, 67% dos estudantes estão satisfeitos com a 
profissão docente e 23% está insatisfeito. Os motivos mais cogitados para possível 
abandono do curso foram “baixo rendimento acadêmico” (42%) e “condições de 
carreira precárias” (21%). Entre os que já pensaram em algum momento em desistir, 
o gosto pela ciência (28%) e aspiração de ser professor (18%) foram as razões mais 
citadas, para permanência no curso. Dentre os estudantes que se dizem satisfeitos 
com a escolha profissional realizada, foi possível identificar 8% que querem seguir 
dedicando-se aos estudos em algum programa de pós-graduação. Já entre os 
insatisfeitos, 22% justificam a insatisfação devido à desvalorização profissional. É 
complexo pensar em mudanças para a atração da carreira docente, devido a vários 
elementos que compõe essa profissão. No entanto, tais mudanças são necessárias, 
sejam na questão salarial, condições de trabalho, imagem que a sociedade tem dos 
professores e o gosto pela profissão.  
 

 

Palavras-chave: Licenciatura em Física, Expectativa profissional de licenciandos em 
Física, Ensino de Física, Carreira docente. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

This work has by general aim study the professional expectations of undergraduate 
licentiate in Physics degree on the teaching career. The research was based on the 
qualitative approach and used a questionnaire answered by students enrolled in the 
Physics Teachers Education Program from the Federal University of Paraná. From 
the questionnaire analysis it was identified that 80% of undergraduates, in the total of 
113 respondents, yearn to be teachers of High School, 59% have thought about 
desist the course, 67% of students are satisfied with the teaching profession and 23% 
are dissatisfied. The most reasoned motive for possible abandonment of the course 
was “low academic performance” (42%) and “precarious working conditions” (21%). 
The taste for science (28%) and aspiration to be a teacher (18%) were the most 
quoted reasons, between the students, for permanence in the course. Among the 
satisfied students, it was possible to identify 8% who want to continue to dedicate 
themselves to studies in some postgraduate program. Between the dissatisfied, 22% 
justify the dissatisfaction due to the professional devaluation. It is complex to think in 
changes for the attraction of the educational career due to the various elements that 
composes this profession. However, such changes are necessary, are in the salary 
issue, working conditions, the image the society has of the professor and the 
pleasure of the profession. 

 

 

Keyword: Bachelor’s degree in Physics, Professional expectation of licentiate in 
Physics, Physics Teaching, Teaching career.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

A carência de professores na Educação Básica é um problema enfrentado 

em todos os estados brasileiros, e não é um problema recente. Basta atentar para 

as pesquisas e publicações que abordam o ensino e a formação de professores, ou 

fazer uma busca por meios midiáticos para encontrar inúmeras reportagens e 

matérias - de caráter mais opinativo, do que investigativo - divulgadas sobre a 

demanda por professores no Brasil. À guisa de exemplo, os títulos de reportagens 

que seguem clarificam e ilustram problemas educacionais brasileiros, veiculados por 

meios midiáticos: “Faltam 32 mil professores especializados no ensino médio, 

aponta TCU”1, “Salários e infraestrutura agravam falta de professores no ensino 

público”2, “O que explica a falta de professores nas escolas brasileiras?”3, “Alunos 

denunciam falta de professores em escolas de Caruaru”4, “Falta de professores 

prejudica 3 milhões de alunos em SP, diz sindicato”5 e “RN: falta de professores cria 

rodízio em escolas públicas”6 

O destaque para reportagens veiculadas em meios de comunicação em 

massa justifica-se pelo alcance e abrangência populacional. Não devem ser 

ignorados, posto que embora nem sempre rigorosamente apoiados em informações 

científicas, tais textos midiáticos informam a população. 

Por outro lado, existem inúmeros trabalhos acadêmicos abordando esse 

tema. A produção acadêmica, cujo alcance é menor, considerando a sua população 

alvo, visa fomentar o conhecimento, problematizar e viabilizar respostas.  

Como exemplos, cito alguns títulos, destinados à reflexão sobre a carência 

de professores da área das ciências exatas: “A carência de professores de ensino de 

Física: um estudo de caso sobre esta carência na região serrana do Rio de Janeiro”7, 

                                                 
1
 Endereço eletrônico: http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/03/19/tcu-diz-que-faltam-32-mil-

professores-especializados-no-ensino-medio.htm. Acesso em 5/12/15
 

2
 Endereço eletrônico: http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/09/17/salarios-e-infraestrutura-

agravam-falta-de-professores-no-ensino-publico.htm. Acesso em 5/12/15
 

3
 Endereço eletrônico: http://porvir.org/explica-falta-de-professores-nas-escolas-brasileiras/. Acesso 

em 24/03/16 
4
 Endereço eletrônico: http://videos.bol.uol.com.br/video/alunos-denunciam-falta-de-professores-em-

escolas-de-caruaru-04020D183266DCB95326. Acesso em 24/03/16 
5 Endereço eletrônico: http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/educacao/2014/02/03/falta-de-

professores-prejudica-3-milhoes-de-alunos-em-sp-diz-sindicato.htm. Acesso em 24/03/16 
6
 Endereço eletrônico: http://videos.bol.uol.com.br/video/rn-falta-de-professores-cria-rodizio-em-

escolas-publicas-04020E9C3464C8994326. Acesso em 24/03/16  
7
 Trabalho apresentado no XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física, 2005. 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/03/19/tcu-diz-que-faltam-32-mil-professores-especializados-no-ensino-medio.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/03/19/tcu-diz-que-faltam-32-mil-professores-especializados-no-ensino-medio.htm
http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/09/17/salarios-e-infraestrutura-agravam-falta-de-professores-no-ensino-publico.htm
http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/09/17/salarios-e-infraestrutura-agravam-falta-de-professores-no-ensino-publico.htm
http://porvir.org/explica-falta-de-professores-nas-escolas-brasileiras/
http://videos.bol.uol.com.br/video/alunos-denunciam-falta-de-professores-em-escolas-de-caruaru-04020D183266DCB95326
http://videos.bol.uol.com.br/video/alunos-denunciam-falta-de-professores-em-escolas-de-caruaru-04020D183266DCB95326
http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/educacao/2014/02/03/falta-de-professores-prejudica-3-milhoes-de-alunos-em-sp-diz-sindicato.htm
http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/educacao/2014/02/03/falta-de-professores-prejudica-3-milhoes-de-alunos-em-sp-diz-sindicato.htm
http://videos.bol.uol.com.br/video/rn-falta-de-professores-cria-rodizio-em-escolas-publicas-04020E9C3464C8994326
http://videos.bol.uol.com.br/video/rn-falta-de-professores-cria-rodizio-em-escolas-publicas-04020E9C3464C8994326
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“A carência de professores de ciência e matemática na Educação Básica e a 

ampliação das vagas no Ensino Superior”8, “A baixa procura pela Licenciatura em 

Física, com base em depoimentos de estudantes do Ensino Médio público do oeste 

catarinense”9 e “Baixos salários e a carência de professores de Física no Brasil”10. 

No contexto educacional brasileiro, o trabalho ora apresentado particulariza 

a situação da Licenciatura em Física, na UFPR (Universidade Federal do Paraná), 

tendo como referência a produção acadêmica sobre o tema. Fundamenta-se sobre 

os trabalhos realizados sobre desempenho e evasão dos alunos do curso de 

Licenciatura em Física da UFPR, no âmbito do Programa Licenciar11, sob orientação 

da Profa. Ivanilda Higa. A leitura desses trabalhos e as informações veiculadas por 

meios midiáticos, despertaram minha atenção e atraíram-me para estudar as 

expectativas profissionais dos licenciandos em Física da UFPR em relação à 

carreira docente. 

 Para que isso fosse possível, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 identificar os licenciandos com aspiração na carreira docente na 

Educação Básica; 

 estudar a satisfação em relação à escolha profissional realizada da 

atividade docente e entender os fatores que contribuem para a 

satisfação ou não com tal escolha; 

 analisar os motivos da possibilidade de desistência do curso 

Licenciatura em Física; 

 estudar as relações entre a identificação na carreira docente, 

expectativa e satisfação profissional, possível desistência do curso e 

desempenho no curso.  

                                                 
8
 Trabalho publicado em Ciência & Educação (Bauru), vol. 17, n.4, Bauru, 2011.

 

9
 Trabalho publicado em Ciência & Educação (Bauru), vol. 17, n.1, Bauru, 2011. 

10
 Trabalho apresentado no XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, 2008.  

11
 O Programa Licenciar é um programa que congrega projetos que viabilizem a qualidade de ensino 

nas Licenciaturas da UFPR (UFPR/CEPE, 2007, p. 1). 
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Para desenvolver o estudo foi utilizado um questionário (APÊNDICE 2) 

composto de questões sobre o histórico escolar, características socioeconômicas, 

desempenho, expectativas profissionais e atividades formativas. Elaborado por um 

grupo de pesquisa formado por professores, alunos de mestrado e de graduação da 

UFPR, o questionário foi aplicado no segundo semestre de 2013 a licenciandos em 

Física e seus resultados têm sido objeto de análise em diferentes temáticas, por 

participantes do grupo de pesquisa.   
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2 PANORAMA DA LITERATURA  

 

Com intuito de mapear resultados de pesquisas acadêmicas referentes à 

expectativa profissional docente e buscar embasamento teórico para construção 

deste estudo, foram realizadas buscas em bases de dados utilizando termos como 

licenciandos em Física, profissão professor, profissão docente e atratividade do 

magistério. 

 

2.1 A PROBLEMÁTICA DAS LICENCIATURAS NO BRASIL  

 

No final da década de 70, as licenciaturas que seguiam o modelo 

denominado 3+1 começaram a ser reformuladas. Neste modelo (em que as 

disciplinas específicas da área eram ministradas nos 3 primeiros anos do curso e o 

último ano era dedicado as disciplinas pedagógicas), apontava-se a ausência de 

inter-relação entre as disciplinas pedagógicas e as de conteúdo específico da área. 

Havia um distanciamento entre a formação acadêmica e a prática docente nas 

escolas. Evidenciava-se a dicotomia entre ensino e pesquisa, dicotomia essa que 

repercute no tratamento diferenciado entre os alunos do bacharelado e da 

licenciatura. 

Pereira (2000) afirma que mesmo com muitos debates já realizados e 

documentos que trazem propostas de reformulações nos cursos de licenciatura, 

ainda há resquícios do modelo “3+1” nos cursos de licenciatura. Observa-se uma 

explícita falta de articulação entre as Faculdades, Departamentos ou Setores de 

Educação, em geral responsável pelas disciplinas pedagógicas, e as Faculdades, 

Departamentos ou Setores das áreas de conhecimento específico, responsável 

pelas disciplinas de conteúdos específicos da ciência de referência, produzindo–se 

dificuldades de entendimento sobre o que e como ensinar.  

Têm-se verificado que em geral, uma das poucas disciplinas que vincula a 

Licenciatura com a realidade escolar é o estágio, ofertado e exigido, muitas vezes, 

no último período do curso. Se não for bem orientado, cumpre o papel de, apenas, 

mais uma disciplina obrigatória da grade curricular, comprometendo a aproximação 

do licenciando com a atividade profissional para a qual se prepara (PEREIRA, 2000). 

Com o crescente aumento da rede pública de ensino nos fins de 1970 e 

começo dos anos 1980, a demanda por professores também aumentou. Gatti e 
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Barreto (2009) afirmam que, devido à necessidade urgente de professores, 

começaram a surgir medidas paliativas para formar professores, como cursos 

rápidos de suprimento formativo de docentes, complementação de formação de 

origens diversas, autorizações especiais para exercício do magistério a não 

licenciados, admissão de professores leigos, entre outros. 

Devido a essas medidas, entre outras, a formação docente atual no Brasil 

ainda sofre os impactos da expansão recente das redes públicas e privadas de 

ensino. Por outro lado, os inúmeros problemas da profissão docente implicam a 

formação de um perfil dos alunos que optam pelo magistério. Pereira (2000) diz que 

esses alunos geralmente são aqueles que buscam uma inserção rápida no mercado 

de trabalho, ou, que dispõem de pouco tempo para estudo (trabalham e estudam) ou 

possuem poucos recursos para frequentar um outro curso.  

Para melhoria na qualidade de ensino, é preciso levar em consideração a 

formação de professores, sua carreira e perspectivas profissionais. O professor não 

é figura única e independente de suas condições de trabalho, de seus vínculos 

empregatícios, de investimentos e de reconhecimento social para execução de seu 

ofício. 

Segundo Gatti et al. (2010) a sociedade brasileira constrói uma imagem do 

professor ao mesmo tempo louvável e desvalorizado profissional e socialmente. 

Frequentemente, nas mídias, no espaço educacional e mesmo nas pesquisas 

acadêmicas, muitas vezes o professor é culpabilizado pelo fracasso do sistema 

escolar.  

Essa imagem contraditória provém da expansão quantitativa das escolas, o 

que levou à contratação de professores não qualificados, sem a proposição de 

processos formativos adequados para seu aperfeiçoamento; precarização da 

profissão que envolve salário, carreira, ambiente de trabalho, política pública entre 

outros; mudança econômica, social, política e cultural da sociedade que afeta as 

relações no interior da escola (ESTEVES, 1995); e noções culturalmente 

preconcebidas de que não é necessário ter formação específica para ser professor, 

reafirmadas pela tradição.  
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE ESTUDOS PUBLICADOS RELACIONADOS À 

EXPECTATIVA PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Através de uma pesquisa nas bases de dados, foram encontrados diversos 

trabalhos acadêmicos sobre o tema, cujos resultados são explicitados na sequencia. 

Kussuda (2012) busca investigar a escolha profissional realizada pelos 

licenciandos do curso Licenciatura em Física da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Bauru, pretendendo responder as seguintes 

perguntas: Qual a profissão adotada pelos licenciados, após concluírem um curso de 

Licenciatura em Física de alguma universidade pública?  A falta de professores de 

Física no Ensino Médio está associada ao fato de formar poucos professores ou 

existem outros motivos? Quantos formandos passaram a lecionar na Educação 

Básica? Quais as principais motivações para os licenciados atuarem na área ou 

abandonarem o magistério? 

Para responder a essas questões, o autor faz uso de um questionário com 

questões abertas e fechadas, aplicado online, para formados no curso de 

Licenciatura em Física de 1991 até 2008. As questões abertas foram analisadas a 

partir da Análise de Conteúdo, de Bardin. 

Da obtenção de 273 endereços de correios eletrônicos, apenas 52 

licenciados responderam o questionário. Desses, 77% dos licenciados optaram pelo 

magistério após a conclusão do curso e 23% nunca lecionaram. Porém 25% dos 

licenciados que lecionaram abandonaram o magistério. O autor salienta que 

somando-se os 23% dos licenciados que nunca lecionaram e os 25% que 

abandonaram o magistério, considerando a amostra inicial de 52 respondentes, 

aproximadamente 50% dos licenciados não está atuando como docente. Dos 23% 

que nunca lecionaram, 58% passaram a atuar em áreas que não necessitam da 

licenciatura e 42% ingressaram na pós-graduação.   

Dos 77% de licenciados que lecionaram, 83% atuaram na Educação Básica 

e 17% atuaram exclusivamente no Ensino Superior. Esse número, somado à 

quantidade de formados que nunca aturam no magistério, totaliza aproximadamente 

36% de licenciados que nunca lecionaram na Educação Básica. 

Kussuda (2012) aponta que os principais motivos citados para o abandono 

da carreira docente referiram-se à questão salarial, condições desfavoráveis de 

trabalho na Educação Básica, principalmente no ensino público, opção por outras 
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profissões e ingresso em programas de pós-graduação que permitem acesso ao 

magistério no Ensino Superior. E, os motivos alegados pelos licenciados para seguir 

na carreira docente foram sensação de bem estar por ajudar os alunos, gosto pela 

carreira, mercado de trabalho favorável para licenciados em Física e já estar 

atuando em curso de Nível Superior. O autor conclui que a falta de professores de 

Física na região de Bauru e possivelmente do país está ligada ao número reduzido 

de formandos e é agravada pelo êxodo dos licenciados para outras áreas de 

atuação, em função da insatisfação com o salário e as condições de trabalho. 

Com o objetivo de analisar o perfil dos ingressantes nos cursos de 

Licenciaturas da Universidade de São Paulo (USP) em Pedagogia, Física e 

Matemática e os fatores que influenciam nas decisões de se tornar, ou não, 

professores, e também identificar se estudantes de Medicina já pensaram em ser 

professores, quando jovens, Leme (2012) utilizou um questionário com perguntas 

fechadas e abertas, aplicado para convocados em primeira chamada do ano de 

2010, nos cursos de Medicina e Licenciaturas em Matemática, Física e Pedagogia. 

As questões foram analisadas a partir de análises estatísticas: análise de 

contingência, análise de correspondência múltipla, análise fatorial e inferência 

bayesiana.  

Comparando-se o perfil dos ingressantes da Pedagogia e das Licenciaturas 

em Física e Matemática com o perfil de ingressantes de outros cursos da USP, 

revelou-se que os licenciandos ocupavam as faixas socioeconômicas mais baixas, 

sendo que a Licenciatura em Física foi o curso com maior percentual de alunos nas 

classes mais baixas. 

Quanto às razões informadas para a escolha pela Licenciatura, os alunos de 

Pedagogia tendem a interessarem-se mais pela carreira do que outros licenciandos, 

apontando gosto pela área de Educação, gosto por crianças e engajamento social. 

Os alunos de Física e Matemática apontaram o gosto pela área de Exatas, a 

possibilidade de ingresso em programas de pós-graduação e gratuidade do curso.  

A autora ainda chama atenção pela quantidade de respondentes 

desinteressados na carreira docente, uma vez que 30% dos alunos de Pedagogia 

afirmaram não querer ou ainda estar em dúvida em ser professor, 48% na 

Licenciatura em Matemática e 52% na Licenciatura em Física. 

Quanto aos alunos de Medicina, estes disseram que não seriam professores 

da Educação Básica nas atuais condições devido ao pouco prestígio e baixa 
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remuneração. Contudo, ao mesmo tempo em que caracterizaram esta profissão 

desvalorizada, retrataram-na como importante e de grande relevância social. 

Leme (2012) destaca que são necessárias iniciativas no âmbito das políticas 

educacionais direcionadas à valorização da imagem social da profissão, a 

importância de ações destinadas aos próprios professores que expressem um 

reconhecimento, por parte do Estado e da sociedade, de sua autoridade profissional 

em seu campo de atuação. 

De natureza exploratória e de levantamento, a pesquisa de Coutinho, Ragiuk 

e Rocha Filho (2010) tem como objetivo investigar quais fatores são determinantes 

para opção profissional da carreira docente em Física. O Grupo de Pesquisa em 

Ensino de Física (GPEF) do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências Matemáticas (EDUCEM) da Faculdade de Física (FAFIS) da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) aplicou um questionário aos 

seus estudantes do curso de Licenciatura em Física, onde os resultados percentuais 

foram calculados por questão respondida e não por número de alunos. 

Os principais motivos que levaram os respondentes do questionário, 

originados das escolas públicas, a escolherem cursar Licenciatura em Física são: 

gostar de Ciências (52,8%), bom desempenho escolar (25,8%), bolsa de 

estudos/falta de opção (8,2%), escassez de profissionais na área (6,4%), cursinho 

pré-vestibular (4,7%) e experiência com ensino e/ou estágio (2,1%). Os estudantes 

originados de escolas privadas apontaram como principal motivo a escolha do curso 

o gostar de Ciências (48,1%), seguido de bom desempenho escolar (36,7%), 

escassez de profissionais na área (6,3%), cursinho pré-vestibular (3,8%), 

experiência com ensino e/ou estágio (3,8%) e por último, bolsa de estudos/falta de 

opção, com 1,3%. 

Com respeito às expectativas desses alunos quanto à formação acadêmica 

e a atual situação da Educação Básica, os autores do trabalho não apresentam uma 

análise percentual como nos motivos descritos sobre a escolha de cursar 

Licenciatura em Física. O que se pode aferir dos resultados apresentados na 

pesquisa é que a maior parte dos alunos, oriundos tanto de escola pública como 

particular, afirmam pretender com o curso uma boa qualificação profissional para o 

mercado e estarem aptos a preparar boas aulas para conquistar o aluno. Em 

seguida, os estudantes apontam, nesta ordem, conseguir ensinar alcançando 
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objetivos, ter uma boa compreensão dos fenômenos, responder aos 

questionamentos e que o curso prepare o licenciando para o ambiente escolar. 

Em relação às expectativas da carreira docente em Física, os respondentes 

dizem que são boas devido ao mercado de trabalho e a escassez de profissionais na 

área, destacam também querer contribuir para a formação de um mundo melhor e 

com pessoas melhores e ter o prazer de ensinar. Em seguida, têm-se alunos que 

ainda não decidiram se querem ser professores, e alunos que afirmam terem 

expectativas incertas, mas esperançosas sobre a carreira docente.  

Utilizando a Teoria da Atribuição de Causalidade, Custódio, Rezende Júnior 

e Simões (2013) discutem as justificativas dos alunos da Universidade Federal de 

Santa de Catarina (UFSC) e da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) sobre a 

escolha do curso de Licenciatura em Física. Essa teoria pressupõe que o homem é 

motivado a descobrir as causas dos eventos e entender como eles ocorrem no meio 

ambiente, podendo controlá-los, já que existem relações entre o homem e o meio 

ambiente que influenciam os comportamentos do homem.  

De modo geral, para todo acontecimento, os sujeitos têm reações afetivas 

positivas ou negativas, e estão sempre em busca de respostas sobre o porquê de tal 

evento ter ocorrido, o que causou esse evento etc. Num ambiente escolar, 

estudantes atribuem fatores como inteligência, esforço, dificuldade de tarefa, sorte, 

cansaço, temperamento, influência do professor e outras pessoas, ao sucesso ou 

fracasso escolar. Em virtude das várias possibilidades de causa que podem ser 

atribuídas a essas situações, Weiner (1979 apud Custódio; Rezende Júnior; Simões, 

2013) apresenta três categorias: o Locus de Causalidade, indicando se a causa é 

fator interno ou externo ao indivíduo; a Estabilidade, definindo o evento em estáveis 

(invariantes) e instáveis (variantes) num intervalo de tempo; e Controlabilidade, se o 

evento é controlável ou não pelo sujeito. 

Em entrevista com 15 alunos da UFSC e 11 alunos da UNIFEI, entre abril e 

agosto de 2012, concluiu-se que, referente à controlabilidade, 20 estudantes 

afirmaram que a escolha do curso foi tomada sem interferência de terceiros, mesmo 

em casos de haverem recebidos influências negativas. No quesito locus, 17 dos 26 

declararam um locus interno, onde mesmo com fortes influências externas para 

escolher outro curso, o aluno optou pela Licenciatura em Física. Nos casos de locus 

externo, se encontram alunos que gostariam de fazer um curso concorrido como 

engenharia, mas que devido à nota insuficiente no vestibular, optaram pela Física. 
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Há também casos em que o aluno buscava uma oportunidade de emprego imediata, 

já que há uma grande falta de professores de Física no nosso país. Quanto à 

estabilidade, a maioria dos estudantes afirmou que sua escolha do curso foi instável.  

A pesquisa de Ribeiro (2015) procura entender o fenômeno de evasão no 

curso de Licenciatura em Física da UFPR, a partir das percepções dos discentes 

deste curso. Para tanto, o autor buscou entender os elementos que levam o aluno a 

permanecer no curso a partir de suas dificuldades e desempenho no curso, 

utilizando a teoria sociológica de Pierre Bourdieu. O autor estuda como fatores 

sociais, econômicos e culturais interferem na escolha do curso, uma vez que essa 

teoria discute o modo como as diferenciações entre meios sociais, econômicos e 

culturais interferem nas ações e decisões dos indivíduos. 

Ribeiro (2015) fez uso do mesmo questionário aplicado pelo grupo de 

pesquisa da UFPR em 2013, e embora o autor já tenha desenvolvido a análise de 

parte dos resultados em sua dissertação, foram selecionadas algumas questões que 

foram reanalisadas por mim para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de 

curso, uma vez que possuíam potencialidade para aprofundar a compreensão do 

tema, com o detalhamento de algumas categorias que serão detalhadas na seção 

de resultados.  

Sobre a percepção dos discentes quanto ao seu desempenho no curso, 19% 

dos alunos acreditam ter bom desempenho, 46% desempenho mediano e 35% um 

desempenho insatisfatório. O motivo com maior destaque para o bom desempenho 

foi a dedicação aos estudos, e os elementos de destaque para desempenho 

mediano e insatisfatório foram quantidade de tempo disponível para se dedicar aos 

estudos, atuação do professor em sala de aula e qualidade dos estudos antes de 

ingressar na universidade.  

Com a finalidade de esboçar o perfil dos graduandos do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), 

Teixeira, Nogueira e Souto (2010) fizeram um levantamento de informações como 

faixa etária, vida escolar anterior, cidade de origem e perspectivas em relação à 

docência. Através de um questionário de múltipla escolha a matriculados no curso 

no período de 2006 – 2010 e utilizando conceitos da Estatística Descritiva para 

analisar as questões, observaram que 50% dos graduandos pretendem seguir a 

carreira docente e 12% já atuam como professores. Os resultados mostraram 

também que os calouros apresentam maior índice de indecisão quanto ao futuro 
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profissional. Os autores chamam atenção de que é comum os alunos desistirem de 

serem professores quando cursam o estágio supervisionado e enfrentam a realidade 

do ambiente escolar. 

Gatti et al. (2010) buscaram investigar a atratividade da carreira docente no 

Brasil sob a ótica de alunos concluintes do Ensino Médio (EM) de diferentes regiões 

do país, utilizando grupos de discussões e questionário. De 1501 alunos 

entrevistados, 456 alunos, ou seja, 30%, já pensaram em ser professor. Desses, 40% 

afirmam sua escolha pela carreira de professor pela possibilidade de ensinar e 

transmitir conhecimento.  Dos 60% que pensaram e não desejam mais essa 

profissão, as principais justificativas para sua desistência foram, baixa remuneração 

(40%), desvalorização social (17%) e desrespeito e desinteresse dos alunos (17%). 

Os estudantes de modo geral associam a possibilidade de ser (ou não) professor 

como uma atividade filantrópica, em que é necessário ter amor e vocação, o que 

leva com que a maioria dos estudantes admita a docência como uma atividade 

complementar. 

O conjunto de pesquisas aqui referido contribuiu para evidenciar que a 

temática das relações entre licenciandos com sua escolha profissional tem sido 

objeto de preocupação, uma vez que os processos de desistência da carreira e de 

falta de professores em determinadas disciplinas parece ser um problema crônico no 

país. Por outro lado, a complexidade das motivações que levam à escolha ou à 

desistência reafirmam a necessidade e a relevância de ampliar os estudos sobre a 

temática, o que justifica a pesquisa aqui apresentada. 
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3 METODOLOGIA  

 

O objetivo principal dessa pesquisa visa compreender quais são as 

expectativas em relação ao futuro profissional, na docência, de alunos do curso de 

Licenciatura em Física da UFPR. Para tanto, foram investigados subsídios teóricos, 

dos quais depreendeu-se a adoção de metodologia que privilegiou a constituição e 

análise de dados, por meio de pesquisa de natureza qualitativa. 

O uso da pesquisa qualitativa vem sendo amplamente defendida na 

pesquisa em ensino. De acordo com Moreira (2011), a metodologia da pesquisa 

qualitativa tem como aspecto primordial a interpretação de dados do ponto de vista 

dos significados, significados do pesquisador e significados dos sujeitos. Registrar 

eventos, obter dados e fazer asserções, além de ser uma metodologia da pesquisa 

quantitativa é também metodologia da pesquisa qualitativa. O investigador 

qualitativo está imerso na situação de interesse, observa participativamente de 

dentro do ambiente estudado. Também utiliza tabelas, sumários e estatística, mas 

nesse caso, a estatística é predominantemente descritiva com enfoque descritivo e 

interpretativo, ao contrário do explanatório ou preditivo. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa é descritiva, pois 

os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de números. A 

análise dos dados produzidos tende a ser de maneira indutiva, uma vez que o 

objetivo é construir ideias a partir dos dados e não confirmar hipóteses previamente 

construídas. 

 

3.1 CONSTITUIÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram constituídos através da utilização 

de um questionário, composto de questões objetivas e dissertativas, elaborado por 

um grupo de pesquisa formado por estudantes de graduação e mestrado, e 

respondido pelos alunos do curso de Licenciatura em Física.  

Para aplicar o questionário foram escolhidas as turmas das disciplinas nas 

quais fosse possível alcançar o maior número de alunos da licenciatura. O website 

do Departamento de Física possibilitou identificar e localizar os professores 

responsáveis pelas disciplinas, horários e ensalamento. Para acesso aos nomes e 
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registros acadêmicos dos matriculados, foi utilizado o SIE (Sistema de Informações 

para o Ensino).  

Como o questionário foi aplicado no segundo semestre de 2013, optou-se 

por não incluir na pesquisa a turma ingressante nesse semestre pelo motivo de os 

alunos estarem ainda muito no início do curso. Com o questionário foi entregue o 

Termo de Consentimento (APÊNDICE 1) no qual é explicado o teor e abrangência 

da pesquisa, e o sigilo em relação à identidade dos respondentes.  

 

3.2 ANÁLISES  

 

Para análise dos resultados da presente pesquisa, foi utilizado elementos da 

análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2009, p.40), a análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações que faz uso de 

procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição do conteúdo das mensagens 

visando fornecer evidências de que a leitura do pesquisador tem validade e de que 

sua interpretação é plausível. 

Para a realização da análise, denominado análise categorial, sugere-se 

dividir o texto e categorizá-los seguindo regras como homogeneidade, 

exaustividade, exclusividade, objetividade e adequação ou pertinência. Com relação 

à homogeneidade, Bardin (2009) recomenda que o texto seja analisado de forma 

homogênea. Em relação à exaustividade, recomenda-se que a totalidade do texto 

seja categorizada. Com respeito à exclusividade, aconselha-se que um mesmo 

elemento do texto não seja classificado em duas categorias distintas. Em 

objetividade, considerando a existência das mesmas categorias, diferentes formas 

de análise devem fornecer mesmos resultados. A adequação ou pertinência 

recomenda a criação de categorias de acordo com os objetivos definidos. 

Bardin (2009) divide a Análise de Conteúdo em três polos cronológicos: 

 Pré-análise, que visa selecionar os materiais a serem submetidos à 

análise, formulação de hipóteses e objetivos e elaboração de 

indicadores que fundamentarão a análise dos resultados. Na 

presente pesquisa, a pré-análise constituiu na escolha de 

determinadas questões do questionário que ajudaram na 

formulação dos objetivos específicos. 
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 Exploração do material destina-se a trabalhar com o material, 

codificar os dados, escolha de regras de contagem e escolha das 

categorias. Referiu-se nas várias leituras das respostas dos alunos 

para categorizar as respostas, montando, primeiramente uma 

categoria mais geral, para então organizar em categorias mais 

específicas. 

 Tratamento dos resultados visa interpretar os dados, realizar 

inferências e interpretações para responder às perguntas propostas. 

Referiu-se na análise das respostas, montagem de gráficos e 

tabelas e correlações com a bibliografia encontrada para responder 

os objetivos deste trabalho. 
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4 RESULTADOS  

 

As interpretações produzidas a partir das respostas dos licenciandos ao 

questionário foram organizadas e são apresentadas em 3 eixos.  

4.1 . Expectativas profissionais; 

4.2 . Permanência no curso; 

4.3 . Satisfação com a escolha da carreira docente. 

Os eixos foram assim separados de acordo com cada questão analisada. O 

eixo 4.1 refere-se à pergunta 5, “Quais são suas expectativas profissionais em 

relação à Licenciatura em Física?”. O eixo 4.2 traz os resultados da questão 16, “Já 

pensou em algum momento desistir ou mudar de curso? Em caso positivo, por quê? 

O que lhe fez permanecer?” e o eixo 4.3 refere-se à questão 17, “Você está satisfeito 

com a carreira que escolheu (Professor de Física)?”. 

Do total de 113 participantes, 109 eram da Licenciatura em Física e 4 do 

Bacharelado em Física, regularmente matriculados no curso quando da aplicação do 

questionário. A maioria dos respondentes ingressou no curso entre 2009 e 2013, 

onde o ano de 2011 se destaca (GRÁFICO 1), ano no qual foi implementado um 

novo currículo da Licenciatura em Física.  

 

GRÁFICO 1 – ANO DE INGRESSO DOS RESPONDENTES

 

          FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 
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Com respeito à modalidade de currículo em curso pelos respondentes, 

vemos a seguinte distribuição como mostra a Tabela 1. 

 

TABELA 1 – CURRÍCULO DOS DISCENTES 

 
   FONTE: Ribeiro (2015) 

  

Até o ano de 2013, o predomínio era de estudantes do currículo novo 

apresentando uma parcela significativa de alunos cursando o currículo antigo. Na 

categoria “outros”, estão inseridos estudantes que terminaram o bacharelado e 

começaram a licenciatura, pediram permanência em curso para concluir a 

licenciatura, pertencem ao bacharelado e outros que não detalharam a modalidade 

que estavam cursando.  

Na Tabela 2 estão apresentadas informações relativas ao sexo, idade, 

estado civil e filhos.  

 

TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES 

  % 

Sexo 
Homem 66 

Mulher 34 

Idade 

Até 25 51 

26 a 30 21 

31 a 40 17 

41 a 50 8 

51 a 60 3 

Estado civil 

Solteiro 65 

Casado  32 

Divorciado 3 

Filhos 
Sim 19 

Não 72 
   FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 

 

De acordo com o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) de 2014, o curso Licenciatura de Física era composto em maior parte por 

alunos do sexo masculino, 69,3% de um total de 2.711 inscritos que compareceram 
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à prova e responderam o “Questionário do Estudante” na página do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O mesmo 

pode ser observado na Licenciatura em Física da UFPR (entre os respondentes), em 

que se tem predominância do sexo masculino.  

O grupo de alunos com até 25 anos apresentou maior frequência, seguido 

do grupo etário de 26 a 30 anos. O mesmo ocorre com os dados do ENADE de 

2014.  

No Gráfico 2 estão representados os principais responsáveis pela 

manutenção financeira da família.  

 

GRÁFICO 2 – RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO FAMILIAR 

 
  FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 

 

O grupo maior é aquele em que os pais dos alunos são os principais 

responsáveis pelo sustento familiar. O segundo grupo que se destaca é o do aluno 

como fonte exclusiva da manutenção familiar.  

A categoria “aluno e outros” caracteriza a situação na qual o aluno ajuda no 

sustento de sua família. Somando-se a categoria “aluno” e “aluno e outros”, conclui-

se que 51% dos respondentes necessita trabalhar para ajudar na manutenção 

financeira de sua família.  

Conforme informações do ENADE (2014), a principal característica dos 

licenciandos em Física quanto à situação de renda e sustento, a qual não foi 
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encontrada no curso de Licenciatura em Física da UFPR, mostra que 22,8% dos 

estudantes possuem renda e recebem ajuda de família ou de outras pessoas para 

financiar seus gastos. Na sequência tem-se o grupo dos que possuem renda e 

contribuem com o sustento da família com 18,8%, que corresponde à categoria 

“aluno e outros” no Gráfico 2. O grupo daqueles que não tem renda e os gastos são 

financiados pela família ou outras pessoas com 17,1% e o grupo dos que possuem 

renda e não precisam da ajuda financeira de outras pessoas com 14,9%, não 

apareceu nas respostas dos alunos da UFPR. O grupo em que o aluno é o principal 

responsável pelo sustento da família com 14,7%, correspondente à categoria “aluno” 

no gráfico 2 e por último o grupo dos que não possuem renda e seus gastos são 

financiados por programas governamentais com 11,7%, que também não apareceu 

nesta pesquisa. 

 

TABELA 3 – OCUPAÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS 

 
    FONTE: Ribeiro (2015) 

 

Com relação à atividade profissional dos respondentes (TABELA 3), 69% 

afirmaram ter vínculo empregatício. Desses, 35% já atuam como professores. Tal 

circunstância denota a falta desses profissionais no mercado de trabalho e a 

precariedade do exercício desta profissão pelo fato de, em geral, estes não estarem 

formalmente habilitados. 

 

4.1 EXPECTATIVAS PROFISSIONAIS 

 

Das respostas atribuídas pelos discentes sobre as expectativas em relação à 

profissão, organizou-se primeiramente três grandes categorias, apresentadas no 

Gráfico 3.  
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GRÁFICO 3 – EXPECTATIVAS PROFISSIONAIS EM RELAÇÃO À CARREIRA DOCENTE 

 
        FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 

 

Na categoria “inferências positivas” estão as respostas que explicitam o 

desejo do aluno em ser professor, e o desejo em seguir estudando em programas de 

pós-graduação. Exemplos de respostas características dentro desta categoria são 

as que seguem: 

 

“Fazer mestrado focado no ensino de Física Moderna. E poder licenciar 
utilizando este ensino a partir do 1

o
 ano do EM. Sabe-se que pelos 

currículos a física moderna já está inserida nas grades. Mas por que ainda 
não é utilizada?”. (Aluno A1) 

“Obter formação que possibilite a atuação em grande gama de áreas 
relacionadas à física podendo ser em educação em conjunto com áreas 
mais específicas da parte teórica e experimental em Física”. (Aluno A2) 

“Eu tenho por expectativa conseguir dar aulas para nível universitário, 
possuindo todo o conhecimento e até mais para ter aulas que tornem cada 
vez mais alunos curiosos que queiram explorar toda a física do universo, e 
tornar alunos, agora não só ensinando alunos do grau superior, mas 
também médio e fundamental, pessoas críticas, que saibam analisar o que 
vêm”. (Aluno A3) 

Na categoria “inferências negativas”, fazem parte as respostas em que o 

aluno deixa claro que a carreira docente é desvalorizada, não pretende ser professor 

e que pretende mudar de curso quando finalizar a Licenciatura em Física.  

 

“Acredito que o mercado de trabalho necessita desses profissionais. 
Entretanto, a remuneração é baixa. Qualquer profissão de nível médio 
pagam-se valores semelhantes a de um professor de EM. Isso torna menos 

atrativa a profissão”. (Aluno A4) 

“[ as expectativas são] Baixas. ¨Trabalho por sobrevivência¨, não me parece 
agradável lecionar em escola pública, dada as condições. Sendo outra 
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história, para escolas em que se tem mais liberdade e materiais que se 
possa trabalhar”. (Aluno A5) 

“Infelizmente [as expectativas] não são positivas. Baixo salário, plano de 
carreira e natureza de uma sala de aula atual (tanto material, quanto a 
mentalidade e comportamento dos alunos) são muito negativas”. (Aluno A6) 

 A categoria “não responderam, não justificaram”, inclui os alunos que não 

responderam a questão, não tem expectativa quanto à carreira de professor e que 

somente querem finalizar o curso. 

 

“Nenhuma expectativa”. (Aluno A7) 

“Terminar o curso e continuar”. (Aluno A8) 

“De momento não tenho muita expectativa em relação ao curso 
(profissionalmente falando)”. (Aluno A9) 

Uma vez realizada essa primeira categorização, analisou-se com maior 

detalhamento cada categoria inicial, através da qual foi possível organizar categorias 

mais específicas como mostram as Tabelas 4 e 5. As porcentagens de ambas as 

tabelas foram calculadas em relação ao número total de alunos em cada categoria. 

Para a análise dessas categorias específicas, um único aluno pode estar 

representado em mais de uma categoria, já que uma mesma resposta pode conter 

elementos diferentes, logo a porcentagem total nas Tabelas 4 e 5 podem ultrapassar 

os 100%.   

 

TABELA 4 – EXPECTATIVAS PROFISSIONAIS POSITIVAS 

Inferências positivas 
Número de 

citações 
%  

Professor Educação Básica 71 80 

Professor Ensino Superior 25 28 

Pesquisa em Física 8 9 

Interesses não 
relacionados à docência 

3 3 

Total 107 120 
       FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 

 

Na Tabela 4, que representa a grande categoria “inferências positivas”, com 

89 alunos, explicita-se que 80% dos discentes querem ser professores na Educação 
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Básica, tanto do Ensino Médio como de cursinhos pré-vestibular12 e cursos técnicos. 

28% dos alunos afirmou querer ser professor no Ensino Superior. Em seguida 9% 

dos alunos explicitam querer trabalhar com pesquisa na área da Física e 3% dos 

alunos cursam Licenciatura em Física por gostar de Ciências, não revelando suas 

expectativas profissionais após a conclusão do curso. 

Os resultados tem similaridade com os dados do ENADE, segundo os quais 

no que se refere à intenção do exercício do magistério, 56,4% dos alunos pretende 

ser professor como atuação profissional principal. 22,2% tem intenção, mas o 

magistério não será a principal atividade profissional, 14,9% ainda não decidiram e 

6,5% não tem intenção de atuar na carreira docente (ENADE, 2014). 

Bem como a média nacional, a maioria dos licenciandos em Física da UFPR 

tem interesse em atuar no magistério. 

Com relação à categoria “inferências negativas”, construiu-se a Tabela 5 a 

seguir.  

 

TABELA 5 – EXPECTATIVAS PROFISSIONAIS NEGATIVAS 

Inferências negativas 
Número de 

citações 
%  

Condições de carreira 
precárias 

6 60 

Mudança de área 4 40 

Total 10 100 
FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 

   

Reforça-se que a porcentagem foi calculada em relação ao total de alunos 

na categoria “inferências negativas” com 10 alunos.  

Nesta categoria, foi possível identificar outras duas categorias, “condições 

de carreira precárias”, em que os alunos expõem suas preocupações relacionadas 

ao baixo salário, profissão desvalorizada e comportamento dos alunos do Ensino 

Médio, e “mudança de área” onde o respondente já mudou de curso, escolhendo a 

engenharia, ou pretende buscar outra atividade distinta, fora das salas de aulas 

(TABELA 5).   

 

                                                 
12

 Embora a modalidade “cursinho pré-vestibular” não seja considerada da Educação Básica, 

consideraram-se essas respostas nesse grupo porque nestes cursos em geral o conteúdo é 
ministrado no nível do Ensino Médio. 
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4.2 PERMANÊNCIA NO CURSO 

 

Para identificar os motivos para permanência no curso, é necessário 

identificar previamente os discentes que em algum momento da carreira já 

pensaram em desistir ou mudar de curso. Primeiramente foram analisadas as 

respostas de todos os alunos, que compuseram o grupo aqui denominado “Geral”. 

Dentro do grupo “Geral”, foram analisadas separadamente as respostas dos 71 

alunos que no Eixo anterior afirmaram que desejam ser professores (vide Tabela 4), 

grupo que será chamado “Somente alunos que querem ser professores”. Na Tabela 

6, as porcentagens foram calculadas em relação ao número total de alunos de cada 

categoria, ou seja, 113 para o “geral” e 71 para os “alunos que querem ser 

professores”. 

 

TABELA 6 – PENSARAM EM DESISTIR OU MUDAR DE CURSO 

Pensaram em desistir ou 
mudar de curso 

Geral 
Somente alunos 
que querem ser 

professores 

Número 
de 

alunos 

% de 
alunos 

Número 
de 

alunos 

% de 
alunos 

Sim  67 59 39 55 

Não  43 38 30 42 

Não responderam 3 3 2 3 

Total 113 100 71 100 
             FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 

 

Vale ressaltar na Tabela 6 que, tanto no caso geral quanto para aqueles que 

anseiam ser professores da Educação Básica, mais da metade já pensou, em algum 

momento, em abandonar o curso.  

Foram analisadas as respostas apenas daqueles que afirmaram já ter 

pensado em desistir do curso, em busca dos motivos. Os motivos citados para essa 

possível desistência está representado na Tabela 7. Nesta Tabela, um mesmo aluno 

pode estar inserido em uma ou mais categorias, deste modo o número total de 

alunos que já pensaram em desistir do curso não coincide com o somatório de 

alunos de cada categoria e a porcentagem total pode não somar 100%. As 

porcentagens da Tabela 7 foram calculadas em relação ao número total de alunos 



33 
 

 

que corresponde a cada categoria (67 para o caso geral e 39 para aqueles que 

desejam ser professor).  

 

 TABELA 7 – MOTIVOS COGITADOS PARA DESISTÊNCIA DO CURSO 

Motivos cogitados para possível 
abandono do curso 

Geral 
Somente alunos 
que querem ser 

professores 

Número 
de 

citações 
%  

Número 
de 

citações 
%  

Baixo rendimento acadêmico 28 42 20 51 

Condições de carreira precárias 
(Desvalorização, Remuneração, 

Futuro, Respeito) 
14 21 7 18 

Falta de tempo para estudar 7 10 6 15 

Possibilidade de mudança de área 4 6 0 0 

Não identificação com o curso 4 6 2 5 

Outros 4 6 3 7 

Falta de incentivo 2 3 2 5 

Condições financeiras 2 3 1 2 

Não responderam 8 12 3 7 

Total 73 109 44 110 
       FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 

 

É possível notar tanto no grupo “Geral”, quanto entre aqueles que desejam 

ser professores, que o baixo rendimento acadêmico no curso é a principal razão 

para os estudantes cogitarem abandonar o curso.  

 

“Sim [já pensei em desistir do curso], pois tenho muita dificuldade e estou 
muito atrasada no curso”. (Aluno A10)  

“Sim [já pensei em desistir do curso], pelas reprovações e o tempo 
passando...”. (Aluno A11) 

“Sim [já pensei em desistir do curso]. Baixo desempenho nas disciplinas 
teóricas e em cálculo, pouco interesse na maior parte da Física teórica de 
nível superior. Desinteresse ainda maior em qualquer outro curso de nível 
superior”. (Aluno A12) 

Se levar em conta que o motivo “Falta de tempo para estudar” pode 

acarretar em baixo desempenho dos alunos, temos que mais da metade desses 

alunos têm dificuldade em acompanhar o curso. 
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“Já pensei em desistir por falta de tempo para dedicar aos estudos...”. 
(Alunos A13) 

“Sim, por deter pouco tempo para aprofundamento nos conteúdos; 
esgotamento físico; alguns problemas familiares”. (Aluno A14) 

“Sim, já desisti uma vez porque não estava dando conta de trabalhar e 
estudar ao mesmo tempo...”. (Aluno A15) 

Levando em consideração os alunos da categoria “Baixo rendimento 

acadêmico” e “Falta de tempo para estudar”, 31 (27%) desses alunos possuem 

alguma atividade profissional, sugerindo assim que o desempenho desses alunos no 

curso pode ser afetado pelo fato de terem que conciliar estudos com trabalho.  

Alguns respondentes atribuíram seu baixo rendimento no curso à dificuldade 

que possuem em conciliar atividade profissional com os estudos no curso. Embora 

este motivo tenha sido citado por parte dos respondentes, esta questão do 

desempenho pode ser analisada também sob outros pontos de vista, como o 

sistema de avaliação, mas que não será abordado neste trabalho. Alguns exemplos 

de respostas que evidenciam tal situação são apresentados na sequencia: 

 

“...quando fui pra final de Básica III com o “professor Y” pela 4°vez com 
média 65 e reprovei...”. (Aluno A16) 

“Já pensei em desistir por causa das dependências, mas como o curso é 
difícil, e algumas pessoas que conheço se formaram em 6-7 anos, e curto 
muito o curso, decidi permanecer”. (Aluno A17) 

“[Já pensei em desistir] pelas dificuldades encontradas nas disciplinas de 
física e cálculo”. (Aluno A 18) 

Observa-se, na coluna “Somente alunos que querem ser professores”, que 

aproximadamente metade já pensou em abandonar o curso pelo baixo desempenho. 

Considerando que o curso é formador de professores, temos uma parcela 

significativa de alunos que, embora dirigindo-se para o objetivo de ser professor de 

Física, já pensaram, em algum momento durante a graduação, em desistir do curso 

devido às condições de carreira precárias dessa profissão. 

Na sequencia são apresentados alguns exemplos respostas da categoria 

“condições de carreira precárias”: 

 

“Sim [já pensei em desistir do curso], pela baixa remuneração...”. (Aluno 
A19) 
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“Sim [já pensei em desistir do curso], desvalorização profissional...”. (Aluno 
A20) 

“Sim [já pensei em desistir do curso], várias vezes. Por vezes pela 
dificuldade em conciliar os estudos com a família e trabalho, outras vezes 
por perceber que o futuro de docente não é muito promissor e outras vezes 
por ser tratado como inferior por alguns professores do departamento que, 
por serem especialistas em uma área específica, pensam que são o 
máximo, seres super inteligentes, que podem tratar seus alunos como 
inferiores. Deveriam perceber que cada um tem sua especialidade, e todas 
são necessárias para o bom funcionamento do mundo. Falta humildade a 
grande maioria dos professores do departamento de Física. Minha vontade 
em ser Físico me faz superar todos os obstáculos”. (Aluno A21) 

As razões mais indicadas para o abandono do curso, dentro das “condições 

de carreira precárias”, foram a desvalorização profissional e a remuneração baixa. 

 Os motivos que os licenciandos citaram para continuar no curso estão 

expostos na Tabela 8, na qual as porcentagens foram calculadas em relação ao 

número total de alunos de cada categoria, ou seja, 67 para o caso geral e 39 para 

aqueles que desejam ser professor, conforme exposto na Tabela 6.  

 

TABELA 8 – MOTIVOS PARA PERMANÊNCIA NO CURSO 

Motivos para permanência 

Geral 
Somente alunos que 
querem ser professor 

Número 
de 

citações 
%  

Número 
de 

citações 
%  

Gostar de Ciência 19 28 11 28 

Aspiração profissional 
professor 

12 18 10 25 

Persistência 10 15 5 13 

Incentivo de professores e 
instituição 

5 7 4 10 

Incentivo de amigos, colegas 
e família 

4 6 2 5 

Não identificação com outros 
cursos 

3 4 2 5 

Universidade pública 3 4 2 5 

Identificação com o curso 3 4 0 0 

Mudança de área 2 3 0 0 

Outros 2 3 1 3 

Não responderam 15 22 9 23 

Total 78 114 46 117 
FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 
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A razão mais mencionada para seguir na Licenciatura em Física foi gostar 

de Ciências, tanto no caso geral quanto para aqueles que querem ser professores.  

 
“...O que me fez permanecer acho que é certo fascínio que a Física tem. 
Poderia ter mudado para matemática, mas quando pensava em desistir me 
sentia fracassada diante da ideia”. (Aluno A22) 

“... O fato de realmente gostar de física é saber que não importa quanto 
tempo leve para terminar estou fazendo algo que gosto”. (Aluno 23) 

“... optei por Física, pois é o que eu gosto de fazer, pois física é mais teórico 
e engenharia mais pragmático. Eu me interesso por teoria é o que o curso 
de física oferece de melhor”. (Aluno A24) 

A segunda razão mais citada é a aspiração profissional em ser professor. 

Dos 12 alunos, na coluna “Geral”, que permaneceram no curso pela aspiração em 

ser professor, 2 já pensaram em abandonar o curso pela remuneração baixa, os 

demais expuseram motivos como baixo desempenho acadêmico e condições 

financeiras. Vale ressaltar que mesmo pelo salário pouco atraente da profissão, os 2 

alunos permaneceram no curso pelo desejo de ser professor. 

 

“Já pensei em mudar de curso, pois a remuneração para professor é muito 
baixa, mas eu realmente quero seguir a carreira e acredito que com muito 
esforço conseguirei ter uma vida estável”. (Aluno A25) 

“... continuei pelo gosto à Física e à Educação”. (Aluno A26) 

“Sim. Por causa do salário. A vontade de ser professor”. (Aluno A27) 

Ao lado desses casos anteriormente situados, foram identificados 10 alunos 

que permaneceram no curso por persistência. 

 

“Me fez permanecer porque acredito que posso concluir o curso”. (Aluno 
A28) 

“... O que ainda me faz permanecer é aquela frase "Nem tudo na vida é 
fácil, mas nem tudo é impossível"”. (Aluno A29) 

“... Me fez permanecer, porque acredito que posso concluir o curso”. (Aluno 
A30) 

É interessante notar que, embora poucos, alguns alunos permaneceram por 

incentivos advindos da Universidade. Entre esses, pode-se situar o incentivo direto 

de algum professor, de alguma disciplina ou de programas institucionais. 
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“... não conseguia estudar e acabei saindo e o prof “X” que era coordenador 
na época me convenceu a continuar...”. (Aluno A31) 

“... O que fez permanecer foram as aulas de metodologia que me 
incentivaram muito”. (Aluno A32) 

Embora poucos tenham feito esta citação, é importante dar mais atenção à 

categoria anterior, pois espera-se que a instituição possa adotar ou ampliar 

iniciativas para evitar possíveis desistências do curso. 

Dos que permaneceram no curso e querem ser professor da Educação 

Básica, “gostar de Ciência” e “aspiração profissional professor” foram os motivos 

mais citados para decisão de prosseguir e tentar concluir a graduação, mesmo 

dentre aqueles que desejam ser professores, ou seja, a identificação com a área de 

conhecimento (Física) nesta questão parece ser mais forte do que a identificação 

com a profissão de professor.   

 

4.3 SATISFAÇÃO COM A ESCOLHA DA CARREIRA DOCENTE 

 

Com respeito à escolha da carreira profissional, 67% dos licenciandos 

afirmam estarem satisfeitos, 23% dos alunos se dizem insatisfeitos e 5% possuem 

dúvidas quanto a esta questão (TABELA 9). Observa-se na Tabela 9 que poucos 

justificaram os motivos de estarem ou não satisfeitos com a escolha profissional 

realizada. 

 

TABELA 9 – SATISFAÇÃO COM A CARREIRA 

Satisfação 
com a 

carreira 
escolhida 

Geral 
Somente alunos 
que querem ser 

professor 
Geral 

Número 
de 

alunos 
% 

Número 
de 

alunos 
% Justificaram 

Não 
justificaram 

Sim 75 67 56 79 11 64 

Não 26 23 8 11 12 14 

Dúvida 6 5 5 7 3 3 

Não 
responderam 

6 5 2 3 - - 

Total 113 100 71 100 26 81 
FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 
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Alguns exemplos de alunos satisfeitos com a carreira docente: 

 

“Sim, [estou satisfeito com a carreira] apesar dos desafios”. (Aluno A33) 

“Sim, extremamente satisfeita”. (Aluno A34) 

“Sim [estou satisfeito com a carreira], e não vejo a hora de trabalhar”. (Aluno 
A35)  

Exemplos de alunos que se dizem insatisfeitos: 

 

“Não [estou satisfeito com a carreira]. Porque a profissão é pouco 
valorizada”. (Aluno A36) 

“Não [estou satisfeito com a carreira], pois é estressante e mal 
remunerada”. (Aluno A37) 

“Não, pois a realidade dos professores faz com a minha satisfação nessa 
profissão seja incompleta”. (Aluno A38) 

Exemplos de licenciandos que estão em dúvida quanto à estarem satisfeitos 

ou não com a escolha da profissão professor:  

 

“Não tenho certeza [se estou satisfeito com a carreira]. Este próximo ano 
poderei ter certeza”. (Aluno A39) 

“Ainda não sei [se estou satisfeito], pois não atuo na área”. (Aluno A40) 

“Mais ou menos”. (Aluno A41)  

Apesar de alguns terem apontado problemas que podem ser enfrentados na 

carreira docente, a grande maioria dos licenciandos afirma que estão satisfeitos com 

a escolha profissional realizada.   

Embora pouquíssimos estudantes tenham explicado seus motivos por 

estarem ou não satisfeitos com a escolha desta carreira (11 alunos no primeiro e 12 

alunos no segundo caso), serão analisados os motivos que eles atribuem à sua 

satisfação ou insatisfação. 

A Tabela 10 apresenta os motivos mencionados por estes 11 discentes para 

explicitar a satisfação e a Tabela 11 os motivos mencionados pelos 12 discentes que 

afirmaram não estar satisfeitos com a carreira escolhida. Como são pouquíssimos 

estudantes, não será calculada porcentagem, e não será separado em dois grupos, 

será considerado apenas no grupo “Geral”.  
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TABELA 10 – MOTIVOS DA SATISFAÇÃO COM A ESCOLHA DA CARREIRA DOCENTE 

Motivos da satisfação 
com a escolha da 
carreira docente 

Geral 

Número de 
citações 

Dedicação aos estudos 6 

Interesses não 
relacionados à docência 

4 

Outros 3 

Não justificaram 64 

Total 77 
     FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 

 

Na tabela 10 percebe-se que dentre os 11 alunos que justificaram sua 

resposta, 6 pretendem seguir dedicando-se aos estudos. 

Embora apoiado em poucas respostas, é interessante notar que os alunos 

satisfeitos com a carreira justificam essa satisfação com elementos relacionados ao 

conhecimento que pode ser adquirido durante o curso, e menos com elementos 

como a possibilidade de ensinar e transmitir conhecimento, possibilidade de 

influenciar/transformar a realidade social como foi apontado pelo trabalho de Gatti et 

al. (2010). Para uma análise mais aprofundada desta característica, seria importante 

fazer uma análise mais detalhada das respostas dos licenciandos às outras 

questões que compunham o questionário, o que extrapola o escopo deste trabalho 

de conclusão de curso. 

 

“...desejo continuar a minha formação após a graduação”. (Aluno A42) 

“... não escolhi ser só professor de física, mas sim alguém que fará 
pesquisas e dará aulas, além de saciar o conhecimento próprio”. (Aluno 
A43) 

A Tabela 11 exibe os motivos da insatisfação com a carreira docente dos 12 

alunos que justificaram sua resposta. 
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TABELA 11 – MOTIVOS DA INSATISFAÇÃO COM A ESCOLHA DA CARREIRA DOCENTE 

Motivos da insatisfação com a 
escolha da carreira docente 

Geral 

Número de 
citações 

Desvalorização profissional 6 

Remuneração baixa 3 

Outros 4 

Não justificaram 14 

Total 27 
            FONTE: Pesquisa da Autora (2016) 

 

Em relação à insatisfação com a profissão professor, dos 12 que 

explicitaram seus motivos, 9 alunos mencionam que essa é uma profissão pouco 

valorizada e de baixa remuneração, o que faz com que não estejam animados com 

essa carreira. Na categoria “outros” estão alunos que já mudaram ou estão em 

processo de mudança de curso. 

No geral, em relação à satisfação com a carreira escolhida, são poucos os 

alunos que anseiam ser professor na Educação Básica e que não estão satisfeitos. 

Dentre os nãos satisfeitos, os poucos que explicitaram o motivo dessa insatisfação 

mencionam especialmente a baixa valorização profissional e baixa remuneração.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como objetivo geral estudar as expectativas profissionais 

dos licenciando em Física da UFPR em relação à carreira escolhida. O questionário 

foi respondido por um total de 113 alunos, matriculados tanto no antigo como no 

novo currículo do curso.  

As interpretações sobre as respostas dos licenciandos foram organizadas e 

apresentadas em três eixos. 

 Em relação às expectativas profissionais – Eixo I – a grande maioria (79%) 

possui expectativas positivas, e dentre estes, 71 (80%) mencionam intenção em ser 

professor da Educação Básica. Em número menor, mas não menos importante, 25 

(28%) licenciandos mencionam querer atuar como professor do ensino superior e 8 

(9%) mencionam intenções em atuar na Pesquisa em Física. Embora apenas 9% 

tenham feito inferências negativas em relação à carreira docente, também é 

importante mencionar que estes citaram as precárias condições de carreira da 

profissão de professor (6 citações). 

Em relação à permanência no curso – Eixo II – em síntese, as respostas dos 

licenciandos indicam que, do total de respondentes, 67 (59%) dos alunos já 

pensaram em desistir ou mudar curso. Considerando apenas aqueles que 

pretendem seguir na docência, 39 (55%) já pensaram em desistir do curso. Dentre 

os motivos mais citados para esse possível abandono, foram apontados “baixo 

rendimento acadêmico” e “condições de carreira precárias”. A permanência em curso 

dos alunos que querem ser professor se deveu principalmente por “gostar de 

Ciência” (28%), seguido pela “aspiração profissional professor” (25%). 

É importante ressaltar que o “baixo rendimento acadêmico” (51%) é 

expressivo para um possível abandono do curso, e a “falta de tempo para estudar” 

pode acarretar esse baixo rendimento no curso. Entretanto, é necessário 

aprofundar-se nos motivos que levam os alunos a terem esse desempenho 

insatisfatório e estudos posteriores poderão fazer mais aprofundamento sobre este 

tema.  

Finalmente, em relação à satisfação com a carreira escolhida – Eixo III -, a 

grande maioria, 75 alunos (67%) se diz satisfeito e 26 alunos (23%) afirmaram não 

estar satisfeitos.  
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Considerando somente aqueles que anseiam ser professor da Educação 

Básica, 79% dos alunos se dizem satisfeitos com a carreira escolhida, 11% estão 

insatisfeitos com a carreira. Dentre estes 79%, a possibilidade de seguirem se 

dedicando aos estudos num programa de pós-graduação é o motivo mais 

mencionado entre os licenciandos. Há ainda alunos que estão satisfeitos por terem 

exemplo de professores de Física na família, que o curso proporcionará melhorias 

na atuação profissional de técnico e que quer saciar seus próprios conhecimentos. 

Leme (2012) chama atenção para o expressivo número de alunos 

desinteressados pelo magistério e que a escolha do curso se deveu por razões 

como o gosto pela área de exatas, possibilidade de ingresso na pós-graduação e 

gratuidade do curso. Quanto a não escolha pela carreira de professor, os motivos 

foram profissão difícil, pouco prestígio e baixa remuneração.  

Gatti et al. (2010) apontam a recusa de ser professor e a insatisfação pela 

docência pelas condições sociais e financeiras da profissão. As justificativas mais 

citadas foram, na sequência, de que professor é mal remunerado, que as condições 

de trabalho são ruins, que o enfrentamento da situação com os alunos está cada vez 

mais difícil e que a profissão não tem reconhecimento social.  

A pesquisa de Kussuda (2012) revela que a maior parte dos licenciados não 

atua na Educação Básica em função da insatisfação com o salário e das condições 

de trabalho desse nível de ensino. Em relação aos alunos que optam por fazer uma 

pós-graduação, a maioria opta por áreas não relacionadas à Educação. 

Em acordo com a revisão de literatura, a pesquisa aqui realizada para a 

elaboração deste trabalho de conclusão de curso apresenta similitudes e diferenças 

com as demais pesquisas que abordam a mesma temática, resguardadas as 

características específicas de cada pesquisa realizada.  

É diferente quando se aponta pouco interesse pelo magistério, o que não 

ocorreu nesta pesquisa, talvez porque o público que respondeu o questionário é 

formado essencialmente por licenciandos, ou seja, a escolha da carreira já foi 

realizada (embora isso não garanta ingresso e permanência na carreira após 

formados). 

É semelhante com Leme (2012) que aponta o gosto pela área de exatas 

como fator importante para a escolha do curso. Na pesquisa aqui realizada, o 

“gostar de Ciência” aparece como fator preponderante para a permanência em curso, 

dentre aqueles que em algum momento já pensaram em desistir do curso. 
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Finalmente, ainda representando uma semelhança com a literatura, embora 

não tenha sido de forma majoritária, as precárias condições de carreira também 

foram citadas pelos licenciandos, neste caso como segundo principal elemento que 

faz com que eles pensem em desistir do curso, ou ainda quando revelam sua 

insatisfação com a carreira escolhida.  

Dessa forma, é possível assinalar alguns pontos que podem auxiliar na 

avaliação e elaboração de políticas que busquem refletir positivamente na 

atratividade da carreira docente.  

Elementos objetivos como questão salarial, plano de carreira, e elementos 

subjetivos como o gosto pela profissão e elementos da imagem da profissão 

professor devem ser tratados em conjunto, analisando o momento histórico e a 

realidade social. 

Pimenta e Lima (2011) afirmam que a construção e fortalecimento da 

identidade docente estão ligados às condições de trabalho e ao reconhecimento e 

valorização social atribuído pela sociedade sobre esta categoria profissional. 

Portanto, a construção de melhores expectativas e de existência de maior 

satisfação na escolha da carreira não dependem apenas de mudanças e reformas 

nos cursos oferecidos para formação de professores de Física. Tais mudanças são 

necessárias, mas não são suficientes, do ponto de vista dos resultados da pesquisa 

realizada. As problemáticas apontadas pelos colaboradores demandam mudanças 

sociais mais profundas, seja no valor simbólico da profissão, seja na valorização 

objetiva por meio de carreira, aperfeiçoamento, salário e condições de exercê-la. 
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APÊNDICE 1 

 

 

Coordenação do 
Curso de Física 

 

 

Prezado Licenciando: 

Este estudo está sendo conduzido por uma equipe composta por alguns professores 
do curso de Física, alunos do Projeto Licenciar e alunos do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE). 

Em 2008 a Comissão de Ensino dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física 
aplicou um questionário aos discentes, e seus resultados contribuíram para a reforma 
curricular da Licenciatura. Uma vez que aquele questionário foi bastante produtivo, 
queremos aprofundar e dar continuidade aos estudos sobre o nosso curso, visando sua 
melhoria. 

Neste sentido, solicitamos sua colaboração respondendo a este questionário, cujo 
propósito é estudar o ponto de vista dos estudantes sobre diversas questões, como 
dificuldades, perfil dos discentes do curso, suas expectativas quanto à profissão, 
desempenho, evasão e sugestões de melhoria ao curso, entre outras. 

Esclarecemos que seu nome não será divulgado nos relatórios, dissertações, artigos 
e outros textos que venham a ser produzidos a partir deste instrumento. Para resguardar a 
identidade dos respondentes, esta primeira folha com a sua identificação será destacada do 
questionário. No questionário colocaremos apenas um GRR codificado. Apenas 4 pessoas 
terão acesso aos dados de identificação: Professores Ivanilda Higa e Sérgio L. M. Berleze e 
mestrandos Soraya R. Kulicheski e Everton Ribeiro. 

Alguns respondentes poderão ser contatados posteriormente para complementar e 
aprofundar questões de interesse específico dos diferentes estudos que serão realizados a 
partir deste questionário. 

Contamos com sua preciosa colaboração e agradecemos antecipadamente. 

Professores envolvidos: Celso de Araújo Duarte, Ivanilda Higa, Kleber Daum 
Machado e Sérgio Luiz Meister Berleze. 

Acadêmicos do Projeto Licenciar 2013/2014: Mayra Martins Coelho, Felipe Martins 
e Augusto Nagao. 

Mestrandos em Educação: Soraya Rodrigues Kulicheski e Everton Ribeiro 

Seu GRR: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Seu Email (legível): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Autorizo que minhas respostas a este questionário sejam utilizadas para fins de estudos e 
pesquisas, sem a divulgação do meu nome em relatórios, dissertações, artigos ou outros 
textos que venham a ser produzidos a partir deste instrumento. 

Assinatura: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 
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APÊNDICE 2 

 

Anote o horário que está começando a responder o questionário, para que 
possamos saber quanto tempo será necessário para respondê-lo: Horário de início: _ _ _ _ _ 
_ _ 

Questões: (caso falte espaço para resposta, utilize o verso da última folha, 
identificando a questão a que se refere) 

 
1. Semestre (1º) ou ( 2º) e ano de ingresso: 

________________________________________________ 

2. Sou aluno:  a) (   )  do currículo antigo. 

b) (   )  do currículo novo. 

c) (   ) Ingressei no currículo antigo e fiz a transição para o currículo 
novo. 

d) (   ) Ingressei no Bacharelado e fiz a transição para a Licenciatura. 

e) (   ) outro: especifique: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

3. Como é sua história escolar [A partir da 5ª série (atual 6°ano) até o 3° ano do 
Ensino Médio]? 

a) (    ) maior parte em escola pública. 

b) (    ) maior parte em escola particular. 

c) (    ) metade em escola pública, metade em escola particular. 

d) (    ) todo em escola pública. 

e) (    ) todo em escola particular. 

 

4. Para cada alternativa abaixo, atribua valores de 0 a 10 (0 = menos relevante / 
10 = mais relevante) para os fatores que o levaram a escolher o curso de Licenciatura em 
Física. 

a) (    ) incentivo de professores no Ensino Médio 

b) (    ) facilidade com a disciplina no Ensino Médio 

c) (    ) baixa concorrência no vestibular 

d) (    ) interesse na carreira acadêmica (professor de Ensino Médio) 

e) (    ) interesse na carreira acadêmica (professor universitário) 

f) (    ) Outro (especificar): 
__________________________________________________________ 
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5. Quais são suas expectativas profissionais em relação à Licenciatura em Física? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Como avalia seu desempenho no curso até então? 

a) (   ) muito satisfatório 

b) (   ) satisfatório 

c) (   ) mediano 

d) (   ) pouco satisfatório 

e) (   ) não satisfatório 

7. O que você acredita que o levou a ter este desempenho no curso? 

 

 

 

 

8. Na tabela abaixo assinale sua situação em cada uma das disciplinas listadas, e 
quantas vezes você necessitou cursá-las até obter aprovação. 

 (a) (b) (c) 

Disciplina Já fui 
aprovado 

Ainda não fui 
aprovado 

Quantas vezes cursou a 
disciplina até ser aprovado? 

8.1 Cálculo 1    

8.2 Física Básica 1    

8.3 Fis. Experimental 1    

8.4 Cálculo 2    

8.5 Física Básica 2    

 

9. O que é necessário para que o desempenho dos alunos no curso melhore? 
(caso queira, pode assinalar mais de uma alternativa) 

a) (    ) mais discussão em sala de aula 

b) (    ) melhor relação professor aluno 

c) (    ) mais dedicação dos alunos 
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d) (    ) menor nível de cobrança nas avaliações 

e) (    ) reestruturação dos conteúdos 

f) (    ) outros. Especificar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

10. Que fatores ou elementos você acredita serem necessários para acompanhar 
satisfatoriamente o curso? Você considera que os possui? 

 

 

 

 

 

 

11. Você tem alguma dificuldade para acompanhar o curso? Em caso positivo, cite 
as suas principais dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Responda esta questão 12 (12.1, 12.2 e 12.3) apenas se você estiver cursando 
o currículo novo: A partir de 2011, com a implementação do novo currículo, foi estabelecido, 
em uma normatização, que “Art.1º – As atividades formativas previstas na Resolução 70/04-
CEPE serão integralizadas ao currículo pleno do aluno em exatas 200 horas(...); Parágrafo 
Primeiro: é de total responsabilidade do aluno produzir o Relatório de Atividades Formativas 
com documentação comprobatória das atividades desenvolvidas.” 13

 

12.1) Você tem conhecimento dessa exigência? Sabe o que são estas atividades formativas? 
Comente. 

 

 

 

                                                 
13

Fonte: http://fisica.ufpr.br/grad/Ativ_Form_Fisica_LIC.pdf (Acesso em 16 de setembro de 2013) 

http://fisica.ufpr.br/grad/Ativ_Form_Fisica_LIC.pdf
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12.2) Você realiza ou já realizou alguma atividade formativa?  (   ) sim       (   ) não     
(   ) não sei o que é 

12.3) Caso NÃO tenha realizado atividades formativas: 

a. Por que ainda não as realizou? 

 

 

 

 

b. Quando pretende cumpri-las? 

 

 

 

c. Quais pretende realizar? 

 

 

 

13. Responda: 

13.1) Sua Idade: 

13.2) Gênero: 

13.3) Estado Civil: 

13.4) Possui filhos? Quantos? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

13.5) Tem irmãos?  (    ) não   (    ) sim        Quantos? _ _ _ _ _ _ _ 

13.6) Situação de residência: 

a) (    ) Mora com pais:  (      )  em residência própria    (    ) em residência 
alugada 

b) (    ) Mora sozinho: (     )  em residência própria (    ) em residência 
alugada 

c) (    ) Mora com cônjuge: (     )  em residência própria (    ) em residência 
alugada 

d) (    ) 
Outro._______________________________________________________________ 

13.7) Quem é o principal responsável pela manutenção financeira do núcleo familiar onde 
você reside? 

 

13.8) Você já concluiu outro curso de graduação?  (     ) sim     (     ) não      Em caso positivo; 
qual curso? 
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13.9) Fez curso técnico? (     ) sim        (     ) não  Em caso positivo; qual curso?    

13.10) Já fez ou faz curso de língua estrangeira? 

13.11) Qual a ocupação do seu  pai?__________________________________________ 

13.12) Qual a ocupação da sua mãe?_________________________________________ 

13.13) Qual a sua principal atividade profissional hoje? 

 

 

 

14. Já participou/participa de atividades tais como projetos de extensão, Licenciar, 
monitoria, Iniciação Científica, Voluntariado, Bolsa Prae, Bolsa SIBI, participação em eventos, 
congressos, PIBID etc? 

(   ) sim  (   ) não 

14.1) Caso participe/tenha participado, quais projetos ou atividades? Por que 
escolheu esta(s) atividade(s) especificamente? 

 

 

 

 

 

14.2) Para cada item abaixo, atribua valores de 0 a 10 (0 = menos relevante / 10 = mais 
relevante) para o papel destas atividades em sua formação como licenciado em Física: 

a) (    ) ampliação de seus conhecimentos da área 

b) (    ) aquisição de experiência prática/profissional 

c) (    ) integração social (com demais alunos e professores) 

d) (    ) estímulo à escolha da carreira docente 

e) (    ) incentivo aos estudos e à permanência no curso 

f)  (    ) Outro (especificar): 
__________________________________________________________ 

 

 

15. Assinale com um “X” na tabela abaixo a MAIOR escolaridade do seu pai e da 
sua mãe: 

 
Nunca 
frequentou 
escola 

Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio Ensino Superior Pós-Graduação Outro 

Incom-
pleto 

Com-
pleto 

Incom-
pleto 

Com-
pleto 

Incom-
pleto 

Com-
pleto 

Especia
lização 

Mes- 
trado 

Douto-
rado 
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1   PAI            

2  MÃE            

 

16. Já pensou em algum momento em desistir ou mudar de curso? Em caso positivo, porque? O 
que lhe fez permanecer? 

 

 

 

 

 

17. Você está satisfeito com a carreira que escolheu (Professor de Física)? 

 

 

 

 

 

 

18. Responda esta questão 18 apenas se você fez transição do currículo antigo para o novo, ou 
do Bacharelado para a Licenciatura: Está satisfeito com a transição? Comente. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Caso queira, deixe sugestões para a melhoria do seu curso. 

 

 

 

20. Na tabela seguinte, marque X na opção em que melhor se enquadra e especifique detalhes 
quando possível.  Assinale a frequência com que desenvolve a atividade mencionada, 
segundo a seguinte legenda: 

1 – não 
2 – esporadicamente (menos de uma vez por mês) 
3 – cerca de uma vez por mês 



53 
 

 

4 – de 2 a 3 vezes por mês 
5 – 1 vez por semana 
6 – de 2 a 4 vezes por semana 
7 – 5 vezes por semana ou mais / diariamente 

 1 2 3 4 5 6 7 Detalhes 

(a) Lê jornal?        
Cite seções que mais lê 

(b) Vê televisão?        
Cite programas que mais assiste 

(c) Lê revistas?        
Cite alguma(s) 

(d) Acessa a internet?        
Com qual(is) finalidades? 

(e) Vai ao cinema?        
Cite filme(s) que assistiu recentemente 

(f) Toca algum 
instrumento musical? 

       
Qual(is)? 

(g) Lê livros?        
Que tipo de livros? 

(h) Vai ao museu?        
 

(i) Pratica Esportes?        
 

(j) Desenvolve algum 
Trabalho voluntário? 

       
Que tipo/em qual instituição? 

(k) Outras (especifique)         

(l) Outras (especifique)         

21. Há algo que você queira comentar que não lhe foi perguntado neste questionário? 

 

 

22. Tempo total utilizado para responder o questionário: _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Agradecemos pela sua preciosa participação. Equipe Responsável pelos estudos. 


