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RESUMO 
 
 
A presente dissertação propõe como questão-foco estudar a desistência de 
licenciandos em Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN) e colaborar com a proposta de sugestões para o 
enfrentamento dessa problemática. O primeiro capítulo se inicia com uma visão 
panorâmica de dois problemas significativos no sistema educacional brasileiro: as 
altas taxas de desistência nas licenciaturas em Física e a falta de professores com 
formação específica nesta ciência. Em seguida, discutimos a relevância desta 
pesquisa para a área de ensino de Física, bem como justificamos a sua realização 
no âmbito de um mestrado profissionalizante. Apresentamos uma definição própria 
para o termo desistência, elaborado com base na problemática existente no IFRN. E, 
ainda no primeiro capítulo, explicitamos a questão-foco, os objetivos e os aspectos 
metodológicos deste trabalho. Os resultados obtidos em nossa investigação são 
apresentados nos quatro capítulos seguintes. No segundo capítulo desta 
dissertação, apresentamos: um breve histórico da criação da licenciatura em Física 
do IFRN, o funcionamento deste curso e o surgimento das turmas 2004.2 e 2006.1. 
Também mostramos uma espécie de mapa da desistência das turmas investigadas 
(o índice de desistência a 84,4% em ambas as turmas) e uma análise da relação 
entre os currículos de cada um delas e o número de abandonos. No terceiro 
capítulo, exibimos uma estatística descritiva da caracterização sócio educacional do 
público desistente e identificamos que as maiores desistências ocorreram com 
alunos que são: mulheres; casados; pais de um filho; trabalhadores; ingressaram 
com idade mínima de 23 anos e concluíram o ensino médio há pelo menos 6 anos. 
Em seguida, no quarto capítulo, revelamos e discutimos os relatos dos alunos sobre 
as causas de suas desistências. Diante dos dados apresentados, podemos afirmar 
que a resposta à pergunta “Qual foi o principal motivo da sua desistência?” encontra-
se majoritariamente em causas pessoais: opção por outro curso de nível superior e 
falta de tempo para se dedicar ao curso. No quinto capítulo, expomos os resultados 
relacionados às opiniões docentes sobre o fenômeno em questão. Detectamos três 
principais causas para o abandono, segundo os professores: a falta de dedicação; a 
falta de interesse; e a falta de integração no curso. No sexto e último capítulo, 
discutimos os resultados obtidos e apresentamos nossa conclusão e o relatório 
proposto – produto desta dissertação, apresentado como anexo. Esse relatório 
contém, principalmente, sugestões de ações institucionais e curriculares que podem 
contribuir para a redução da desistência na licenciatura em Física no IFRN. As 
principais ações sugeridas são: implantação da matriz curricular em disciplinas; 
implantação de programas ou ações para combater a formação básica de conteúdos 
deficiente; implantação de programas ou ações específicos para o aluno trabalhador; 
e divulgação da licenciatura em Física do IFRN em escolas por meio de seminários 
ou workshops. 
  

Palavras-chave: Ensino de Física. Evasão escolar. Licenciatura em Física -
Desistência. Formação de professor. 
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ABSTRACT 
 
 

 
This dissertation proposes studying the issue of withdrawal undergraduate in physics 
at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN) and collaborate with suggestions for dealing with this problem. The first 
chapter begins with an overview of two significant problems in the Brazilian 
educational system: the high dropout rates in degrees in physics and the lack of 
teachers with specific training in this science. Then, we discuss the relevance of this 
research to the area of physics teaching, as well as justify its completion as part of a 
professional master's degree. After, we present a proper definition for the term 
withdrawal, which is based on the existing problem in the IFRN. And, in the same 
chapter, we explicitly the focus, the objectives and the methodological aspects of this 
work. The results obtained in our investigation are presented in next four chapters. In 
the second chapter of this dissertation, we present: a brief history of the creation of 
IFRN degree in physics, the functioning of this course and the foundation of 
classrooms 2004.2 and 2006.1. We also show a kind of map of the withdrawal of the 
groups investigated (the dropout rate was 84.4% in both groups) and an analysis of 
the relationship between the curricula of each of them and the number of dropouts. In 
the third chapter, we display a descriptive statistics of the students which dropout and 
found that the largest dropout occurred with students who are women, married, 
parents of one kid; workers, joined with a minimum age of 23 years and completed 
high school at least 6 years. Then in the fourth chapter, we reveal and discuss the 
students' reports on the causes of their dropout. From the data presented, we can 
say that the answer to the question "What was the main reason for your dropout?" Is 
mainly in personal injury claims: another option for upper-level course and lack of 
time to devote to the course. In the fifth chapter, we show the results related to 
teacher’s opinions about the phenomenon in question. We detected three main 
causes for the abandonment, according to teachers: the lack of dedication, the lack 
of interest and lack of integration in the course. In the sixth and final chapter, we 
discuss the results and present our conclusion and the proposed report - the product 
of this dissertation, presented as Annex. This report contains mainly suggestions for 
curricular and institutional actions that can contribute to reducing the dropout degree 
in Physics in the IFRN. The main actions suggested are: implementation of the 
curriculum in disciplines, implementation of programs or actions to combat this poor 
content of basic training, implementation of specific programs or actions for the 
student worker, and dissemination of IFRN degree in physics in schools through 
seminars or workshops. 
 

Keywords: Teaching Physics. School dropout. Degree in Physics - Withdrawal. 
Teacher formation.  
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO 1111: apresentação : apresentação : apresentação : apresentação     
 

A presente dissertação propõe como questão-foco estudar a 

desistência de licenciandos em Física no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e colaborar com a 

proposta de sugestões para o enfrentamento dessa problemática. 

 

Contextualizando esse tema, este capítulo se inicia com uma visão 

panorâmica de dois problemas significativos no sistema educacional 

brasileiro: as altas taxas de desistência nas licenciaturas em Física e a falta de 

professores com formação específica na área. Em seguida, a segunda seção 

deste capítulo apresenta uma revisão bibliográfica das pesquisas sobre 

desistência, com destaque especial para o caso da Física.  

Devido algumas dessas pesquisas terem sido realizadas em contextos 

particulares de determinadas instituições de ensino superior (IES) ou em 

épocas cujas questões sócio educacionais eram diferentes das que vivemos 

atualmente (no ano de 2011) muitas das causas relatadas da desistência na 

licenciatura em Física, não foram, por nós, discutidas. Para realizarmos tal 

discussão seriam necessários estudos específicos sobre essas IES e sobre o 

contexto sócio educacional da época, algo que foge aos objetivos desta 

dissertação. Todavia, aquelas causas identificadas como gerais (que 

independem das especificidades de uma determinada IES) e atemporais (que 

independem do contexto sócio educativo de uma determinada época) serão 

comentadas. 

A terceira seção deste capítulo expõe a relevância desta pesquisa para 

a área de ensino de Física, bem como justifica a sua realização no âmbito de 

um mestrado profissionalizante. Na penúltima seção, apresentamos uma 

definição própria para o termo desistência que elaboramos com base no 

problema existente no IFRN. E, finalmente, na quinta seção, explicitamos a 

questão-foco, objetivos e aspectos metodológicos deste trabalho e 

apresentamos uma breve descrição do conteúdo dos próximos capítulos.  
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1.1 RECONHECENDO OS PROBLEMAS 

 

1.1.1 A DESISTÊNCIA: VISÃO PESSOAL E ALGUNS DADOS SIGNIFICATIVOS 

 

Inicio esta dissertação com um depoimento pessoal sobre a minha formatura 

na licenciatura em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN)1. Tenho vários amigos e participei de suas colações 

de grau. Foram mais de seis cerimônias de cursos como Medicina, Direito, 

Fisioterapia e Biologia. Era surpreendente notar que, em todos aqueles casos, a 

grande maioria dos que iniciaram os cursos também os concluíram. Meus amigos 

praticamente se formaram com todos seus colegas de turma.  

Contudo, minha colação de grau foi um pouco diferente. Desde a minha 

entrada na licenciatura, em 2006.1, esses meus amigos de outros cursos me diziam 

que eu era doido por estar cursando Física. Também afirmavam que o nome da 

turma concluinte deveria ser o meu, pois somente eu iria me formar. É claro que eu 

falava que eles estavam exagerando, que não era bem assim! Mas, a situação não 

foi muito diferente do que haviam previsto.  

Da minha turma inicial de 32 alunos, colamos grau apenas eu e mais um 

colega em 2009.2, isto é, no prazo regular previsto para conclusão do curso. Ainda 

contribuindo com o exíguo total de formandos da licenciatura em Física naquele 

semestre, mais outros dois alunos colaram grau, porém com atraso de mais de dois 

anos em relação ao prazo regular. Em consequência de reprovações no decorrer do 

curso, não conseguiram se formar com sua turma original, cuja entrada na instituição 

havia se dado no segundo semestre de 2004.  

Já naquela ocasião, em situação semelhante, isto é, atrasados em 

decorrência de reprovações, estavam outros três colegas ingressantes na 

licenciatura em Física em 2006.1. Pode-se dizer, portanto, que esses, caso 

terminem o curso, o farão com alguns semestres de atraso. E, caso desistam, 

contribuirão para aumentar o trágico índice de desistência na licenciatura em Física 

do IFRN.  

                                                 
1 A partir de 2009, o IFRN passou a ser a atual denominação do antigo Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN). 
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Vale notar, ainda, que, atualmente, ou seja, em junho de 2011, à exceção de 

dois2 colegas, não há mais qualquer outro aluno matriculado remanescente da turma 

2006.1. Em outras palavras, da minha turma, que inicialmente continha 32 alunos, 

apenas 3 concluíram e 2 ainda têm a possibilidade de fazê-lo. Os demais foram 

desistindo da licenciatura em Física ao longo do curso.  

Foi esse esvaziar contínuo de licenciandos na minha própria turma que 

despertou meu interesse pela desistência em Física desde a graduação. Por isso, ao 

tomar conhecimento do projeto “Investigando a Evasão nas Licenciaturas oferecidas 

pelo CEFET-RN” do Núcleo de Pesquisa em Educação (NUPED) do IFRN e 

coordenado pelo Prof. Dr. Dante Henrique Moura, resolvi participar dele, em 2007, 

como bolsista voluntário. Deste ano até minha colação de grau, as investigações 

sobre esse problema educacional renderam duas publicações: o artigo intitulado 

“Investigando as causas da evasão na licenciatura em Física do CEFET-RN” 

(GOMES; MOURA, 2008) e a monografia “Investigando as causas da desistência no 

curso de licenciatura em Física do IFRN” (GOMES, 2010). Finalizada a graduação e 

com o ingresso no mestrado, decidi continuar minha pesquisa sobre o assunto e 

apresenta-la numa dissertação.    

Dessa forma, tomando como partida o meu relato pessoal nada otimista, 

podemos buscar informações sobre a desistência em outras licenciaturas no Brasil. 

Infelizmente, estudos recentes apontam que a desistência é uma realidade que afeta 

de modo acentuado as licenciaturas3. Brasil (2007), por exemplo, apresentou o 

problema do abandono em oito licenciaturas brasileiras e mostrou os seguintes 

resultados expressivos: Matemática - 56%, Química - 75%, Física - 65%, Biologia – 

42%, História - 44%, Geografia - 47%, Letras - 50% e Educação Artística - 52%.  

Particularmente em relação à Física, pesquisas apontam a desistência como 

um problema de longa data. Segundo Fernando Prado e Ernst Hamburger (1998), 
                                                 
2 Dos três alunos da turma 2006.1 que ainda estavam matriculados, um deles colou grau em 2010.1 
(um semestre após o prazo normal previsto para a conclusão do curso) e os outros dois permanecem 
matriculados no semestre 2011.1. 
3 Vale ressaltar, ainda, que a desistência, no país, é significativa nas graduações em geral, segundo 
estudos diagnósticos têm mostrado. Por exemplo, por meio de cálculos indiretos, foi possível 
identificar uma desistência de 26% em instituições públicas brasileiras de ensino superior e 50% em 
instituições privadas na pesquisa de Otaviano Helene (1985) entre os períodos de 1976 a 1981. Com 
base nos dados da Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas 
Brasileiras, numa pesquisa com dados de meados de 1980 a 1994 (BRASIL, 1996) foi possível 
calcular uma desistência de 40% em graduações dessas instituições. E, por meio dos Censos 
Educacionais de 2005 e 2009 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2006; 2010) calculamos uma desistência de 47% para os cursos 
superiores no Brasil. 
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entre os anos de 1936 e 1954 e entre 1955 e 1969, na Universidade de São Paulo, 

os índices de desistência na licenciatura em Física foram de 13% e 61%4, 

respectivamente.  

Mais recentemente, Sérgio Arruda e Michele Ueno (2003) relataram uma 

desistência média de 69% em 10 anos de licenciatura em Física na Universidade 

Estadual de Londrina. Já a pesquisa de Marta Barroso e Eliane Falcão (2004), na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, revelou uma desistência de 55% no mesmo 

curso. Agnaldo Borges Junior e Ruberley Souza (2007), por seu turno, notaram que 

o abandono da licenciatura em Física chegou a 50% no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (antigo CEFET-GO, na época da 

pesquisa). E o relatório do PET-Física-UnB (2008) estudou dados referentes a 12 

anos das licenciaturas em Física noturna e diurna da Universidade de Brasília, 

identificando taxas de desistência média de 75,5% e 57,2%, respectivamente.  

As informações aqui citadas sugerem, portanto, que a desistência nas 

licenciaturas em Física atinge índices expressivos no país. Deve-se pontuar, no 

entanto, que esse problema não é privilégio exclusivo da Física. Sobre esse aspecto, 

em particular, comentários mais detalhados serão apresentados na seção 2, do 

presente capítulo, no qual fazemos uma revisão bibliográfica das pesquisas sobre 

desistência nas licenciaturas em Física no Brasil. 

 

1.1.2 DADOS SOBRE A ESCASSEZ DE PROFESSORES DE FÍSICA  

 

Diversos problemas parecem influenciar direta ou indiretamente a qualidade 

do ensino de Física no nível médio: 

 
1- o grande contingente de professores não habilitados em Física, que 
lecionam disciplinas nesta área; 
2- a formação, freqüentemente deficiente, do próprio professor com 
habilitação em Física; 
3- o não cumprimento dos programas face à inadequação do currículo a 
carga horária disponível; 
4- os maus salários pagos aos docentes que se vêem obrigados a lecionar 
um excessivo número de horas-aula semanais com prejuízos incontestes ao 
seu desempenho profissional; 
5- a falta de infra-estrutura das escolas evidenciada, entre outros fatos, pela 
inexistência de bibliotecas e laboratórios; 

                                                 
4 Esses dados foram obtidos indiretamente, pois os autores apenas divulgaram os números da 
relação Formados/Ingressantes, para os períodos citados, com sendo, respectivamente, 87% e 39%. 
Portanto, os números da relação Desistentes/Ingressantes seriam os complementares aos divulgados 
pelos autores. 
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6- a estagnação e o isolamento de muitos professores devido a dificuldades 
de acesso a periódicos, a livros didáticos, a cursos de treinamento e 
especialização e à pouca participação em simpósios e encontros; 
7- o número reduzido de atividades de extensão universitária, na área da 
Física, voltadas ao professor do Ensino Médio e de ciências de 8º série. 
(PEDUZZI et al, 1990, p.1) 

 

Acreditamos que o primeiro problema esteja intrinsecamente conectado à 

temática abordada na presente dissertação: a escassez de professores teria relação 

com o baixo número de licenciados em Física formados anualmente o que, por sua 

vez, teria relação com as altas taxas de desistência nesse curso. Estamos cientes 

que o aumento no número de habilitados para o ensino de Física pode não garantir a 

redução da escassez de professores, pois alguns licenciados podem seguir outras 

carreiras profissionais, todavia a qualidade do ensino dessa disciplina depende 

dessa relação. Em outras palavras, mais professores formados em Física não 

necessariamente produzirão a redução do déficit desses profissionais nas escolas, 

mas a sua escassez implicará, de forma indireta, negativamente na qualidade no 

ensino de Física. 

O problema da escassez de professores não é recente, e sua gravidade tem 

motivado estudos já há algumas décadas. Wojciech Kulesza (1981), com base no 

documento “A educação na Paraíba” de 1976, mostrou que, em 1972, dos 1956 

professores do ensino de 2º grau nesse estado, apenas 349 (17,8%) eram 

licenciados e 807 (41,2%) tinham curso superior sem formação pedagógica. A 

maioria dos professores atuantes (incluindo os de Física) não tinha habilitação 

mínima para exercer essa função. Eram, principalmente, estudantes de engenharia e 

medicina. Ainda de acordo com esse autor, desde 1970 até 1976, a Universidade 

Federal da Paraíba licenciou somente dois professores de Física. Esse número, que 

correspondeu a 0,03% do total de graduados nessa instituição no período, sem 

sombra de dúvidas, faz jus ao título do artigo no qual foi publicado: “Licenciatura em 

Ciências num estado ‘carente’ ”(KULESZA, 1981).  

Preocupados com o problema da escassez de professores, Roland Axt, 

Fernando Silveira e Marco Antonio Moreira (1979) examinaram a hipótese segundo 

a qual estaria ocorrendo, na década de 1970, um sensível decréscimo no número de 

licenciados em Física formados por universidades da grande Porto Alegre. A tabela 

abaixo contem o número de licenciados entre 1971 e 1978 (AXT; SILVEIRA; 

MOREIRA, 1979, p. 40).  
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Tabela 1: Número de licenciados formados na década de 70 por IES da grande Porto 
Alegre, RS. 

Número de licenciados em Física 
 UFRGS PUCRS UNISINOS TOTAL 

1971 6 11 15 32 
1972 2 2 15 19 
1973 13 2 16 31 
1974 8 7 13 28 
1975 11 2 5 18 
1976 1 6 11 18 
1977 10 4 5 19 
1978 3 8 8 19 

TOTAL 54 42 88 184 
*Estimativa 
1 – Como o curso da UNISINOS foi reconhecido em novembro de 1972, a primeira turma 
que colou grau o fez em dezembro daquele ano totalizando 30 formandos. Na tabela, esse 
total foi dividido arbitrariamente em dois grupos de 15 correspondendo a 1971 e 72. 
Adaptado de: AXT; SILVEIRA; MOREIRA, 1979, p. 40 

 

Interpretando esses dados, os autores concluíram ser razoável aceitar a 

hipótese de que o número de licenciados estava diminuindo naquela região (AXT; 

SILVEIRA; MOREIRA, 1979, p. 41). Deve-se destacar, ainda, que a pesquisa 

apontava um baixo número de professores de Física formados (184) em oito anos, 

pelas três instituições de ensino superior (IES) investigadas (Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos).  

Já no início da década de 1990, Roberto Nardi, M. Martins e A. Gau (1990) 

realizaram uma pesquisa, na região de Londrina, com cinco professores que 

lecionavam exclusivamente a disciplina de Física, e quinze que lecionavam Ciências, 

Química e Biologia, além de Física. Desse total de vinte profissionais, apenas um 

era licenciado em Física. Nove anos após essa pesquisa, um levantamento feito por 

Arruda et al. em 1999, pela Universidade Estadual de Londrina, indicou que, num 

curso oferecido a 350 professores de ensino médio, onde 60 eram de Física, de um 

total de 303 questionários respondidos, 2% afirmaram que sua formação acadêmica 

era em Física (UENO et al, 2003a). O levantamento ainda revelou que professores 

formados em Química e Matemática também ensinavam a disciplina de Física. 

O problema da falta de professores, então representado por aqueles dados 

regionais, é, segundo estudos mais recentes, uma dificuldade notada no país de 

modo geral, como retrata a visão caricaturada citada abaixo: 
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Os dados oficiais do MEC indicam que há 50.000 vagas não preenchidas de 
professores de Física no ensino médio, em todo o país. Todos os anos, os 
cursos de Licenciatura em Física formam pouco mais de 500 professores. 
Se supusermos mantida a situação atual, inclusive, permanecendo vivos e 
trabalhando os atuais e futuros professores, sem aposentadorias, daqui a 
100 anos ter-se-ia o número suficiente de professores de Física. Este dado 
é apenas uma caricatura chocante da situação do ensino de Física em 
nosso país [...] (OLIVEIRA, 2004, p. i). 

 

O reconhecimento da existência desse problema significativo é recorrente 

nas pesquisas, embora diferentes visões sobre ele existam. Segundo Silvio Cunha 

(2006), o déficit desses profissionais é da ordem de 23,5 mil somente no ensino 

médio; algo fortemente contrastante com os 7,2 mil licenciados em Física nos 

últimos 12 anos em todo o Brasil. Oto Borges, por sua vez, levanta “dúvidas sobre a 

previsão do INEP [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira] de que precisaríamos formar uma enorme quantidade de professores de 

Física5” (BORGES, 2006, p. 135). Por outro lado, reconhece claramente “que, para 

melhorar o ensino de Física e de ciências de uma forma geral, precisamos aumentar 

o número de professores de Física que formamos anualmente” (BORGES, 2006, p. 

135). 

Também no que diz respeito a essa questão, José André Angotti (2006) 

prevê que para o ano de 2015 serão necessários no mínimo 33 mil professores de 

Física para atender às classes das três séries do ensino médio brasileiro. Angotti 

considera, ainda, como cenário plausível, uma demanda de contratação da ordem 

de 40 mil profissionais dessa área. As dificuldades são iminentes já que, segundo o 

autor, “infelizmente o total de habilitações da Licenciatura em Física nos últimos 

doze anos (cerca de 7 mil) não tem sido minimamente suficiente para suprir as 

demandas atuais do EM [ensino médio]” (ANGOTTI, 2006, p. 149). 

Ainda quanto ao número de profissionais formados anualmente vale à pena 

citar o trabalho desenvolvido por Shirley Gobara e João Roberto Garcia (2007) 

envolvendo várias instituições brasileiras de ensino superior (públicas e privadas). 

Os autores procuraram quantificar o número de egressos de 202 cursos de 

licenciatura em Física e licenciatura em Ciências com habilitação em Física entre 

2001 e 2005. Os resultados obtidos, por meio dos questionários efetivamente 

respondidos por trinta instituições (somente 14,8% do total de questionários 
                                                 
5 “O INEP avaliou, em meados de 2004, que o Brasil precisava de 55 mil professores de física apenas 
para atender às turmas [do ensino médio] em funcionamento naquele momento” (BORGES, 2005, p. 
2). 
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aplicados), informaram que em 2001, 292 estudantes foram formados; em 2002, 

342; em 2003, 344; em 2004, 465; e em 2005, 520. Com os dados do Censo da 

Educação Superior (anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009), 

a quantidade de licenciados em Física nas IES brasileiras nesses anos assume os 

valores expressos na tabela 2: 

 

Tabela 2: Números de licenciados em Física segundo os Censos 
da Educação Superior do INEP 

Ano Nº de licenciados 
2001 335 
2002 572 
2003 744 
2004 1.048 
2005 1.199 
2006 1.280 
2007 1.225 
2008 1.345 
2009 1.381 

TOTAL 9.129 
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011) 

 

Esses números, ainda, são insuficientes frente à demanda de professores 

para o ensino médio brasileiro. 

Dados relativamente recentes do relatório “Escassez de Professores no 

Ensino Médio: propostas estruturais e emergenciais” revelaram que apenas 9% dos 

professores de Física possuem formação específica na área (BRASIL, 2007, p.17). 

Particularmente no Rio Grande do Norte, o panorama é igualmente preocupante. 

Dados da Secretaria de Educação e do Desporto do estado, que integram o atual 

“Plano de Curso da Licenciatura Plena em Física” (CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 5), 

expuseram que apenas 11% dos professores de Física das escolas estaduais são 

licenciados na área. Isso tem contribuído para que as escolas absorvam professores 

de outras áreas tendo em vista compensar a falta de professores de Física.  

Pode-se dizer, então, que as informações apresentadas ressaltam os altos 

índices da desistência nas licenciaturas em Física, pois evidenciam por meio do 

baixo número de licenciados em Física formados, a escassez de professores com 

formação específica na área.  
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A seção seguinte retoma a questão da desistência, mostrando uma revisão 

bibliográfica das pesquisas a respeito desse fenômeno e suas causas. Essas 

informações serão fundamentais para situar o problema da desistência na 

licenciatura em Física do IFRN no contexto nacional dessa problemática.  

 

1.2 PESQUISAS SOBRE A DESISTÊNCIA 

 

Não pretendemos realizar uma revisão bibliográfica aprofundada sobre as 

pesquisas a respeito da temática da desistência em cursos de graduação de modo 

geral. A título de contextualização, apenas apresentamos com mais detalhes 

algumas pesquisas, sejam artigos ou relatórios, que revelam, tanto os índices como 

as causas desse problema educacional nesse nível de ensino. Já para o caso 

específico das licenciaturas em Física, objeto principal desta dissertação, realizamos 

uma investigação mais sistemática.  

 

1.2.1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Em 2008, Marcela Machado e Priscila Moreira realizaram uma pesquisa nos 

bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia (IBICT) 

sobre o número de dissertações e teses cujas temáticas eram a evasão, o abandono 

e o fracasso escolar. Divulgaram os seguintes números: 370 trabalhos sobre evasão, 

361 sobre abandono e 850 sobre fracasso escolar (MACHADO; MOREIRA, 2008). 

As autoras, nesse caso, não classificaram as informações de acordo com os níveis 

de ensino às quais se referiam.  

Já ao consultarem o acervo de periódicos nacionais da biblioteca da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais6, o resultado foi 

bem distinto. Encontraram 36 artigos sobre a temática evasão, sendo 10 específicos 

relacionados à evasão no ensino superior.  

Outra revisão sobre a temática em questão foi realizada por Paulo Lima 

Júnior e Fernanda Ostermann (2010). Eles selecionaram vinte periódicos 

classificados em 2009 pelas áreas 46 (Ensino de Ciências e Matemática) e 38 
                                                 
6 Segundo as autoras, essa biblioteca contava com aproximadamente 90% das revistas científicas 
publicadas no Brasil na área educacional (MACHADO; MOREIRA, 2008, p. 3). 
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(Educação) nos estratos A1 e A2 do Qualis da CAPES. Os periódicos selecionados 

foram revisados no período de 2000 a 2009, buscando por artigos que abordassem 

especificamente a questão da evasão tanto na educação superior quanto na 

educação básica, dessem ou não atenção especial à educação científica superior. 

O resultado dessa pesquisa localizou apenas sete artigos. Sobre esse 

resultado os autores comentaram: 

 

Como é possível perceber, a quantidade de artigos encontrados é muito 
pequena se comparada ao escopo da revisão. Assim, é preciso destacar 
que, embora a evasão seja um problema tradicional e atual, há pouca 
publicação nesse sentido nas áreas de educação e de ensino de ciência. 
(LIMA JÚNIOR; OSTERMANN, 2010, p. 4) 

 

Embora as pesquisas acima apresentadas tenham abarcado um número 

considerável de publicações, elas não esgotaram todas as possíveis investigações 

sobre a evasão. Contudo, podemos considerar os resultados encontrados por elas 

como uma amostra significativa das pesquisas em educação e ensino de ciências 

sobre essa temática. Por meio desses dados, podemos concluir então que o volume 

de estudos sobre a desistência no ensino superior parece ainda exíguo frente à 

importância desse problema. 

Diante do exposto, resolvemos exemplificar a desistência universitária, de 

uma forma geral, por meio de três pesquisas que apresentam índices para esse 

problema educacional. A primeira delas foi realizada em meados da década de 

1980, por Otaviano Helene utilizando dados da Coordenadoria de Informática da 

Secretaria da Educação Superior. Ele revelou (tabela 3), “as eficiências do ensino 

público e do privado [referindo-se à relação entre o número de matriculados no 

ensino superior e o número de alunos formados]” (1985, p. 79).  

 
Tabela 3: Eficiências do ensino superior público e do privado no Brasil 
Total de vagas (1976-1977) Total de formandos (1980-1981) 

Públicas Privadas Públicas Privadas 

106-109 276-285 81-79 
(74%) 

141-142 
(50%) 

Fonte: Coordenadoria de Informática da Secretaria da Educação Superior. 
Nota: Os percentuais indicados correspondem à relação entre formandos e o número de 
vagas.  

Adaptado de: HELENE, 1985, p. 79 
 

Segundo apontou o autor: 
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Outro indicador importante da realidade do ensino superior é a relação entre 
o total de formandos e o total de vagas nas escolas públicas e particulares. 
A tabela [...] mostra esses valores para os anos de 1980 e 1981, no caso 
dos formandos, e de 1976 e 1977, no caso do número de vagas. 
Obviamente nem todos os que se formaram em 1980 ou 1981 iniciaram o 
curso em 1976 ou 1977, uma vez que há cursos com diferentes durações e 
pessoas que levam mais tempo para se formar (HELENE, 1985, p. 79). 

 

Assim, para aqueles anos, o abandono em cursos de graduação em 

instituições brasileiras de ensino superior, correspondeu a 26% nas públicas e a 

50% nas privadas. 

O segundo exemplo é a pesquisa realizada pela Comissão Especial de 

Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras (BRASIL, 1996) que 

coletou dados pertencentes ao período entre meados de 1980 e 1994, de 67,1% das 

IES públicas existentes na época. Os membros dessa comissão alertaram que 

 

Igualmente enganoso metodologicamente será tentar avaliar, a partir dos 
dados aqui apresentados, a evasão do sistema de ensino superior, uma 
vez que o modelo, além de não considerar as transferências internas e 
reingressos para a própria universidade, não considera, também, as 
transferências ou reingressos por vestibular, para outras universidades. O 
perfil real da evasão do sistema de ensino só poderia ser traçado se 
fossem cruzados os dados, por aluno, tanto intra quanto inter-universidades. 
(BRASIL, 1996, p. 34) [grifo do autor] 

 

Apesar do alerta, utilizamos os dados da tabela 4, logo abaixo, contendo o 

“demonstrativo geral” (BRASIL, 1996, p. 38) e calculamos – muito mais como um 

exercício matemático do que como uma necessidade metodológica – a relação 

entre o número de ingressantes no ensino superior no período analisado pelo 

número de evadidos nesse mesmo período. A evasão encontrada foi de 

aproximadamente 40%. Além disso, o documento publicado pela comissão informa 

que os principais fatores7 que levam os estudantes a evasão são: 

 

em primeiro lugar, aqueles que se relacionam ao próprio estudante [ex.: 
formação escolar e dificuldades pessoais de adaptação à vida universitária]; 
em segundo, os relacionados ao curso e à instituição [ex.: falta de 
formação pedagógica ou desinteresse do docente e ausência ou ao 
pequeno número de programas institucionais para o estudante, como 
Iniciação Científica, Monitoria, programas PET (Programa Especial de 
Treinamento)]; finalmente, os fatores sócio-culturais e económicos 

                                                 
7 Nesta seção estamos apenas apresentando as principais causas para a evasão, segundo os 
autores das pesquisas identificadas. Contudo, no capítulo final desta dissertação, algumas dessas 
pesquisas serão retomadas para uma comparação e posterior discussão sobre as causas dessa 
problemática de acordo com os alunos e os professores participantes desta investigação. 
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externos [ex.: desvalorização da profissão e dificuldades financeiras do 
estudante]. Grande parte deles se interrelacionam estreitamente. As 
escolhas pessoais são influenciadas por fatores externos tais como o 
prestígio social da profissão, as possibilidades de desenvolvimento 
profissional ou a força da tradição ou das pressões familiares, de nenhum 
modo desprezível. Igualmente forte é o peso dos fatores intra-universitários, 
grandemente desencorajadores em muitos casos. (BRASIL, 1996, p. 117) 
[grifo nosso]. 

 

Tabela 4: Demonstrativo Geral elaborado pela Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão 
nas Universidades Públicas Brasileiras  

DEMONSTRATIVO GERAL 
ÁREAS Nº de 

cursos 
Nº de 

ingressantes 
Nº de 

diplomados 
Nº de 
retidos 

Nº de 
evadidos 

% 
diplomação 

% 
retenção 

% 
evasão 

Ciências 
da Saúde 

20 33.095 23.466 2.162 7.467 70,90 6,53 22,56 

Ciências Agrárias 13 14.616 9.453 739 4.424 64,68 5,06 30,27 
Média + Desvio 
Padrão 

     62,25   

Ciências Sociais 
Aplicadas 

36 46.321 23.392 5.544 17.385 50,50 11,97 37,53 

Média      48,34   
Engenharias 18 22.856 10.936 1.866 10.054 47,85 8,16 43,99 
Ciências 
Humanas 

34 35.810 15.799 3.538 16.473 44,12 9,88 46,00 

Ciências 
Biológicas 

8 5.281 2.237 657 2.387 42,36 12,44 45,20 

Linguística, Letras 
e Artes 

60 20.579 7.941 2.366 10.272 38,59 11,50 49,91 

Média - Desvio 
Padrão 

     34,43   

Ciências Exatas e 
da Terra 

26 20.309 5.630 2.696 11.983 27,72 13,27 59,00 

TOTAL GERAL  198.867 98.854 19.568 80.445    
Adaptado de: BRASIL, 1996, p.38 

 

O último exemplo baseia-se nos dados apresentados pelo “Censo da 

Educação Superior: sinopse estatística de 2005” e pelo “Resumo Técnico: Censo da 

educação superior de 2009” (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2006; 2010). Por meio desses dois 

documentos, pudemos calcular (também como exercício matemático, supondo 

que as graduações brasileiras tenham cinco anos de duração) a desistência nos 

cursos superiores no Brasil de 2005 a 2009. De acordo com o Censo de 2005, dos 

1.805.102 alunos que se tornaram universitários naquele ano, 959.197 se formaram 

cinco anos depois (dados do Censo de 2009), ou seja, 53% dos alunos concluíram o 

curso, o que nós dá 47% de desistência. 

Além das pesquisas acima comentadas, referentes ao ensino superior 

brasileiro, gostaríamos de apresentar mais duas pesquisas que retratam casos 

particulares de desistência em graduações de universidades públicas do Brasil. A 

primeira delas foi realizada na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e a 

segunda na Universidade de São Paulo (USP). 
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Tereza Veloso (2001) destacou uma desistência média de 67,74% em 

cursos de graduação da UFMT na área de Ciências Exatas e da Terra, para os 

períodos de 1987 a 1998. Suas conclusões sobre as principais causas da evasão 

nesta instituição de ensino apontam para a dificuldade que graduandos 

trabalhadores possuem em conciliar atividades profissionais com os estudos.  

E Romualdo Oliveira et al. (2004), no documento “Acompanhamento da 

Trajetória Escolar dos Alunos na Universidade de São Paulo: relatório final” 

apresentaram o índice de 23% de desistência entre os anos de 1995 e 1998. Sobre 

as principais causas que geraram essa problema educacional, os autores 

elaboraram a seguinte tabela:  

 

Tabela 5: Porcentagem das causas alegadas por alunos para a evasão segundo as áreas de 
conhecimento da USP  

Motivos alegados para a evasão Biológicas Exatas* Humanas 

  n % n % n % 

Optou por outro curso 20 31,8 40 23,8 109 25,4 

Atividade Profissional 11 17,5 48 28,6 118 27,4 

O curso não correspondeu às 
expectativas 

11 17,5 28 16,7 45 10,5 

Não tinha certeza quanto ao curso 7 11,1 11 6,6 16 3,7 

Falta de recursos financeiros 3 4,8 5 3,0 17 4,0 

Questões pessoais (familiares) 3 4,8 8 4,8 21 4,9 

Dificuldade de adaptação ao curso 3 4,8 15 8,9 22 5,1 

Distância entre a residência e USP 2 3,2 3 1,8 11 2,6 

Mudança de cidade/estado/país 1 1,6 0 0 16 3,7 

Já possuía outra graduação 1 1,6 1 0,6 9 2,1 

Outros 1 1,6 8 4,8 22 5,1 

Iniciou curso de pós-graduação 0 0 1 0,6 12 2,8 

Infra-estrutura da instituição 0 0 0 0 12 2,8 

Total 63 100 168 100 430 100 

* Destacamos as colunas referentes a áreas de Exatas, pois são nelas que os dados referentes 
à licenciatura em Física estão contidos. 

Adaptado de: OLIVEIRA et al, 2004, p. 68 
 

Visivelmente dois principais motivos de evasão se destacaram: opção por 

outro curso de nível superior e atividade profissional (dificuldade de conciliá-la com o 

curso). 
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1.2.2 NAS LICENCIATURAS EM FÍSICA 

 

1.2.2.1 O levantamento bibliográfico 

 

Para realizarmos uma revisão bibliográfica especificamente a respeito das 

pesquisas sobre desistência nas licenciaturas em Física, tivemos que escolher um 

ponto de partida confiável, que nos desse algum norte. Efetuamos, então, uma 

busca eletrônica nas principais revistas nacionais das áreas de ensino de Ciências e 

ensino de Física, seguindo o critério Qualis da CAPES (estratos A1, A2 e B1 da área 

de Ensino de Ciências). Numa primeira triagem, selecionamos os artigos que 

continham em seus títulos as palavras desistência, evasão, abandono ou qualquer 

outra expressão que nos remetesse a essa problemática.  

Em seguida, passamos a ler os resumos dos artigos encontrados, a fim de 

identificar quais, de fato, abordavam de alguma maneira a problemática em questão. 

Os que particularmente nos interessavam cumpriam com pelo menos um dos 

seguintes critérios:  

• Continham informações, próprias ou da literatura, sobre os índices e/ou as 

causas da desistência nas licenciaturas em Física; 

• Apresentavam dados sobre taxas de conclusão de curso que 

possibilitavam inferências sobre abandono; 

• Davam sugestões para enfrentar essa problemática educacional; 

• Não faziam, simplesmente, referências isoladas à desistência como 

elemento argumentativo e/ou não fundamentado, em meio às discussões 

sobre outros temas. 

Este último critério, especificamente, eliminou artigos que não tinham como 

foco o problema da desistência, mas traziam apenas frases do tipo “é conhecimento 

de todos que a Física tem uma grande evasão, portanto...”, “diante da alta evasão 

nos cursos de Física, nós...”, “enfim, acreditamos que essa metodologia diminua a 

evasão...”. 

Após essa última triagem, restaram 5 artigos (tabela 6) que efetivamente 

abordavam o problema da evasão nas licenciaturas em Física. Podemos dizer, 

assim, que o número de trabalhos publicados sobre essa temática é restrito em 
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periódicos especializados no país. Diante da sua relevância, é razoável dizer que o 

problema ainda não tem merecido a atenção que, em princípio, deveria receber. 

 

Tabela 6: Número de artigos encontrados sobre a desistência nas licenciaturas em Física nas 
principais revistas nacionais das áreas de ensino de ciências e ensino de Física 

QUALIS REVISTA 
LIMITE INFERIOR 

DA BUSCA 

LIMITE 
SUPERIOR DA 

BUSCA 

NÚMERO DE 
ARTIGOS 

ENCONTRADOS 

A1 Ciência e Educação volume 5, nº 1, 
1998 

volume 15, nº 3, 
2009 1 

A2 
Caderno CEDES (Centro 
de Estudos Educação e 

Sociedade) 

volume 18, nº 42, 
1997 

volume 29, nº 79, 
2009 0 

A2 Ensaio: Pesquisa em 
Educação em Ciências 

volume 1, nº 1, 
1999 

volume 12, nº 1, 
2010 0 

A2 Investigações em Ensino 
de Ciências 

volume 1, nº 1, 
1996 

volume 15, nº 1, 
2010 0 

A2 
Revista Brasileira de 

Pesquisa em Educação em 
Ciências 

volume 1, nº 1, 
2001 

volume 9, nº 1, 
2009 0 

B1 Caderno Brasileiro de 
Ensino de Física 

volume 1, nº 1, 
1984 

volume 26, nº 3, 
2009 1 

B1 Kriterion volume 43, nº 106, 
2002 

volume 50, nº 
120, 2009 0 

B1 Revista Brasileira de 
Ensino de Física 

volume 1, nº 1, 
1979 

volume 32, nº 1, 
2010 3 

B1 Scientiae Studia volume 1, nº 1, 
2003 

volume 7, nº 4, 
2009 0 

  

Os artigos encontrados nos remeteram a outras referências de interesse 

para a nossa revisão bibliográfica das pesquisas sobre essa temática. Enfim, 

conseguimos, no geral, um número de referências que, embora não muito extenso, 

contribuiu de forma significativa para os objetivos pretendidos nessa dissertação. 

 

1.2.2.2 Um panorama das pesquisas sobre essa temática 

 

Pretendemos nesta seção terciária apresentar com mais detalhes algumas 

pesquisas, sejam artigos ou relatórios, que revelam, tanto os índices como as 

causas da desistência para o caso específico das licenciaturas em Física. Contudo, 

devido a essas pesquisas terem sido realizadas em contextos particulares de 

determinadas IES ou em épocas cujas questões sócio educacionais eram diferentes 

das que vivemos atualmente (no ano de 2011) muitas das causas (e sugestões) 

relatadas não foram, por nós, discutidas. Para realizarmos tal discussão seriam 

necessários estudos específicos sobre essas IES e sobre o contexto sócio 
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educacional da época, algo que foge aos objetivos desta dissertação. Todavia, 

aquelas causas (e sugestões) identificadas como gerais (que independem das 

especificidades de uma determinada IES) e atemporais (que independem do 

contexto sócio educativo de uma determinada época) serão comentadas. 

Analisando os trabalhos encontrados a partir do nosso levantamento inicial, 

é possível dizer que o interesse por essa temática não é recente.  Há três décadas 

Axt, Silveira e Moreira (1979) registraram sensível decréscimo no número de 

licenciados em Física formados por universidades da grande Porto Alegre. O número 

de profissionais formados em oito anos era baixo. 

Segundo os autores, dentre as possíveis razões para esse fenômeno estava 

o fraco reconhecimento profissional: falta de prestígio do magistério e baixos 

salários.  Professores precisavam assumir diversas turmas e/ou trabalhar em várias 

escolas para ter um salário digno, não dispondo de tempo adequado para preparo 

das aulas. Tais motivos estavam, a priori, mais relacionados à desistência de 

professores de Física já atuantes do que a de licenciandos, especificamente. 

Contudo, os autores consideraram que tais problemas, aliados ao alto nível de 

exigência do curso de Física, podiam fazer com que graduandos desistissem de 

seus cursos ao se darem conta de sua futura realidade profissional.  

Prado e Hamburger (1998), em pesquisa realizada na USP, analisaram os 

períodos de 1936 a 1954 e 1955 a 1969 e identificaram uma relação 

formandos/ingressantes, para os períodos citados, de 87% e 39%, respectivamente. 

Indiretamente supusemos que a relação desistentes/ingressantes poderia ser obtida 

pelas diferenças dos valores acima, ou seja, 13% e 61% de desistência para os 

respectivos períodos. Na publicação desses autores consideramos relevante o 

discurso abaixo.  

 

É relativamente comum atribuir-se ao desinteresse dos professores e ao 
seu mau desempenho didático um das causas de desistência dos 
estudantes [sic]. Ao contrário do que se acredita, porém, a bibliografia 
nacional mostra que no Brasil dificuldades de relacionamento professor-
aluno não são a causa principal da evasão, mas têm efeito pequeno e 
apenas em casos localizados. Outros estudos realizados no IFUSP [Instituto 
de Física da USP] também não autorizam considerar esse fator como o 
mais relevante para a evasão nos cursos de Física (a sua influência, se 
existe, é residual). Considera-se, de início, que parte apreciável da evasão 
vem ocorrendo com ingressantes (no sentido formal) que nunca 
freqüentaram aula na Instituição, limitando-se ao ritual da matrícula. Por 
outro lado, tem-se ainda que as críticas ao funcionamento do curso e ao 
trabalho dos professores, colhidas tanto na USP como na UNESP junto a 
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formados, alunos regulares e desistentes, não permitem de per si 
discriminar esses grupos. Em outras palavras, quer desistentes, quer alunos 
regulares ou formados, fazem substancialmente as mesmas observações 
(em geral negativas) quando indagados do empenho dos professores, do 
funcionamento do curso e da qualidade de ensino. Mesmo dificuldades 
decorrentes de um currículo “desbalanceado”, com disciplinas difíceis ou 
muito trabalhosas mal distribuídas, influem pouco na evasão, 
comparativamente à desistência devida a defeitos no acesso ou a outros 
motivos e interesses (PRADO; HAMBURGER, 1998, p. 35) 

 

Este discurso merece destaque, pois coloca em cheque algumas 

concepções espontâneas sobre a desistência no curso de Física. É comum, por 

exemplo, simplesmente aceitar que o curso é difícil e, portanto provoca a desistência 

de quase todos os seus alunos. 

Relevantes também são os dados apresentados por Deise Vianna, Isa Costa 

e Lucia Almeida (1988). Essas autoras realizaram uma pesquisa com 25 IES do 

Brasil em 1986 e diagnosticaram que entre 1980 e 1985 foram oferecidas 11.500 

vagas para os cursos de Física Bacharelado, Física Licenciatura e Licenciatura em 

Ciências com Habilitação em Física.  

 

No período citado, apenas 900 alunos se formaram em Licenciatura Plena 
[Física] e cerca de 450 em cursos de Licenciatura em Ciências com 
Habilitação em Física; desta forma a percentagem de licenciados é de 12% 
em relação ao número de vagas oferecidas. (VIANNA, COSTA & ALMEIDA, 
1988, p. 147) 

 

Depois de revelada a baixa porcentagem de professores formados, as 

autoras citaram alguns problemas sobre o tema explicitados pelas IES participantes. 

Dentre esses problemas, de certo modo relacionados a dificuldades gerais presentes 

num curso de Licenciatura, destacamos um – deficiência nos conteúdos de 2º grau – 

que, para as autoras, prejudicaria o andamento do curso e seria um possível motivo 

para a desistência de licenciandos. 

No ano de 2001, Tereza Veloso publicou o trabalho “Evasão nos Cursos de 

graduação da UFMT, Campus Universitário de Cuiabá – um Processo de Exclusão”. 

Nesse documento, a autora identificou uma desistência de 71,13% na licenciatura 

em Física dessa instituição nos períodos de 1987 a 1998. 

Em 2003, uma série de trabalhos a respeito da desistência nos cursos de 

Física da Universidade Estadual de Londrina (UEL) resultou da dissertação de 

mestrado em ensino de ciências realizada por Michele Ueno.  
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O primeiro desses trabalhos (UENO et al, 2003a) buscou responder ao 

questionamento: “Por que formamos poucos alunos no curso de Física?”. Ainda em 

âmbito preliminar, o trabalho revelou, quantitativamente, por meio de dados 

fornecidos pela Coordenadoria de Assuntos de Ensino de Graduação da UEL, que 

em 10 anos de licenciatura (1992-2001) 69% dos licenciandos não concluíram o 

curso (60% desistentes, 1,6% jubilados e 7,52% transferidos). Na ocasião, ainda 

havia a possibilidade de esse valor aumentar uma vez que 24% dos estudantes 

estavam ativos. Apesar de não ter respondido ao objetivo ao qual se propôs, este 

trabalho identificou um problema que os autores denominaram “efeito primeiro ano”, 

caracterizado pela forte retenção ou evasão no início do curso.  

Ainda em 2003, um segundo trabalho (UENO et al, 2003b) foi publicado com 

o intuito de complementar o primeiro, tendo como objetivo investigar fatores que 

motivaram e/ou desmotivaram os licenciandos para sua permanência no curso. 

Diferentemente do usual em pesquisas sobre desistência, esta realizou entrevistas 

com alunos que não abandonaram o curso, mas que tiveram alguma dificuldade em 

permanecer nele. Os resultados deste trabalho tiveram como base entrevistas 

realizadas em 2002 com alunos ingressantes no ano anterior e questionários 

aplicados às turmas do bacharelado e da licenciatura.  

Ainda no mesmo ano, um terceiro trabalho (ARRUDA; UENO, 2003), 

intitulado “Sobre o ingresso, desistência e permanência no curso de Física da 

Universidade Estadual de Londrina: algumas reflexões” aprofundou a análise das 

entrevistas apresentadas anteriormente. 

Culminando essa série de trabalhos, Michele Ueno defendeu sua 

dissertação em 2004. Nenhum aluno desistente foi ouvido. Apenas alunos do 

primeiro ano e do quarto ano do curso foram entrevistados (UENO, 2004). Os 

resultados da dissertação mostraram alguns obstáculos enfrentados pelos alunos no 

decorrer do curso de Física, que poderiam eventualmente colaborar para que 

desistissem do mesmo: 

 

• Conteúdo (acúmulo de matéria, ausência de respostas e acúmulo 
de perguntas, conteúdo sem aplicabilidade, decepção com a área 
experimental, excesso de conteúdo, falta de tempo, impacto com o 
conteúdo); 

• Família (distância da família); 
• Professor (barreira entre professor e aluno, falta de didática dos 

professores, falta de orientador de iniciação científica, o professor); 
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• Colegas (dificuldades em estudar em grupo, impacto com alto 
padrão da turma, recriminação dos ex-alunos, terrorismo dos 
veteranos); 

• Curso (curso de licenciatura não é focalizado como o bacharelado, 
licenciatura fraca); 

• Outros (aprender a estudar sozinho, fatores financeiros, realidade 
das escolas públicas). (UENO, 2004, p. 96) 

 

Três anos após a divulgação dos primeiros resultados de Arruda e Ueno 

(2003), uma nova pesquisa sobre a UEL foi apresentada (ARRUDA et al, 2006). 

Diferenciando-se das anteriores, esta última analisou dados mais amplos sobre a 

evasão nas licenciaturas e bacharelados em Física, Matemática, Química e Biologia 

de 1996 a 2004. Essa pesquisa ficou centrada nos números da evasão, sem 

investigar possíveis causas para o fenômeno. Os resultados para a licenciatura em 

Física mostraram uma porcentagem de 62,7% de alunos evadidos. Embora inferior 

ao valor encontrado anteriormente (69%), pôde-se notar que a evasão continuou 

elevada.  

Outra pesquisa que tratou da desistência em cursos de Física foi a realizada 

por Marta Barroso e Eliane Falcão (2004). Esse trabalho foi originado de estudos 

anteriores realizados com o intuito de investigar o desempenho de estudantes na 

disciplina de Física Básica oferecido pelo Instituto de Física da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (ALMEIDA et al. 2001; ALMEIDA; BARROSO; FALCÃO, 2002; 

BARROSO et al. 2003). A exemplo dos trabalhos desenvolvidos na UEL, a pesquisa 

realizada pelas autoras não contou com a participação dos alunos desistentes, 

devido a dificuldades para contatá-los. Em função disso, o enfoque inicial pretendido 

pelas autoras precisou ser alterado: passou-se da perspectiva de “por que os alunos 

abandonaram o curso Física da UFRJ?” para a perspectiva da “avaliação do porquê 

dos alunos permanecerem nele”. A pesquisa foi, então, realizada com alunos 

ingressantes no curso em 1999, que o concluíram em 2002.  

Sobre as causas da desistência, as autoras diagnosticaram três: evasão 

econômica, vocacional e institucional. A primeira estava relacionada à 

impossibilidade de o aluno manter seu vínculo universitário por questões 

socioeconômicas. Isto ocorre principalmente devido “a dificuldade de permanência 

de um aluno deste grupo num curso como o de Física, com exigências de tempo 

integral de dedicação ao estudo” (BARROSO; FALCÃO, 2004, p. 12). A segunda 

causa tinha como origem a percepção de uma escolha inadequada aos interesses 
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do estudante. Já a última era fruto do fracasso em disciplinas iniciais. Este, por sua 

vez, pode ser causado por deficiências prévias do estudante em relação ao 

conteúdo necessário para acompanhar o curso, inadequação dos seus métodos 

particulares de estudo e dificuldades de relacionamento com os demais colegas e 

com a instituição.  

Frente a essas três causas de desistência, as autoras sugeriram ações para 

combatê-las. Contra a evasão econômica, uma política institucional de apoio ao 

estudante era fundamental. Quanto à vocacional, a “atuação que pode ser feita é a 

de fazer com que o aluno consiga perceber o mais rapidamente (mais cedo) possível 

a sua inadequação à carreira, e que não associe essa inadequação ao fracasso 

escolar, procurando se adequar rapidamente” (BARROSO; FALCÃO, 2004, p. 12). 

Contra a evasão institucional, uma atuação docente bem planejada, um trabalho 

pedagógico apropriado e processos de orientação acadêmica podiam dar resultados, 

segundo as autoras. E esta atuação docente foi conseguida pelas autoras conforme 

resultados dos trabalhos supracitados sobre o desempenho de estudantes na 

disciplina de Física Básica. 

Quanto aos índices de desistência constatados na pesquisa, estes 

chegaram a 55% ao final do quarto ano de curso. Assim como em Ueno et al, 2003a, 

percebeu-se um “efeito primeiro ano”, sendo este mais prolongado, nesse último 

caso, pois ao final do segundo ano, em média, 48% dos ingressantes já haviam 

desistido do curso de Física da UFRJ.  

Em 2007, dois trabalhos (PEREIRA; LIMA, 2007 e ATAÍDE; LIMA; ALVES, 

2007) apresentados no Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) discutiram 

casos particulares da desistência na licenciatura em Física, respectivamente, na 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)8 e Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB). O primeiro deles relatou, inicialmente, dois estudos que “tiveram como 

propósito obter informações sobre as reais causas do problema” no curso de Física 

da UFMA (PEREIRA; LIMA, 2007, p. 3). Um deles, desenvolvido em 1978 pelo 

professor Raimundo Lobato, indicou uma evasão de 70% para esse curso. O outro, 

desenvolvido em 2004 por Marina Melo, informou que as principais causas da 

evasão eram: 
                                                 
8 No caso da UFMA, somente no 4º período do curso de Física é que os estudantes optam por uma 
das modalidades ofertadas, licenciatura ou bacharelado. Nesta pesquisa, os alunos participantes 
ainda não haviam feito tal escolha, portanto os dados apresentados se referem ao curso de Física de 
uma forma geral. 
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a falta de conhecimento de conceitos básicos de conteúdos do ensino 
fundamental e médio, especialmente, relativos aos conceitos de Matemática 
e Física; o isolamento dos estudantes em relação à comunidade acadêmica; 
a sensação de solidão e desinformação; a baixa concorrência nos 
processos seletivos; e, alunos cursando outro Curso universitário 
paralelamente ao Curso de Física”. (PEREIRA; LIMA, 2007, p.3) 

 

Após a apresentação desses estudos, Lusyanne Pereira e Maria Lima 

descreveram a pesquisa que elas desenvolveram na UFMA e os resultados obtidos. 

Foram aplicados questionários a um total de 51 alunos que estavam cursando as 

disciplinas de Introdução à Física, Física I, Física II e Física III no segundo semestre 

de 2004. Embora esses estudantes não tivessem desistido do curso, foi perguntado 

no questionário se eles já cogitaram sair dele. As respostas a essa pergunta 

encontram-se na tabela abaixo: 

 

Tabela 7: Distribuição percentual de alunos por semestre de ingresso no curso. 
Q2: Quanto à evasão, você cogitou sair do 
curso? 

2003.1 2003.2 2004.1 TOTAL 

A Sim, mas nunca levei adiante essa idéia. 57,1% 54,2% 60,0% 56,9% 

B Sim, inclusive já tranquei o curso. -- -- 5,0% 2,0% 

C Não, nunca pensei nisso. 42,9% 41,7% 25,0% 35,3% 

D Outro. -- 4,2% 10,0% 5,9% 

Obs: 2003.1 – 7 alunos; 2003.2 – 24 alunos; 2004.1 – 20 alunos; TOTAL – 51 alunos 

Adaptado de: PEREIRA; LIMA, 2007, p. 6. 

 

Como pode ser visto, um número considerável de estudantes já pensaram 

em desistir do curso de Física da UFMA. E ao serem perguntados sobre quais 

motivos os lavariam a abandoná-lo, as respostas mais frequentes foram: dificuldades 

em conciliar trabalho e estudo, com 21,6%; frustração das expectativas com o curso 

e exigência de dedicação exclusiva ao curso (que é incompatível com necessidades 

profissionais, familiares e pessoais), ambas com 17,6% (PEREIRA; LIMA, 2007, 

p.4).  

O trabalho apresentado por Jair Ataíde, Lourivaldo Lima e Edvaldo Alves 

(2007) constituiu-se num estudo analítico-descritivo, no ano letivo de 2005, sobre a 

repetência e/ou abandono escolar na licenciatura em Física da UEPB. Na realização 

desse estudo, foram coletados dados junto à coordenação do curso e aplicados 

questionários a 94 alunos matriculados nas disciplinas de Física Básica I e II do 
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turno diurno e noturno. Para os autores, a utilização do questionário objetivo, como 

recurso metodológico, teve a intenção de garantir que as respostas fornecidas 

fossem mais precisas e uniformes e pudessem ser apresentadas na forma de 

gráficos e percentuais. Esses, por sua vez, seriam intencionalmente encaminhados à 

coordenação do curso para que fossem relacionados com os dados de pesquisas 

nacionais sobre a temática e, consequentemente, possibilitariam programar futuras 

ações institucionais para minimizar a desistência.  

Embora o abandono escolar tratado no texto esteja relacionado ao 

abandono das disciplinas de Física Básica I e II, as causas que originaram tal ação 

podem ser estendidas às causas do abandono da licenciatura em Física. Segundo 

os autores, foi possível perceber, a partir das análises dos resultados obtidos, dentre 

os argumentos apontados para o abandono e/ou repetência, fortes indícios de que: a 

opção equivocada pelo curso; as condições socioeconômicas particulares dos 

sujeitos; os aspectos pedagógicos e metodológicos do curso; e dificuldades na 

relação professor-aluno são elementos significativos para causar o problema 

educacional em questão (ATAÍDE; LIMA; ALVES, 2007, p. 6).   

Um trabalho recente que merece ser destacado é o Estudo da Evasão no 

Curso de Licenciatura em Física do CEFET-GO (BORGES JUNIOR; SOUZA, 2007). 

O nosso interesse em particular por esse estudo está no fato de sua investigação ter 

sido realizada com duas subpopulações, licenciatura em Ciências com habilitação 

em Matemática ou Física e licenciatura em Física (sendo a segunda a de maior 

interesse), ambas, oferecidas por um Centro Federal de Educação Tecnológica. Por 

esse motivo, algumas características do curso investigado são bastante semelhantes 

ao do IFRN, inclusive a alta desistência, que no caso do CEFET-GO (Unidade 

Jataís) é acima de 50%.  

Essa pesquisa sobre as causas da desistência foi desenvolvida a partir da 

aplicação de um questionário semiestruturado entregue a 108 estudantes evadidos 

que ingressaram nos cursos entre 2001 e 2005. Destes, somente 66 (61,1%) 

devolveram o questionário. Inicialmente, por meio dos resultados, pôde-se constatar 

que esta instituição também vivia o “efeito primeiro ano”. As porcentagens de 

desistência do primeiro e do segundo períodos, quando somadas, resultavam em 

72% do total dos abandonos.  
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Com relação às causas da problemática, destacam-se (por ordem de 

relevância): questões de trabalho (34% das respostas); dificuldades em conteúdos 

(30%); aprovação em outro vestibular (13%); motivos diversos (10%); problemas 

familiares (7%); e conflito com os professores (6%). A primeira causa está 

relacionada com o fato de o curso ser noturno, de modo que muitos alunos 

trabalhavam de dia. Assim, além das atividades empregatícias, eles também deviam 

cumprir atividades acadêmicas. As dificuldades em conteúdos apresentavam-se 

como um relevante motivo para a desistência e uma consequência disto é um alto 

índice de retenções em disciplinas, visto que 40% (39 alunos) dos alunos 

regularmente matriculados (89) estavam retidos em algum período (BORGES 

JUNIOR; SOUZA, 2007, p. 6). Uma última causa a ser comentada é a aprovação em 

outro vestibular. Segundo os autores, dentre aqueles desistentes que alegaram esse 

motivo, a grande maioria optou por continuar a carreira no magistério, principalmente 

no curso de Pedagogia e Normal Superior.  

Finalizando essa revisão, apresentaremos uma pesquisa muito rica em 

dados realizada pelo PET-Física da Universidade de Brasília (2008). Esse grupo 

teve como uma de suas metas, o estudo da elevada taxa de evasão no curso de 

graduação em Física da UnB. A principal motivação para o estudo foi dar ao 

problema uma abordagem sistemática, buscando identificar os seus principais 

fatores desencadeantes, e sugerir, a partir de então, possíveis profilaxias. O estudo 

foi baseado, primeiramente, em dados coletados da Secretaria de Administração 

Acadêmica, e, em seguida, em questionário aplicado, em 2007, a todas as turmas 

dos cursos de Física daquela instituição. Outro questionário foi aplicado, também em 

2007, aos alunos evadidos. 

Por meio dos dados obtidos pela Secretaria de Administração Acadêmica da 

UnB, os autores, inicialmente, obtiveram as taxas de conclusão relativas a 12 anos 

(1993 a 2004) dos cursos de licenciatura em Física (turnos noturno e diurno), 

bacharelado em Física e bacharelado em Física Computacional. Com base nas 

taxas obtidas, pudemos inferir uma taxa média de evasão para a licenciatura noturna 

igual a 75,5% e para a licenciatura diurna de 57,2%. 

Quanto aos primeiros questionários, os mesmos foram respondidos por 271 

estudantes ativos, dos quais 131 tinham pelo menos uma matrícula na Licenciatura. 
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Dentre as várias perguntas feitas a esse grupo, nos chamaram a atenção aquelas 

referentes ao grau de satisfação com o curso e às intenções de abandoná-lo.  

Sobre a primeira, 75% dos alunos consideraram o curso regular ou bom. Os 

alunos insatisfeitos disseram que essa condição se devia a causas de ordem 

pessoal (perspectivas desanimadoras quanto a oportunidades futuras de trabalho; 

falta de tempo ou de disposição para os estudos em decorrência do trabalho; 

dificuldades de adaptação ao ritmo da universidade; deficiências de formação no 

Ensino Médio; e problemas de ordem familiar ou econômica) e causas de ordem 

institucional (alguns professores da Física não atendem às expectativas; alguns 

professores, fora da Física, não atendem às expectativas; o foco das disciplinas é 

mais matemático do que conceitual; alguns livros adotados na Física não são 

adequados; os laboratórios didáticos da Física são deficientes; orientação falha ou 

inexistente, que leva ao desconhecimento de normas da UnB e do curso; algumas 

disciplinas têm alto grau de dificuldade).  

Com relação às intenções de abandonar o curso, 38,3% dos alunos 

declararam que já pensaram em abandoná-lo, mas iriam insistir mais um pouco, e 

3,9% estavam decididos a deixar o curso. Destes 62,1% pretendiam fazer outro 

curso, que não o de Física, na UnB. 

A respeito do segundo tipo de questionário, entregue aos evadidos, apenas 

27 foram preenchidos, o que corresponde, segundo os autores a quase 10% do total 

(300 evadidos).  

Novamente foi realizada uma pergunta relacionada ao grau de satisfação 

com o curso. Curiosamente, 74,4% classificou o curso como ótimo, 48,1% como 

bom e 18,5% como regular. Os insatisfeitos atribuíram a sua insatisfação, 

principalmente, a fatores de cunho pessoal. Estas insatisfações representariam 

também as causas das evasões. Foram elas (por ordem de importância): 

perspectivas desanimadoras quanto a oportunidades futuras de trabalho; falta de 

tempo ou de disposição para os estudos em decorrência do trabalho; dificuldades de 

adaptação ao ritmo da universidade; e deficiências de formação no Ensino Médio. 

Sobre as causas de origem institucional das insatisfações, os autores 

destacaram: deficiência dos laboratórios didáticos de Física; orientação falha ou 

inexistente; “outras”; e os professores da Física, em geral, não atenderam às 

expectativas.  
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Os autores também se preocuparam em saber o que havia ocorrido com os 

alunos evadidos, relativamente, à sua vida acadêmica, após terem deixado o curso 

de Física da UnB. 38,5% dos ex-alunos responderam que fizeram ou estavam 

fazendo outro curso em outra IES. 30,8% afirmaram não ter se envolvido em 

nenhum outro curso superior e nenhum participante disse ter mudado para outra 

habilitação do curso de Física na UnB.  

Dentre as diversas conclusões da pesquisa, destacamos duas. Mais uma 

vez a quase constatação de um “efeito primeiro ano”, pois 75% dos evadidos o 

fizeram até o terceiro semestre, e uma ausência formal de sugestões dos autores 

para a redução da evasão. Embora existam inúmeras sugestões e medidas dadas 

pelos alunos consultados, os autores não sistematizaram essas informações no 

texto da pesquisa. 

Finalizada essa apresentação sobre a literatura a respeito da desistência na 

licenciatura em Física, nos parece importante dizer que não basta apenas enfatizar 

os índices das desistências. É fundamental encontrar, cada vez mais, respostas para 

a pergunta: por que os alunos desistem desta licenciatura e que medidas podem ser 

adotadas para lidar com esse problema?  

Embora alguns estudos sugiram respostas, não poderíamos, sem qualquer 

reflexão ou pesquisa, adotar como nossos os resultados deles. Uma investigação 

própria sobre o assunto, na licenciatura em Física do IFRN, é essencial, tendo em 

vista que 

 

As condições em que se dá o acesso ao ensino superior, os processos e 
procedimentos para sua concretização e os critérios para eventual seleção e 
conseqüente admissão de candidatos variam significativamente ao longo do 
tempo, tanto de escola para escola como de país para país. Em decorrência 
desses fatores e ainda por razões tanto de ordem individual como social, os 
índices de abandono e a “produtividade” do ensino superior (razão entre 
números de formados e de ingressantes) também variam enormemente de 
um caso para outro. (PADRO; HAMBURGER, 1998, p.29) 

 

Assim, utilizaremos os dados e discussões da literatura a respeito da 

temática desistência para refletir sobre os nossos próprios resultados, levando em 

conta as particularidades do IFRN. De posse dos resultados, debruçar-nos-emos 

sobre a nossa questão-foco de forma a elaborar possíveis sugestões para enfrentar 

o problema da desistência na licenciatura em Física dessa instituição (o que convém 
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como contribuição de um Mestrado Profissionalizante (MP) que tem como foco esse 

significativo problema educacional brasileiro).  

 

1.3 A RELEVÂNCIA DO PRESENTE TRABALHO 

 

Segundo o “Plano do Curso Superior de Licenciatura Plena em Física” 

(CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2002, pg. 1), a justificativa para a criação desta graduação está na 

disposição que o IFRN tem para “contribuir com a qualidade da educação no 

Estado”. Anteriormente, o Art. 4º do Decreto 2406/97 já afirmava que os CEFETs 

tinham como objetivo 

  

ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como 
programas especiais de formação pedagógica para as disciplinas de 
educação científica e tecnológica (BRASIL, 1997). 

  

Esforços foram realizados para que o IFRN pudesse, de forma legal, oficial e 

direta, contribuir para a melhoria da educação no Estado por meio da formação de 

novos professores de Física. Essa melhoria deveria ser fruto de um maior número de 

profissionais com a correspondente formação e, consequentemente, preenchimento 

das vagas com servidores públicos estaduais.  

Esse não era o único objetivo do curso recém-criado. A licenciatura em 

Física do IFRN também visava dar uma nova qualificação a professores licenciados 

(via aproveitamento de estudos) e habilitar professores que já ministravam aulas de 

Física (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2002, p. 18).  

Porém, o número de professores formados nesta instituição é bem inferior 

ao previsto, inserindo assim o IFRN no quadro problemático das IES que formam 

poucos licenciados em Física. Assim, tornou-se extremamente importante 

compreender em profundidade o problema da desistência a fim de combatê-la no 

IFRN, o que significa contribuir para ampliar a quantidade e a qualidade dos 

profissionais formados e, consequentemente, reduzir a escassez de professores.  

Diante desse fenômeno, decidimos investigar esse problema educacional 

tendo como sujeitos os próprios alunos e os professores da licenciatura em questão. 

Desse modo, buscamos desenvolver um processo destinado a compreendê-lo e, ao 
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mesmo tempo, (re)construir conhecimentos que possam contribuir para minimizar 

esse fenômeno e ampliar o número de licenciados em Física no IFRN.  

Optamos por investigar as desistências no curso tendo como amostra a 

última turma do primeiro currículo, cuja entrada ocorreu em 2004.2, e a primeira 

turma do novo currículo, que ingressou em 2006.1. Quantos aos professores, foram 

selecionados para participar desta investigação, aqueles que atuaram junto a essas 

duas turmas, vivenciando o seu esvaziamento. 

Do ponto de vista institucional, uma primeira tentativa de lidar com o 

problema ocorreu em 2005, quando um dos objetivos da primeira reforma curricular 

do curso foi reduzir a desistência. Até então, de acordo com o currículo adotado, 

havia grande concentração de disciplinas por semestre, de maneira que os horários 

das turmas eram preenchidos integralmente em quase todos os seis semestres do 

curso (três anos de duração). Além disso, as aulas eram iniciadas às 18h15min. Isso 

poderia, em princípio, dificultar a vida acadêmica dos estudantes, principalmente dos 

trabalhadores, já que não existiam horários vagos que viabilizassem tempo livre para 

ir à biblioteca, estudar e preparar trabalhos na própria instituição. O novo currículo, 

em teoria, viabilizava estes espaços devido a sua duração de quatro anos e início 

das aulas às 19 horas.  

Dessa forma, incluímos no presente trabalho a proposta de investigar 

possíveis efeitos da mudança curricular no que tange à problemática da desistência, 

por se suspeitar, tal como a própria instituição considerava (tendo em vista as 

medidas adotadas), que o primeiro currículo da licenciatura adotado no IFRN pode 

ter produzido, pelo menos, dois motivos de desistência: o horário de início das aulas, 

responsável por atrasos e ausências de alunos, e os semestres “puxados”9.  

Vale notar que, anteriormente à nossa iniciativa, nenhuma investigação foi 

desenvolvida pelo IFRN para avaliar os resultados dessa mudança. Assim, nossa 

pesquisa também teve como objetivo tomar a frente nessa avaliação, identificando 

possíveis influências da mudança curricular sobre o fenômeno da desistência na 

licenciatura em Física na instituição.  

Devemos observar que identificar as causas da desistência na licenciatura 

em Física do IFRN e avaliar os resultados de sua mudança curricular, são ações de 

                                                 
9 Expressão utilizada pelos estudantes para exprimir a ideia de grande concentração de módulos ou 
disciplinas por semestre. 
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investigação que bem caracterizariam um mestrado acadêmico, e que contribuiriam 

para o entendimento do problema. 

De fato, realizamos aqui essa investigação, mas, seguindo adiante, a 

tomamos como ponto de partida para elaborar propostas de soluções viáveis e 

aplicáveis para reduzir o problema da desistência. Tal iniciativa, e o estabelecimento 

dessa questão-foco, portanto, inserem e justificam a realização da presente 

dissertação no âmbito de um Mestrado Profissionalizante (MP) em Ensino de 

Ciências que, como sabemos, pode ter como objetivo propor soluções que visem o 

enfrentamento de um problema no sistema educacional.10 Pois, de acordo com 

Marco Antônio Moreira (2004, p. 133 e 134):  

 

O mestrado em ensino deverá ter caráter de preparação profissional na área 
docente focalizando o ensino, a aprendizagem, o currículo, a avaliação e o 
sistema escolar. Deverá, também, estar sempre voltado explicitamente para 
a evolução do sistema de ensino, seja pela ação direta em sala de aula, 
seja pela contribuição na solução de problemas dos sistemas 
educativos, nos níveis fundamental e médio, e no nível superior na 
formação de professores das licenciaturas e de disciplinas básicas. (grifo 
nosso).  

 

É especificamente no ensino superior que se situam as investigações, 

discussões e pretensões desta dissertação. Assim,  estamos devidamente inseridos 

numa interseção de interesses na área de ensino de Ciências: analisar a evolução 

de um sistema de ensino – os efeitos da mudança curricular na licenciatura em 

Física do IFRN – e contribuir na solução de um problema educativo no nível superior 

– a desistência de licenciandos.  

Esta preocupação revela o produto educacional da presente dissertação: um 

relatório contendo sugestões de ações curriculares e institucionais, elaboradas com 

base na literatura, nos depoimentos de alunos e de professores do IFRN e em 

estatísticas e mapas das desistências (anexo D). 

Embora nossas ações não sejam direcionadas diretamente para a sala de 

aula da licenciatura em Física, acreditamos que as influências de nosso relatório 

                                                 
10 A literatura da área de ensino de ciências tem atribuído relevância a esse tipo de iniciativa. De 
acordo com Fernanda Ostermann e Flávia Rezende (2009), surgiu, mais recentemente, como um 
novo objeto de estudo da pesquisa em ensino de ciências, a evasão universitária em cursos de 
Ciências Naturais e Matemática. Em outras palavras, percebemos que estamos na mesma direção de 
outras pesquisas de reconhecida pertinência para a área. 
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possam chegar a elas e, numa consequência última, às salas de aula do ensino 

médio, via um número maior de docentes com formação em Física. 

Nossa proposta de um relatório contendo sugestões de ações curriculares e 

institucionais se enquadra nas orientações da literatura referente aos MPs (por 

exemplo, MOREIRA, 2004, p. 133) principalmente, no que diz respeito ao impacto no 

nível educacional a que ele se dirige. O impacto almejado poderá vir por meio da 

reflexão que tal produto desperte nos professores responsáveis pela segunda 

reforma curricular da licenciatura em Física do IFRN. Esta reforma, em andamento 

até o presente momento (junho de 2011), pretende além de resolver questões 

relacionadas à quantidade e distribuição das disciplinas específicas de Física, 

reduzir a desistência de licenciandos no curso.  

Destacamos também a inserção tímida de nossa investigação numa linha de 

pesquisa surgida a partir da década de 1990, chamada pensamento docente 

espontâneo: “Trata-se de ideias de senso comum compartilhadas por professores, 

desenvolvidas ao longo da sua formação e baseadas em modelos tradicionais de 

docência vivenciados em anos de escolarização” (OSTERMANN; REZENDE, 2009, 

p. 74).  

Para Rafael Porlán e A. Rivero (1998), apud Orstermann e Rezende (2009, 

p. 74), concepções espontâneas sobre o processo de avaliação começaram a ser 

analisadas à luz desse novo paradigma e, dentre elas destaca-se o fracasso de uma 

porcentagem significativa de alunos em matérias difíceis como a Física. Esta ideia 

está sendo por nós ampliada como sendo o fracasso de uma porcentagem 

significativa de alunos em cursos considerados difíceis como o de Física.  

Ainda que este não seja o foco principal de nossa pesquisa, preocupamo-

nos em ouvir os professores do IFRN envolvidos com o curso de Física, pois os 

mesmos fazem parte da relação ensino-aprendizagem, vivenciando o esvaziamento 

de suas turmas no decorrer do curso e/ou de um semestre letivo. Embora muitos 

desses professores se dediquem aos conhecimentos científicos das disciplinas por 

eles ministradas, as opiniões desses profissionais repousam no senso comum 

quando o assunto é a desistência universitária. Como poderá se observado mais 

adiante nesta dissertação, diversas opiniões docentes emergiram sobre as possíveis 

causas da desistência de licenciandos no IFRN.  
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1.4 DESISTÊNCIA: JUBILAMENTO, CANCELAMENTO, TRANSFERÊNCIA E 

EVASÃO 

 

Notamos que na literatura ainda não existe consenso para a definição dos 

termos desistência e evasão. Podemos destacar quatro tipos de significados que 

autores costumam atribuir a esse último fenômeno educacional. 

Gaioso (2005), por exemplo, considera a desistência como um motivo que 

gera a evasão, ao definir que o aluno evadido é   

 

Aquele que deixou o curso por qualquer motivo que não seja a titulação; 
independente do motivo da saída que pode ter ocorrido por abandono (a 
matrícula não foi efetuada no curso dentro do prazo estabelecido); por 
transferência interna (permanência na instituição com mudança de curso) ou 
transferência externa (transferência para outra IES); por matrícula em curso 
de outra instituição via aprovação em vestibular; por desistência, reopção 
ou jubilamento (GAIOSO, 2005, p. 25, grifo do autor) 

 

Outro significado para o termo evasão é dado por Barroso e Falcão (2004) 

em pesquisas sobre esse fenômeno na UFRJ. Segundo essas autoras, 

 

A evasão no curso universitário é por definição o processo de abandono de 
qualquer curso dentro da UFRJ. Isto é, o aluno que faz outro concurso 
vestibular (até mesmo para a própria UFRJ) é contado como aluno que 
abandona o curso. O aluno que solicita transferência de curso (e isso se dá 
principalmente para a licenciatura noturna em física) não faz parte do 
conjunto dos abandonos – é classificado como aluno transferido de curso 
(BARROSO; FALCÃO, 2004, p. 11, grifo do autor). 

 

Discordamos da definição apresentada por essas autoras, pois embora as 

transferências de curso ocorram principalmente para a licenciatura noturna em 

Física (como acima colocado), pode ser que existam transferências para outro curso 

de uma área afim. Portanto, para nós, caso este último tipo de transferência exista, 

ela deve ser considerada como abandono.  

O terceiro significado, que notamos em nossa busca, tem como exemplo 

trabalhos de autores como Arruda e Ueno (2003), que tratam desistência e evasão 

como sinônimos. No artigo “Sobre o ingresso, desistência e permanência no curso 

de Física da Universidade Estadual de Londrina: algumas reflexões”, de autoria dos 

mesmos, a palavra evasão surge, ainda que poucas vezes no texto, substituindo o 

termo desistência.  
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E, por último, ampliando ainda mais as definições, no referido trabalho, 

destacamos a seguinte declaração:  

 

Apresentaremos inicialmente um resumo de aproximadamente 10 anos do 
curso de Física da UEL (licenciatura e bacharelado), onde constam os 
números de alunos matriculados, desistentes, jubilados, as transferências, 
os alunos ativos e o formados no período [sic]. Uma rápida análise desses 
dados é realizada para, em seguida, apresentarmos os dados referentes ao 
número médio de alunos por série, ou seja, da evasão média por série. 
(ARRUDA; UENO, 2003, p. 161, grifo do autor).  
 

Diante desse trecho é possível também entender que a evasão é um 

fenômeno mais geral que engloba a desistência, o jubilamento e a transferência.  

Ante as definições acima, buscamos uma uniformidade quanto ao uso deste 

termo na presente dissertação e, visando contribuir para discussões futuras sobre 

essa questão educacional, apresentaremos a seguir a nossa definição de 

desistência. 

Diferentemente do que foi apresentado, nesta pesquisa sobre a desistência 

na licenciatura em Física do IFRN, elaboramos uma identidade institucional sobre 

este fenômeno. Como a investigação se deteve exclusivamente ao IFRN, algumas 

ações acadêmicas discutidas na pesquisa, relacionadas com a desistência, devem 

ser esclarecidas. Necessitamos, então, anunciar as definições adotadas aqui para os 

seguintes termos: desistência, jubilamento, cancelamento, transferência e evasão.  

Desistência, para os fins desta investigação, será sinônimo de abandono e 

terá como definição o ato ou efeito de não prosseguir (FERREIRA, 1986, p.566), 

neste caso, de não prosseguir com o curso. Particularmente em nossa pesquisa, a 

desistência no IFRN será considerada como produto de quatro principais ações 

acadêmicas: o jubilamento, o cancelamento, a transferência e a evasão.  

A primeira ação, isto é, o jubilamento, é caracterizada pelo desligamento 

acadêmico de um aluno (independentemente de sua vontade) realizado pelas 

autoridades institucionais do próprio IFRN. Por esse motivo, decidimos classificar o 

jubilamento como uma desistência forçada, a qual geralmente é motivada por dois 

fatores: a reprovação por dois semestres letivos consecutivos e a extrapolação do 

tempo máximo permitido, pela instituição, para a conclusão do curso. 

O cancelamento é reconhecido por ser uma ação voluntária em que um 

aluno cancela oficialmente o seu curso, preenchendo um requerimento solicitando tal 

ação. Com base nisso, classificamos o cancelamento como uma desistência não-
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forçada. Uma das causas mais comuns de cancelamento de curso é a opção por 

outro curso dentro do IFRN ou por outra instituição de ensino superior. 

A transferência, embora ocorra, na maioria das vezes, entre cursos iguais de 

IES diferentes não implica a redução total do número de licenciados formados, visto 

que, se uma instituição perde um aluno por transferência, outra ganha. Contudo, 

decidimos considerar a transferência como uma ação de desistência, pois aquela 

pode ter como origem, por exemplo, um descontentamento institucional ou um mau 

relacionamento com os professores. Em outras palavras, pode ou não haver motivos 

pessoais que façam com que licenciandos desistam da instituição e/ou da 

licenciatura na qual estudam e optem por outra, caracterizando assim uma 

desistência em relação à primeira instituição e/ou ao primeiro curso. Da mesma 

forma que o cancelamento, uma transferência só é possível se o aluno, 

voluntariamente11, a solicita a autoridades responsáveis. Dessa forma, a 

transferência também foi classificada, em nosso trabalho, como uma desistência 

não-forçada.  

Por último, tem-se a evasão. Esta ação é caracterizada pelo abandono do 

aluno de suas atividades acadêmicas sem deixar nenhum registro oficial. Pelo fato 

de o aluno não se apresentar às autoridades institucionais para realizar o 

cancelamento de seu curso, decidimos classificar também a evasão como uma 

desistência não-forçada.  

Embora as classificações definidas (figura 1) não sejam retomadas ao longo 

do texto, as ações acadêmicas que as representam o são. Tomando como base 

essa classificação, portanto, ao longo do presente trabalho, ao falarmos em 

desistência, estaremos nos referindo conjuntamente ao jubilamento, ao 

cancelamento, à transferência e à evasão, e não, especificamente, a esta última12.  

                                                 
11 É possível que a transferência de instituição tenha como motivo uma transferência, para outra 
região, do licenciando que está empregado. Sendo assim, o aluno se vê obrigado a transferir o curso 
para não perdê-lo. Devido a esse caráter de obrigatoriedade, nesse caso particular, poderíamos 
suspeitar que a transferência fosse uma desistência forçada, porém devemos lembrar que em nossa 
concepção o aluno, neste caso, possui duas opções: pedir transferência ou não. Isto é bem diferente 
do jubilamento cuja decisão não cabe ao aluno e sim às autoridades da instituição. Portanto, ainda 
que possa ocorrer por razões relacionadas ao emprego, toda e qualquer transferência será não-
forçada. Além disso, destacamos que uma transferência pode ter como origem um desejo pessoal, 
distinto das obrigações trabalhistas. 
12 Nas seções 1.1 e 1.2 deste capítulo, mantivemos as denominações que os autores citados 
utilizaram em suas pesquisas. Como mencionamos, é comum que os autores se refiram à evasão 
como sinônimo de desistência. Aqui, entendemos desistência de modo mais amplo, mas naquelas 
pesquisas onde não havia terminologia própria utilizamos a expressão desistência para nos 
referirmos ao abandono da licenciatura em Física. 
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Figura 1: Tipos de desistência identificados no IFRN 

 

Apresentadas as definições, adotadas na presente pesquisa, de desistência, 

jubilamento, cancelamento, transferência e evasão, passaremos a detalhar como 

desenvolvemos a nossa investigação sobre a desistência na licenciatura em Física 

do IFRN. 

 

1.5 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A primeira etapa da pesquisa foi centrada na coleta de informações do 

sistema acadêmico, fornecidas pela Diretoria de Educação e Ciência (DIEC13) e 

junto ao Núcleo de Pesquisa em Educação (NUPED), ambos do IFRN, acerca da 

evolução semestral da situação acadêmica dos alunos pertencentes às turmas 

investigadas: a última turma do primeiro currículo, cuja entrada ocorreu em 2004.2, e 

a primeira turma do novo currículo, que ingressou em 2006.1 (APÊNDICES A e B). 

Também foram fundamentais, nessa fase, as informações oriundas da vivência do 

autor desta dissertação enquanto aluno egresso da licenciatura em Física do IFRN 

(turma de entrada 2006.1) e os dados fornecidos pelos próprios estudantes 

desistentes.  

                                                 
13 A DIEC corresponde, no atual IFRN, ao antigo DAFOP (Departamento de Formação de 
Professores). 
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A participação desses alunos ocorreu por meio de entrevistas 

semiestruturadas. Para tanto, foi elaborado um roteiro prévio14 (APÊNDICE E) 

dividido em três blocos de perguntas. O primeiro bloco continha as seguintes 

perguntas iniciais: Qual foi a principal causa da sua desistência? e Qual foi a 

principal causa da desistência dos seus colegas de turma? 15,16.  

No segundo bloco de perguntas, constavam questões relacionadas às 

quatro dimensões. A primeira dimensão possuía perguntas referentes à licenciatura 

em Física do IFRN e procuravam alguma relação entre a desistência e a estrutura e 

o funcionamento do curso (por exemplo, perguntas relacionadas ao horário, à matriz 

curricular, ao sistema de avaliação etc.). A segunda dimensão dizia respeito ao 

relacionamento entre professores e alunos. Perguntamos se os professores 

compreendiam a situação do estudante trabalhador ou do aluno com dupla 

matrícula17, ou seja, se eles se sensibilizavam com esse público quanto às faltas por 

motivos profissionais, prazos para entrega de atividades, flexibilização na forma de 

realizar trabalhos, etc. A dimensão seguinte fazia referência ao interesse pela 

licenciatura. Eram perguntas que buscavam esclarecer o nível de identificação dos 

entrevistados com a carreira de professor, investigando, por exemplo, se os 

desistentes tinham o pensamento de concluir o curso e utilizar a formação para 

outras finalidades distintas da docência etc. A quarta e última dimensão estava 

voltada para a descrição do público discente. Nela, investigamos quais fatores da 

vida dos entrevistados contribuíram para a desistência do curso. Foram formuladas 

perguntas do tipo: Você fazia outro curso de nível superior? Em caso afirmativo, 

você tinha dificuldades em conciliar o curso de Física com o outro curso?; Você 

trabalhava ou exercia alguma atividade remunerada?. 

                                                 
14 O roteiro para essa entrevista foi validado com a ajuda de uma pesquisadora do NUPED. 
15 A pesquisa foi iniciada, a priori, com o intuito de investigar a evasão. Portanto, estas perguntas 
foram realizadas, inicialmente, da seguinte maneira “Qual foi a principal causa da sua evasão?” e 
“Qual foi a principal causa da evasão de seus colegas de turma?”. Assim, os resultados obtidos na 
entrevista se relacionam apenas com essa forma de desistência. Contudo, devido à discussão ser em 
torno da desistência, e o tipo de abandono mais frequente ser a evasão (como será visto mais adiante 
no capitulo 2), acreditamos que as respostas dos entrevistados não descaracterizam a investigação 
em torno da desistência. Por isso, também resolvemos assumir, nos questionamentos, a palavra 
desistência ao invés de evasão. 
16 Essa pergunta foi inserida, inicialmente, no primeiro bloco de perguntas do roteiro. Todavia, durante 
as entrevistas, devido à vontade do entrevistador, ela foi um das últimas questões a serem feitas. 
Porém, na análise das informações contidas nas entrevistas, resgatamos o posicionamento original 
desta pergunta.  
17 Aluno com dupla matrícula é aquele que possui, simultaneamente, dois vínculos de ensino em 
diferentes instituições de ensino superior. 
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O último bloco, constituído por uma só pergunta, finalizava a entrevista 

questionando os entrevistados sobre quais ações eles adotariam para reduzir a 

desistência no IFRN.  

Para a realização da pesquisa de campo, os estudantes desistentes foram 

divididos em dois grupos, um constituído por ex-estudantes da turma 2004.2 e outro 

por seus equivalentes da turma 2006.1. Previamente às entrevistas, realizamos o 

contato com cada estudante e marcamos a data e o local para a sua realização. 

Depois de esgotados todos os possíveis contatos com os alunos desistentes, 

decidiram participar da pesquisa apenas 10 ex-alunos de cada turma.  

As entrevistas foram gravadas, possibilitando, a qualquer momento, 

consultas aos depoimentos dos estudantes (APÊNDICE F) e a (re)construção de 

informações explicativas sobre o fenômeno da desistência. Finalizadas as 

entrevistas, realizamos uma análise quantitativa-interpretativa18 das mesmas de 

modo a obtermos padrões de respostas que foram transformadas em conclusões 

qualitativas do coletivo de informações oriundas dos desistentes. Essa estratégia de 

coleta e análise dos dados nos permitiu evidenciar as principais causas da 

desistência no curso investigado, a partir da visão dos entrevistados em relação às 

dimensões de análise já mencionadas.  

Concomitantemente a essa etapa, construímos dados estatísticos, com base 

nas informações fornecidas pelo sistema acadêmico da instituição, que 

caracterizassem os alunos desistentes. Complementando essas informações, 

realizamos também uma análise da documentação pessoal destes alunos, a qual se 

encontrava arquivada na DIEC19. 

A segunda etapa da pesquisa preocupou-se em conhecer o pensamento 

docente espontâneo acerca da desistência dos licenciandos em Física do IFRN. 

Buscamos coletar as opiniões dos professores que lecionaram para esses 

licenciandos, pois acreditamos que elas são fundamentais para melhor entendermos 
                                                 
18 Segundo Maria Rosa e Marlene Arnoldi (2008) essa análise exige “um certo nível de inferência que 
não perde de vista as respostas objetivas dos entrevistados”. São etapas da análise quantitativa-
interpretativa: o agrupamento das questões (sendo “importante investigar o que cada pergunta 
permite obter e classificar, tendo por base interpretações e/ou inferências advindas tanto da literatura 
quanto do conhecimento empírico do pesquisador”) e a categorização das respostas. Essa etapa 
segue os seguintes critérios: exaustividade (abrange todas as respostas obtidas), exclusividade (as 
categorias agrupam conjuntos de respostas distintas) e manutenção do mesmo nível de interpretação 
ou inferência (evita grandes oscilações no contínuo de objetividade/subjetividade). 
19 Essa análise documental foi devidamente autorizada pela chefe da DIEC e as informações obtidas 
foram utilizadas unicamente para os fins desta pesquisa. Ressaltamos também que qualquer menção 
à qualquer aluno será devidamente feita por meio de codificação.  
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o fenômeno da desistência neste curso. Gostaríamos de saber quais convergências 

ou divergências existem, em relação às causas da desistência da licenciatura em 

Física no IFRN, entre os relatos dos próprios alunos e os relatos dos docentes que 

os acompanharam no decorrer do curso e/ou de um semestre letivo. 

A participação dos professores nesta investigação ocorreu de forma similar a 

dos alunos desistentes. Realizamos entrevistas semiestruturadas, baseadas num 

segundo roteiro (APÊNDICE G) semelhante àquele utilizado com os alunos. O 

roteiro para a entrevista foi validado com a ajuda de dois professores da licenciatura 

em Física da instituição que não se enquadraram nos critérios definidos para a 

seleção de professores. 

Para a realização das entrevistas foram selecionados os professores que 

lecionaram para ambas as turmas investigadas (2004.2 e 2006.1) e/ou ministraram 

mais de uma disciplina em uma ou em ambas as turmas e/ou também foram 

coordenadores do curso. O primeiro critério teve por objetivo selecionar aqueles 

professores que pudessem opinar sobre o impacto da mudança curricular como 

estratégia para a redução da desistência. O segundo critério visou selecionar 

professores que presenciaram o esvaziamento daquelas turmas ao longo do curso. 

E o terceiro critério buscou selecionar professores que lidaram com alunos que 

procuraram a coordenação para relatar a sua iniciativa em desistir da licenciatura em 

Física. Ante esses critérios, 10 professores foram selecionados e entrevistados.  

O tratamento dado às entrevistas dos professores foi o mesmo dispensado a 

dos alunos (APÊNDICE H). Elas foram gravadas e, em seguida, submetidas a uma 

análise quantitativa-interpretativa. Isto nos permitiu construir quadros os quais 

agruparam, para cada pergunta, as respostas de todos os professores entrevistados. 

Com base nas informações compiladas nos quadros, elaboramos esquemas 

(inspirados em mapas de conceito) para facilitar a análise e o confronto das opiniões 

dos professores com os relatos dos desistentes.  

Os resultados obtidos serão apresentados nos quatro próximos capítulos. No 

primeiro deles (o segundo capítulo desta dissertação), apresentamos: um breve 

histórico da criação da licenciatura em Física do IFRN, o funcionamento deste curso 

e o surgimento das turmas 2004.2 e 2006.1. Também mostramos uma espécie de 

mapa da desistência das turmas investigadas e uma análise da relação entre os 

currículos de cada um delas e os números de abandonos. No capítulo seguinte, 
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consta uma estatística descritiva da caracterização sócio educacional do público 

desistente. Em seguida, no quarto capítulo desta dissertação, revelamos e 

discutimos os relatos dos alunos sobre as causas de suas desistências. No quinto 

capítulo, expomos os resultados relacionados às opiniões docentes sobre o 

fenômeno em questão. Por último (capítulo 6), discutimos os resultados obtidos e 

apresentamos nossa conclusão e o relatório proposto – produto desta dissertação, 

apresentado como anexo – contendo principalmente sugestões de ações 

institucionais e curriculares que possam vir a reduzir a desistência na licenciatura em 

Física no IFRN. 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO 2222: : : : mapas da desistênciamapas da desistênciamapas da desistênciamapas da desistência    
 

Este segundo capítulo inicia-se com uma descrição da criação, em 

2002, do curso de licenciatura em Física do IFRN e com uma explanação sobre 

a reforma curricular ocorrida com a conclusão da primeira turma em 2005. 

Essas informações são fundamentais, pois justificam o nosso interesse em 

investigar possíveis influências dessa mudança nos índices de desistência.  

Em seguida, contemplamos um dos objetivos deste capítulo: mostrar o 

mapa da desistência das turmas investigadas. O mapa tem como finalidade 

informar, principalmente, quando ocorreu, ao longo do curso, o abandono dos 

alunos nas turmas, iniciadas no segundo semestre de 2004 e no primeiro 

semestre de 2006 – denominadas, respectivamente, 2004.2 e 2006.1. Com base 

nas informações e nos dados coletados, realizamos também uma breve análise 

da relação entre os dois currículos (o anterior à reforma e o atual) da 

licenciatura em questão e os números da desistência nesse curso.  
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2.1 O CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA NO IFRN 

 

O curso de licenciatura em Física, do Campus Natal Central20 do IFRN, foi 

criado na gestão do diretor geral Getúlio Marques Ferreira, através da portaria nº 

143/2002 – DG/CEFET-RN de 14 de junho de 2002. Seu reconhecimento se deu 

através da portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 685 de 27 de setembro de 

2006.  

O aluno ingresso (via vestibular, reingresso ou transferência) deveria cursar, 

presencialmente e em três anos (6 períodos), das 18h15min às 22h15min, os 51 

módulos21 relacionados às bases científico-tecnológica geral (conhecimentos 

didático-pedagógicos e complementares) e científico-tecnológica específica 

(conhecimentos específicos da Física), que totalizariam 3.18622 horas e mais 800 

horas de prática profissional (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002).  

Nesse currículo, destacamos o regime de evolução da matriz curricular. 

Diferentemente da bastante conhecida matriz curricular por disciplinas (vulgo 

currículo por créditos), ele seguia uma matriz do tipo sequencial modular (CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002, 

p. 26), ou seja, o aluno deveria cursar todos os módulos disponíveis num dado 

período. Não havia liberdade para escolher os módulos a serem cursados. Seria 

considerado aprovado para o período seguinte quem fosse aprovado em pelo menos 

70% dos módulos, com frequência mínima de 75%. Em caso de não cumprimento de 

um desses requisitos, o aluno deveria cursar novamente todo o período, 

independentemente de já ter sido aprovado anteriormente num dado módulo. Além 

disso, o fato de o curso ter sido previsto para ser concluído em três anos produziu 

uma densidade alta de módulos por período, em média 8,5.  

Após a criação do curso, foram oferecidas, no segundo semestre de 2002, 

as vagas para a primeira turma, denominada 2002.2. Nos semestres seguintes, sem 

                                                 
20 Apesar de existirem outros cursos de licenciatura em Física em outros Campi do IFRN, o curso 
pertencente ao Campus Natal Central foi selecionado por ser o mais antigo nessa instituição.  
21 O termo módulo no contexto do Plano de Curso (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002) é sinônimo de disciplina. 
22 Essas horas estão expressas na página 26 do Plano de Curso (CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002), contudo, em mais de um 
momento e sem nenhuma explicação, outras horas são atribuídas ao curso, por exemplo: 3.550 horas 
(p.32) e 3.581 horas, quando somadas (p.33-35). 
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nenhuma interrupção, foram criadas as turmas 2003.1, 2003.2, 2004.1 e 2004.2. 

Depois da entrada dessa última turma, a coordenação da licenciatura em Física 

resolveu suspender o ingresso de novos alunos, pois o curso passaria pela sua 

primeira reforma curricular. Sendo assim, somente em 2006, ou seja, após um ano, 

foram oferecidas novas vagas para o curso. 

A reforma curricular pela qual a licenciatura em Física passou teve dois 

objetivos. O principal deles foi obter o reconhecimento do MEC, visto que, para ter 

tal reconhecimento, o curso deveria efetuar alterações curriculares conforme a 

avaliação do próprio ministério realizada após a conclusão da primeira turma em 

2005. O segundo objetivo esteve focado numa possível redução da desistência. 

Esse problema já havia sido percebido pelos professores do curso, mas até então 

não era compreendido muito claramente, pois nenhum estudo sistemático sobre tal 

fenômeno havia sido realizado até aquele momento.  

Em 2006, um novo currículo foi criado para o curso de licenciatura em Física 

do IFRN. Nesse momento, a instituição contava com a direção geral de Francisco 

das Chagas de Mariz Fernandes e com o professor Zanoni Tadeu Saraiva dos 

Santos como coordenador do curso. O novo e atual currículo, baseado no Plano do 

Curso relativo a 2006 (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2006), assim como o anterior, reforçou o objetivo da 

instituição em contribuir no atendimento à demanda do estado do Rio Grande do 

Norte por professores capacitados e voltados para a educação básica.  

Para ingressar nesse novo currículo, um aluno pôde (e ainda pode) fazê-lo 

via reingresso, transferência ou vestibular. Entretanto, diferenciando-se do antigo, o 

novo currículo prevê dois tipos de vestibulares, devidamente institucionalizados pelo 

IFRN: o geral e o diferenciado, cada um destinado a preencher 50% das vagas 

oferecidas. O primeiro está disponível para todo e qualquer cidadão que porte um 

diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, quer seja ele oriundo de 

escola pública ou privada. O segundo vestibular está disponível apenas para 

aqueles que tenham cursado do sexto ao nono ano do ensino fundamental e 

concluído todas as séries do ensino médio em escola pública. 

Uma vez aprovado no novo currículo da licenciatura em Física, o aluno deve 

cumprir, presencialmente e em quatro anos (8 períodos), das 19h00min às 
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22h15min, uma carga horária de 2.935 horas distribuídas em 34 disciplinas23 que 

perfazem três núcleos: o específico, o complementar e o didático-pedagógico; além 

do Estágio Curricular Supervisionado e da Prática como Componente Curricular. 

Quanto ao regime de evolução da matriz curricular, a proposta inicial do currículo 

antigo foi mantida, ou seja, o aluno deve cursar todas as disciplinas disponíveis num 

dado período. No entanto, diferenciando-se ligeiramente do outro currículo, o regime 

de evolução passou a ser denominado seriado semestral e não mais sequencial 

modular. Também foram mantidos os critérios de aprovação para um período 

seguinte: aprovação em pelo menos 70% das disciplinas e frequência mínima de 

75%. Quanto à densidade de disciplinas por período, esta caiu consideravelmente 

para uma média de 4,25. 

Destacamos que a reforma curricular ocorrida na licenciatura em Física do 

IFRN visou “à formação do professor de forma integral [...] redimensionando a 

distribuição da carga horária e o número de disciplinas oferecidas pelo projeto 

anterior” (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2006, p. 6). Portanto, de acordo com o comparativo acima entre os dois 

currículos, observamos duas grandes diferenças entre eles: a matriz curricular e o 

tempo de curso. Temos o “enxugamento” no número de disciplinas, passando de 51 

no currículo antigo para 34 no atual. E houve o prolongamento da permanência do 

aluno na graduação: de 3 para 4 anos. Isto foi necessário após a decisão de as 

aulas serem iniciadas 45 minutos mais tarde, ou seja, o primeiro horário do antigo 

currículo foi eliminado. Essas duas diferenças combinadas foram responsáveis pela 

redução da densidade de disciplinas por período, visto que foi instaurado um número 

maior de períodos com um número menor de disciplinas. (Sugerimos a leitura do 

anexo C para a visualização das diferenças das grades curriculares dos dois 

currículos analisados). 

Apesar das dificuldades relacionadas às desistências, a licenciatura em 

Física do IFRN vem alcançando excelentes resultados do ponto de vista da 

qualidade da formação proporcionada. É o que atestam os resultados do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) por meio do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE). No primeiro exame realizado, o curso de 

licenciatura em Física do IFRN obteve conceito 5, pontuação máxima (INSTITUTO 
                                                 
23 No atual Plano de Curso (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2006), o termo módulo é colocado em desuso e volta-se a utilizar a palavra disciplina. 
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NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 

2005), e, no segundo exame, seu conceito foi 4 (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2008). 

Uma vez comentada a criação e a reforma curricular do curso de licenciatura 

em Física do IFRN, apresentaremos, a seguir, o que denominamos o mapa da 

desistência em cada uma das turmas investigadas. Esse mapa tem como objetivo 

revelar, principalmente, quando ocorreu, ao longo do curso, os abandonos dos 

alunos desistentes. Isso contribuirá para a análise da relação entre os currículos e os 

números relacionados à desistência nesta licenciatura. 

 

2.2 A DESISTÊNCIA EM CADA UM DAS TURMAS INVESTIGADAS 

 

Com base nas informações do sistema acadêmico, fornecidas pela 

instituição, acerca da evolução semestral da situação acadêmica dos alunos, 

pudemos elaborar mapas da desistência nas turmas 2004.2 e 2006.1 (APÊNDICES 

C e D).  

 

2.2.1 A DESISTÊNCIA NA TURMA 2004.2 DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

FÍSICA DO IFRN  

 

2.2.1.1 O mapa da desistência da turma 2004.2 por semestre letivo24 

 

A turma 2004.2 do curso de licenciatura em Física, pertencente ao currículo 

antigo, foi iniciada com 32 alunos. Desses, 30 ingressaram via vestibular geral 

[4.2E1; 4.2E2; 4.2F1; 4.2E3; 4.2E4; 4.2E5; 4.2E6; 4.2C1; 4.2E7; 4.2F2; 4.2E8; 

4.2E10; 4.2F3; 4.2E11; 4.2C2; 4.2E12; 4.2E13; 4.2E14; 4.2E15; 4.2C3; 4.2C4; 

4.2F4; 4.2E17; 4.2E18; 4.2E19; 4.2E20; 4.2E21; 4.2F5; 4.2E22; 4.2E23]25, e 2 por 

meio de transferência compulsória [4.2E9; 4.2E16].  

                                                 
24 Para maiores informações sobre o mapa da desistência por semestre letivo da situação acadêmica 
de cada aluno (divididos por turma) veja Texto Complementar I (APÊNDICE I). 
25 Adotamos a seguinte codificação para representar os alunos. Os primeiros dois algarismos do 
código correspondem à turma na qual determinado aluno estava matriculado (4.2 = turma 2004.2 e 
6.1 = turma 2006.1); a letra que os sucedem significa a sua situação acadêmica no curso (F = 
formado, M = matriculado, C = cancelado, E = evadido e J = jubilado); e o último conjunto de números 
indica a posição na qual o aluno está na nossa lista de controle. 
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Com o fim do semestre 2007.1 (6º período), como previsto pelo Plano do 

Curso relativo ao antigo currículo (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002), todos os alunos deveriam 

estar formados, mas apenas 2 [4.2F1; 4.2F4] alcançaram esse objetivo. Os demais 

alunos26, com exceção de 5, desistiram da licenciatura em Física. Esses 5 

licenciandos [4.2F2; 4.2F3; 4.2C3; 4.2F5; 4.2E22] possuíam disciplinas pendentes, 

portanto não puderam se formar nesse semestre. Desse modo, eles continuaram a 

se matricular nessas disciplinas visando suas aprovações e, consequentemente, a 

conclusão do curso.  

Após um ano e meio (com o fim do semestre 2008.2), o aluno 4.2F3 concluiu 

o curso e, no ano seguinte, em 2009.2, os licenciandos 4.2F2 e 4.2F5 também se 

formaram. Destacamos que, entre a colação de grau dos primeiros licenciandos 

dessa turma e os dois últimos, mais dois alunos desistiram da licenciatura em Física 

[4.2C3 e 4.2E22]. 

Diante das informações do sistema acadêmico, elaboramos o seguinte 

diagnóstico sobre a evolução da turma 2004.2 de licenciatura em Física do IFRN. 

Dos 32 alunos matriculados em 2004.2, 5 formaram-se, 4 cancelaram a matrícula e 

23 alunos evadiram-se (gráfico 1). Tais dados revelam uma evasão de 71,9%. 

 

 
Gráfico 26: Situação acadêmica geral dos alunos da turma 2004.2 da 

licenciatura em Física do IFRN  

                                                 
26 4.2E1; 4.2E2; 4.2E3; 4.2E4; 4.2E5; 4.2E6; 4.2C1; 4.2E7; 4.2E8; 4.2E9; 4.2E10; 4.2E11; 4.2C2; 
4.2E12; 4.2E13; 4.2E14; 4.2E15; 4.2C4; 4.2E16; 4.2E17; 4.2E18; 4.2E19; 4.2E20; 4.2E21; 4.2E23. 

15,6%

12,5%

71,9%

SITUAÇÃO ACADÊMICA GERAL DOS ALUNOS DA TURMA 
2004.2

formados (5)

cancelamentos (4)

evadidos (23)
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Contudo, com base no critério de que o cancelamento da matrícula também 

é uma forma de desistência do curso, somamos aos evadidos os 4 casos de 

cancelamento (gráfico 2). Isso mostra a gravíssima porcentagem de 84,4% de 

alunos desistentes.  

 

 
Gráfico 27: Mapa da desistência da turma 2004.2 da licenciatura em Física do 

IFRN 
 

Ainda sobre a evolução da turma 2004.2, foram possíveis outras conclusões: 

a média de desistência foi de 2,45 alunos por semestre (27 alunos/11 semestres27); 

o momento em que ocorreu a maior desistência foi a transição para o semestre letivo 

2005.1 (fim do primeiro período e início do segundo) com 10 evasões; e as 

desistências mostraram-se, a princípio, significativamente relacionadas com as 

reprovações, visto que todos os alunos que reprovaram, por faltas ou em 

disciplinas28, (com as exceções das reprovações de 4.2F2, 4.2F3 e 4.2F5) 

desistiram do curso. 

 

2.2.1.2 O mapa da desistência da turma 2004.2 por situação acadêmica 

 

Resolvemos reagrupar, sob a forma de gráfico, a evolução de cada uma das 

situações acadêmicas mais relevantes (trancamentos, cancelamentos, evasões e 

formaturas) ao longo do período de existência da turma 2004.2, ou seja, do semestre 
                                                 
27 Total de semestres letivos de 2004.2 a 2009.2. 
28 Reprovação em disciplinas está sendo definida como a situação na qual o aluno, num dado 
período, não foi aprovado em 70% do total das disciplinas, ou seja, reprovou em mais de 30%. Isso o 
impossibilita de passar para o período seguinte, embora a sua frequência possa ter sido maior ou 
igual a 75%. 

15,6%

84,4%

MAPA DA DESISTÊNCIA DA TURMA 2004.2

formados (5)

DESISTÊNCIAS (27)
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letivo 2004.2 ao final de 2009.2. Acreditamos que essa estratégia revele com mais 

clareza a gravidade do problema da desistência (e, consequentemente, baixa 

conclusão) nesta turma da licenciatura em Física do IFRN. 

Os gráficos, a seguir, exibem, cada um deles, as informações relativas ao 

número de trancamentos, cancelamentos, evasões e formaturas ocorridos ao longo 

do período analisado. A linha amarela retrata o número total de alunos existentes na 

turma 2004.2, do seu início até 2009.2. Optamos por resumir esses valores por uma 

linha, pois ela representa e enfatiza o decréscimo contínuo no número de alunos na 

turma, embora seus valores sejam discretos. Já as situações acadêmicas 

analisadas, que também assumem valores discretos, não estarão expostas na forma 

de linha, visto que isso evita a ideia de o primeiro valor de uma dada situação ser um 

valor máximo e os demais valores serem decréscimos. Além disso, os pontos do 

gráfico (sejam do total ou da situação acadêmica) estão localizados de forma a 

apresentar o número de alunos do total e da situação acadêmica na passagem 

daquele semestre para o seguinte. 

 

 
Gráfico 28: Número de trancamentos na turma 2004.2 da licenciatura em Física do IFRN na 

transição entre os semestres  
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Gráfico 4: Número de cancelamentos na turma 2004.2 da licenciatura em Física do IFRN na 

transição entre os semestres 
 

 
Gráfico 5: Número de evasões na turma 2004.2 da licenciatura em Física do IFRN na transição 

entre os semestres 
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Gráfico 6: Número de formaturas na turma 2004.2 da licenciatura em Física do IFRN na 
transição entre os semestres 

 

Sobre os gráficos 4 e 5, pudemos notar um forte “efeito primeiro ano”29, pois 

nos dois semestres letivos iniciais 13 alunos se evadiram e 2 cancelaram o curso. 

Isso revela uma desistência de 46,8%. Se prolongarmos esse efeito por mais um 

ano, teremos 22 evasões e 3 cancelamentos, ou seja, 78,12% de desistência. 

 

2.2.1.3 O mapa da desistência da turma 2004.2 por período 

 

Outra forma de percebermos a evolução de cada uma das situações 

acadêmicas mais relevantes foi reagruparmos as informações sobre elas com base 

nos períodos da matriz curricular. A escolha por mais uma opção de exibição de 

nossos resultados está no fato de que as tabelas e gráficos baseados em semestres 

letivos não informam quantitativamente em que período uma dada situação 

acadêmica ocorreu. 

A diferença entre essas duas estratégias de apresentação dos resultados 

está relacionada ao que cada um dos termos significa. Lembremos que semestre 

letivo é o conjunto de meses que constituem um semestre escolar e período é o 

                                                 
29 Como descrito no primeiro capítulo, o “efeito primeiro ano” é caracterizado pela alta desistência 
de alunos no primeiro ano do curso de graduação (UENO et al, 2003a; BARROSO; FALCÃO, 2004; 
BORGES JUNIOR; SOUZA, 2007; PET-FÍSICA-UNB, 2008). 
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conjunto específico de meses que identificam a localização de uma dada turma na 

matriz curricular do curso. Portanto, um aluno da turma 2004.2 que hipoteticamente 

reprovou 7 vezes desde o início do curso, ainda estaria no primeiro período, mas 

regularmente matriculado em 2007.2. Outro exemplo é de um aluno que reprovou no 

primeiro período e se matriculou novamente. Caso esse aluno desista, ele será 

contabilizado como desistente da transição entre 2005.1 e 2005.2. Porém, sua 

desistência relaciona-se com o primeiro período.  

Logo, não podemos analisar a desistência somente mediante os semestres 

letivos em que ela ocorreu, mas também os períodos em que isto aconteceu. Essa 

estratégia, assim como em Marta Barroso e Eliane Falcão (2004), se revelou 

adequada, pois também permitiu analisar a matriz curricular visando localizar 

possíveis causas para a desistência nos períodos mais problemáticos. 

 

 
Gráfico 7: Evolução das situações acadêmicas na turma 2004.2 da licenciatura em 

Física do IFRN na transição entre os períodos 
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Como pode ser visualizado no gráfico acima, é notório novamente o “efeito 

primeiro ano”30, visto que metade do número de alunos da turma se evadiu nos dois 

primeiros períodos, junto à maioria dos cancelamentos. Temos então uma 

desistência de 59,3%. Destacamos também que todas as evasões (23 no total) 

aconteceram nos quatro primeiros períodos do curso. 

Antes de qualquer análise de possíveis relações entre o currículo e a 

desistência desta turma, apresentaremos, a seguir, o mapa da desistência da turma 

2006.1. 

 

2.2.2 A DESISTÊNCIA NA TURMA 2006.1 DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

FÍSICA DO IFRN 

 

2.2.2.1 O mapa da desistência da turma 2006.1 por semestre letivo 

 

A turma 2006.1 do curso de licenciatura em Física do IFRN, pertencente ao 

atual currículo, foi consolidada também com 32 alunos. Desses, 15 ingressaram via 

vestibular geral [6.1E3; 6.1E4; 6.1F2; 6.1E7; 6.1E9; 6.1J2; 6.1J4; 6.1E13; 6.1E15; 

6.1F3; 6.1E16; 6.1M2; 6.1E17; 6.1E18; 6.1E20], 15 via vestibular diferenciado 

[6.1F1; 6.1E1; 6.1J1; 6.1E2; 6.1E5; 6.1E6; 6.1C1; 6.1E8; 6.1C2; 6.1M1; 6.1E10; 

6.1E11; 6.1E12; 6.1J5; 6.1E19], 1 foi reingressado [6.1J3] e 1 ingressou por meio de 

transferência compulsória [6.1E14]. O aluno reingressado era originário da turma 

2004.2 e teve sua matrícula cancelada no início de 2006.1. Contudo, para o atual 

currículo, esse mesmo aluno teve o “descancelamento” de sua matrícula e pôde 

reiniciar o seu curso normalmente com a turma 2006.1. 

Antes mesmo de ser iniciado, o semestre letivo 2006.1 (referente ao 1º 

período do curso) contou com 2 cancelamentos de matrícula [6.1C1; 6.1C2] e 1 

evasão [6.1E14]. Portanto, esse semestre foi iniciado com um total de 29 alunos.  

Finalizado 2009.2 (8º período), como previsto pelo Plano do Curso do atual 

currículo (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE 

                                                 
30 Pudemos concluir por meio dos gráficos 4, 5 e 7 que o efeito primeiro ano esteve presente na turma 
2004.2. Resolvemos então definir dois tipos de efeito primeiro ano, o temporal e o curricular. O 
primeiro refere-se ao período inicial de 12 meses quando o aluno entra no curso. O segundo será o 
conjunto dos dois primeiros períodos da matriz curricular. Uma consequência dessas novas 
definições é que para um aluno nivelado o seu primeiro ano temporal coincidirá com o seu primeiro 
ano curricular. 
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DO NORTE, 2006), todos os alunos deveriam estar formados, mas apenas 2 

conseguiram obter o grau de licenciado [6.1F1; 6.1F2]. Os demais alunos31, com 

exceção de 3, desistiram da licenciatura em Física. Esses 3 licenciandos [6.1F3; 

6.1M1; 6.1M2] possuíam disciplinas pendentes, portanto não puderam se formar 

nesse semestre. Desse modo, eles continuaram a se matricular nessas disciplinas 

visando suas aprovações e, consequentemente, a conclusão do curso.  

No semestre seguinte, (2010.1), o aluno 6.1F3 concluiu o curso e, até o 

presente momento (junho de 2011; semestre ainda não concluído), os licenciandos 

6.1M1 e 6.1M2 ainda não tinham se formado.  

Diante do exposto, elaboramos o seguinte resumo da evolução da turma 

2006.1 da licenciatura em Física do IFRN. Dos 32 alunos matriculados em 2006.1, 2 

permanecem matriculados, 3 formaram-se, 2 cancelaram a matrícula, 5 foram 

jubilados e 20 alunos evadiram-se (gráfico 8). Isto revelou uma evasão de 62,5%. 

 

 

 

Gráfico 8: Situação acadêmica geral dos alunos da turma 2006.1 da licenciatura 
em Física do IFRN 

 

                                                 
31 6.1E1; 6.1J1; 6.1E2; 6.1E3; 6.1E4; 6.1E5; 6.1E6; 6.1C1; 6.1E7; 6.1E8; 6.1E9; 6.1C2; 6.1J2; 
6.1E10; 6.1J3; 6.1E11; 6.1J4; 6.1E12; 6.1E13; 6.1E14; 6.1E15; 6.1E16; 6.1J5; 6.1E17; 6.1E18; 
6.1E19; 6.1E20. 
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Com base, novamente, nos critérios aqui adotados, segundo os quais o 

cancelamento da matrícula e os jubilamentos também são considerados 

desistências, somam-se aos evadidos mais 7 casos de desistência (2 

cancelamentos e 5 jubilamentos) (gráfico 9). Isto mostra, mais uma vez, a grave 

problemática da desistência no curso de licenciatura em Física, a qual nesta turma 

chegou a 84,4% dos alunos.  

 

 
Gráfico 9: Mapa da desistência da turma 2006.1 da licenciatura em Física do IFRN 

 

Sobre a evolução da turma 2006.1, são razoáveis outras conclusões: a média 

de desistência é de 3 alunos por semestre (27 alunos / 9 semestres32); o momento 

em que ocorreu a maior desistência foi a transição para o semestre letivo 2006.2 

(novamente, fim do primeiro período e início do segundo) com 10 evasões e 2 

cancelamentos; e as desistências também mostraram-se, a princípio, 

significativamente relacionadas com as reprovações, visto que todos os alunos que 

reprovaram, por falta ou em disciplinas, (com as exceções da reprovação de 6.1F3 

e, por enquanto, as de 6.1M1 e 6.1M2) desistiram do curso. 

 

2.2.2.2 O mapa da desistência da turma 2006.1 por situação acadêmica 

 

De modo semelhante ao realizado para a turma 2004.2, iremos reagrupar, 

sob a forma de gráfico, a evolução de cada uma das situações acadêmicas mais 

                                                 
32 Total de semestres letivos de 2006.1 a 2010.2. 
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relevantes (trancamentos, cancelamentos, evasões, jubilamentos e formaturas) da 

turma 2006.1 do seu primeiro semestre letivo, 2006.1, até o final de 2010.2.  

 

 
Gráfico 10: Número de trancamentos na turma 2006.1 da licenciatura em Física do IFRN na 

transição entre os semestres 
 

 
Gráfico 11: Número de cancelamentos na turma 2006.1 da licenciatura em Física do IFRN 

na transição entre os semestres  
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Gráfico 12: Número de evasões na turma 2006.1 da licenciatura em Física do IFRN na 

transição entre os semestres 
 

 
Gráfico 13: Número de jubilamentos na turma 2006.1 da licenciatura em Física do IFRN na 

transição entre os semestres 
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Gráfico 14: Número de formaturas na turma 2006.1 da licenciatura em Física do IFRN na 

transição entre os semestres 
 

Mais uma vez detectamos um forte “efeito primeiro ano temporal”33 na 

licenciatura em Física do IFRN. Dessa vez, a turma 2006.1 destacou-se por ter tido 

12 evasões, 2 cancelamentos e 1 jubilamento nos dois semestres letivos iniciais – 

uma desistência de 43,7%. Como fizemos com a turma 2004.2, se prolongarmos 

esse efeito por mais um ano, teremos, para a turma 2006.1, 17 evasões, 2 

cancelamentos e 4 jubilamentos até a metade do curso, ou seja, 71,8% de 

desistência.  

 

2.2.2.3 O mapa da desistência da turma 2006.1 por período 

 

O gráfico abaixo (gráfico 15) reagrupa as informações das situações 

acadêmicas mais relevantes com base nos períodos da matriz curricular da turma 

2006.1. 

                                                 
33 Para explicações sobre o “efeito primeiro ano temporal”, ver nota de rodapé 30. 
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Gráfico 15: Evolução das situações acadêmicas na turma 2006.1 da licenciatura em 

Física do IFRN na transição entre os períodos 
 

Mais uma vez, percebemos o “efeito primeiro ano curricular”34; 14 evasões, 2 

cancelamentos e 3 jubilamentos nos dois períodos iniciais do curso (59,3% de 

desistência). Se considerarmos os quatro períodos iniciais (a metade do curso), 

teremos uma desistência de 81,2% (20 evasões, 2 cancelamentos e 4 jubilamentos).  

Perante os altos números da desistência na licenciatura em Física do IFRN 

nos períodos iniciais do curso, decidimos comparar os dois currículos numa tentativa 

de buscar alguma relação, de ordem curricular, para a problemática em questão. 

 

2.3 OS PERÍODOS DE MAIORES DESISTÊNCIAS  

 

Tanto para a turma 2004.2, como para a turma 2006.1, o fato de as 

transições para o segundo período (e segundo semestre letivo) terem sido marcadas 

pelas maiores desistências revela que esses foram momentos cruciais na vida do 

aluno recém-ingresso no curso de licenciatura em Física do IFRN. Mas o que está 

por trás disto?  

                                                 
34 Para explicações sobre o “efeito primeiro ano curricular”, ver nota de rodapé 30. 
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Na introdução do artigo “Opiniões de docentes e de coordenadores acerca 

do fenômeno da evasão discente dos cursos de graduação da Universidade Federal 

do Ceará”, Wagner Andriola, Cristiany Andriola e Cristiane Moura (2006) mostraram 

que um dos principais motivos para o abandono nos primeiros períodos de um curso, 

numa instituição de ensino superior, reside no fato de que alguns alunos – calouros 

principalmente – não se identificam com o curso que escolheram e, portanto, o 

abandonam. Esse motivo, que contribui significativamente com os altos índices de 

desistência nos primeiros períodos, foi também diagnosticado, por meio das 

entrevistas com os desistentes e com os professores do curso de licenciatura em 

Física do IFRN e, portanto esclarece parte do abandono nas turmas investigadas. 

(Maiores detalhes sobre esta constatação estão disponíveis no capítulo 4 e 5). 

À exceção do motivo descrito acima, pouco havia em comum, entre as 

turmas 2004.2 e 2006.1, que explicasse a transição para o segundo período como o 

momento de maior desistência. Justificamos essa afirmação por meio de 

argumentos baseados na análise documental realizada, na vivência do autor desta 

dissertação e nas contribuições das entrevistas dos desistentes e dos professores. 

Havia diferenças entre as turmas quanto: 

a) ao número de disciplinas por semestre; 

b) à carga horária por semestre; 

c) às disciplinas oferecidas por semestre; 

d) aos professores de cada semestre; 

e) aos momentos anuais de formação de cada turma; 

Para melhor explicação dos argumentos citados, serão apresentadas abaixo 

(quadro 1) as disciplinas que compunham os primeiros períodos de ambos os 

currículos (antigo e atual) e os professores que as lecionavam35. 

 

 

 

 

                                                 
35 As disciplinas que estão com a mesma cor são equivalentes. Os professores, por questões éticas, 
estão representados por códigos. A letra “P” significa professor e o número que a segue corresponde 
à posição ocupada pelo professor na lista de controle do pesquisador. Quanto à carga horária dessas 
disciplinas, esta poderá ser visualizada no anexo C. 
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 2004.2 PROFESSORES 2006.1 PROFESSORES 

DISCIPLINAS DO 1º 

PERÍODO 

 

DISCIPLINAS DO 1º 

PERÍODO 

Cálculo Diferencial e Integral 

I P11 

Elementos de Física 

P1 

Física Experimental I P1 Cálculo Diferencial e Integral P11 

Física Geral I P1 Língua Portuguesa P15 

Fundamentos das Ciências 

Sociais P12 

Epistemologia da Ciência 

P17 

Informática Básica 

P13 

Fundamentos Históricos e 

Filosóficos da Educação P5 

Introdução à Educação P14 

Leitura e Produção de 

Textos I P15 

Metodologia do 

Conhecimento Científico P16 

Prática Profissional I * 

Quadro 1: Comparação entre disciplinas do primeiro período das turmas 2004.2 e 2006.1 

* Professor não identificado. 

 

Como é possível observar, o primeiro período do currículo antigo era muito 

mais “puxado” (ou seja, muitas disciplinas por período) do que o respectivo período 

no atual currículo. Aquele possuía 9 disciplinas, enquanto este possui 5. Além do 

número de disciplinas, a carga horária também era maior, pois o primeiro período do 

currículo antigo possuía 512 horas (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002), enquanto que no atual são 

300. (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2006).  

Diante disso, supunha-se que, na mudança curricular, a redução no número 

de disciplinas e na carga horária por período contribuísse para uma diminuição 

significativa da desistência de alunos no curso, uma vez que o licenciando seria 

menos exigido academicamente. Contudo, isto não foi percebido visto que, no 

primeiro período da turma 2006.1, ocorreram 13 desistências (10 evasões, 2 

cancelamentos e 1 jubilamento), número ligeiramente superior ao da turma 2004.2 

com 11 desistências (todas são evasões).  
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Além disso, quando perguntados na entrevista sobre o currículo ser 

considerado “puxado”, muitos desistentes negaram tal consideração. Porém, 3 

entrevistados da turma 2004.2 afirmaram ter alguma dificuldade relacionada à 

quantidade de disciplinas por período, principalmente, relativas ao excesso de 

disciplinas pedagógicas. Isso também foi constatado pelos professores. Quando 

perguntados sobre essa mesma questão, a maioria deles relatou a existência de 

muitas disciplinas pedagógicas no currículo, o que sobrecarregava os alunos. Isso 

pode sugerir, então, ainda que de forma muito tênue, uma facilidade maior de 

“adaptação” ao atual currículo, já que os estudantes, nesse caso, lidam com menor 

número de disciplinas por período. Exemplificando a dificuldade acima, 

apresentamos o relato do desistente 4.2E13: 

 

O currículo era um pouquinho puxado mesmo, principalmente, porque a 
gente tinha uma carga teórica muito grande de matérias na área de 
humanas. Então tinha que ler muito e ao mesmo tempo tinha que estudar 
muito pra Física, pra cálculo, pra tantas coisas. E aí foi meio puxado, devia 
ter mais horários vagos. 

 

Algumas respostas, como as de 4.2E4 e 4.2E21, indicaram insatisfação36 

em relação à ênfase nas disciplinas da área de humanas (disciplinas voltadas, 

principalmente, para a formação pedagógica), em detrimento das disciplinas da 

formação específica (disciplinas da Física).  

• Entrevistado 4.2E4: 

 

Eu acho que tava dando uma ênfase muito grande na área da educação e 
muito pouca na área de Física. 

 

• Entrevistado 4.2E21: 

 

Não. Eu só achava uma carga de disciplinas pedagógicas 
efetivas...assim...que poderiam ser juntas. Pegar mais de uma matéria e 
juntar em uma. E achava que...é claro que o curso de licenciatura tem que 
ter uma boa carga pedagógica pra formação do professor em si, mas eu 
achava que tinha muita disciplina ali que poderiam ser unidas uma com a 
outra, como foi feita pra nova grade. 
 

Reflexões sobre a redução no número de disciplinas e da carga horária e a 

discussão das respostas dos estudantes quanto ao currículo ser “puxado”, são de 

                                                 
36 Reclamações semelhantes também foram feitas por alguns professores e serão apresentadas no capítulo 5. 
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fundamental importância para uma das questões-objetivo desta pesquisa: houve 

influência da mudança curricular no fenômeno da desistência no curso de Física? 

Pelo que observamos, a mudança parece não ter influenciado na redução do 

abandono, visto que, para a maioria dos entrevistados de ambas as turmas 

investigadas, a quantidade de disciplinas e a carga horária por semestre não 

influenciou em suas desistências.  

Quanto a outros aspectos, retomando o quadro 1, percebemos que existiam 

diferenças entre as disciplinas oferecidas, no primeiro período, à turma 2004.2 e à 

turma 2006.1. Os professores encarregados de lecionar para os alunos deste 

primeiro período também não eram os mesmos. Logo, não foi possível identificar um 

padrão que pudesse ser reconhecido, entre os currículos, como a causa das 

desistências dos alunos.  

Um candidato a padrão poderia ser o conjunto de disciplinas de Cálculo 

Diferencial e Integral I, Física Geral I e Leitura e Produção de Textos I, presente nos 

dois currículos, com os mesmos professores. Entretanto, segundo os alunos 

entrevistados, os professores destas disciplinas não representaram problemas ou 

não contribuíram para as suas desistências37.  

Realizamos também uma comparação entre os dois currículos quanto à 

presença relativa que as disciplinas Cálculo Diferencial e Integral I, Física Geral I e 

Leitura e Produção de Textos I possuíam dentro de seus respectivos períodos. 

Notamos que no antigo currículo elas contabilizavam um terço das disciplinas, 

enquanto no atual currículo correspondem a mais da metade. Logo, mantendo-se 

um raciocínio que “culpe” essas três disciplinas pela desistência, era de se esperar 

que essa aumentasse, significativamente, com a mudança curricular, mas isto não 

aconteceu. Portanto, com base somente nesses argumentos, acreditamos ser 

possível deixar de lado a hipótese de que esse grupo de disciplinas seja uma causa 

curricular para a desistência em Física. 

Outro argumento que diferenciava o primeiro período das turmas em 

questão foi o momento anual de entrada de cada turma. O vestibular que possibilitou 

o ingresso na turma 2004.2 aconteceu no meio do ano, o que, obviamente, permitiu 

aos alunos aprovados cursarem o primeiro período no segundo semestre do ano de 

2004. Entretanto, no final do ano, houve o vestibular 2005 da Universidade Federal 

                                                 
37 Essa questão está melhor discutida no capítulo 4. 
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do Rio Grande do Norte (UFRN), e alguns alunos do curso de licenciatura em Física 

do IFRN foram aprovados naquela instituição. Estudantes do IFRN que poderiam dar 

seguimento ao curso de licenciatura em Física resolveram abandoná-lo e se dedicar 

à formação profissional na UFRN. Um desses abandonos ocorreu logo após o 

ingresso do aluno naquela instituição (a exemplo do desistente 4.2E1). Outros 

aconteceram após alguns semestres, revelando uma tentativa dos alunos com dupla 

matrícula em tentar conciliar os dois cursos de graduação. Contudo, essas tentativas 

geralmente eram finalizadas com a opção pelo curso da UFRN (a exemplo dos 

alunos 4.2E4, 4.2E8, 4.2E11, 4.2E13 e 4.2E21). Este tipo de atitude, relatada na 

entrevista por alunos desistentes e pelos professores do IFRN, recebeu considerável 

destaque e será melhor discutido nos capítulos 4 e 5.  

Com relação à turma 2006.1, como a própria identificação revela, o período 

de ingresso ocorreu no início do ano, mas seu vestibular havia sido realizado no fim 

de 2005. Diferentemente da turma 2004.2, a turma 2006.1 sofreu problemas de 

“concorrência” com o vestibular 2006 da UFRN, pois ambos vestibulares ocorreram 

na mesma data. Logo, o ingressante que optou pelo IFRN, acreditamos que não 

tinha pretensões em relação à UFRN ou, se tinha, teve que esperar um ano para 

tentar o vestibular da dessa instituição.  

Essas constatações a respeito das diferentes épocas em que cada turma 

surgiu as diferenciam entre si. No entanto, o número de desistentes foi praticamente 

igual nas duas turmas, o que reforça o caráter de mera coincidência no número de 

alunos desistentes entre as turmas investigadas, segundo uma comparação 

exclusivamente de cunho curricular.  

Ainda na esfera curricular, resolvemos analisar o impacto das reprovações 

na vida acadêmica dos alunos. Buscamos, então, relacionar as reprovações com as 

desistências ocorridas (sejam essas por jubilamento, cancelamento ou evasão). 

 

2.4 A RELAÇÃO ENTRE REPROVAÇÃO E DESISTÊNCIA 

 

A literatura aponta que essa relação é muito próxima (ALMEIDA et al, 2001, 

p.1; ALMEIDA; BARROSO; FALCÃO, 2002, p.1). Ou seja, muitos alunos quando 

reprovam em algumas disciplinas se sentem desestimulados e acabam desistindo do 

curso. Mas o que se pode afirmar da relação entre reprovação e desistência na 
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licenciatura em Física do IFRN? Para respondermos a essa questão é preciso dizer 

que estamos nos referindo à reprovação em um período, a qual pode ocorrer nessa 

instituição por dois motivos: em disciplinas e por faltas. 

A reprovação em disciplinas está sendo, por nós, definida como a situação 

na qual o aluno, num dado período, não é aprovado em 70% do total das disciplinas, 

ou seja, reprova em mais de 30%. Isso o impossibilita de passar para o período 

seguinte, embora a sua frequência possa ser maior ou igual a 75%. Já a reprovação 

por faltas, como o próprio nome já diz, ocorre quando um licenciando falta a mais 

de 25% das aulas. 

A incidência do primeiro tipo de reprovação foi menor, se comparada à do 

segundo tipo. Na evolução da turma 2004.2, pudemos registrar 8 reprovações em 

disciplinas e 29 reprovações por faltas. Na turma 2006.1, esses números foram, 

respectivamente, 7 e 31. Ainda sobre o primeiro tipo de reprovação, é fundamental 

relatar que na turma 2004.2, das 8 reprovações, apenas 2 foram seguidas por 

evasões [4.2E1 e 4.2E20] e nas outras 6, os alunos reprovados se matricularam 

novamente no mesmo período. Devemos comentar também que esses dois alunos 

evadidos foram entrevistados pelo pesquisador e revelaram que as reprovações não 

foram os principais motivos de suas evasões. 

Semelhante à 2004.2, a turma 2006.1 também apresentou as seguintes 

considerações: das 7 reprovações em disciplinas, apenas 2 foram seguidas por 

evasões [6.1E5 e 6.1E11] e, nas demais reprovações, os alunos se matricularam 

novamente. Destes dois evadidos, um deles foi entrevistado [6.1E11] e alegou que 

sua evasão se deu devido a motivos pessoais e profissionais, e não devido à 

reprovação. 

Assim, foi possível concluir que, no caso do IFRN, as reprovações em 

disciplinas não contribuíram para as desistências como sua principal causa. 

Também é importante ressaltar que as reprovações em disciplinas são um tipo de 

reprovação em que o aluno repete todo o período, ficando impossibilitado de seguir 

para o período seguinte, o que atrasa o seu curso. Em princípio, ela deveria ser 

altamente desestimulante, mas na licenciatura em Física do IFRN isto não se 

mostrou relevante.  

Não se enquadra nesse tipo de reprovação aquela em que o aluno reprovou 

em até 30% do total das disciplinas de dado período. Nesse caso, o aluno pode 
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prosseguir para o próximo período, mas ciente de que tem uma pendência, daí o 

termo “aprovação com dependência”. Para ilustrar em números esse tipo de 

aprovação, verificamos que na turma 2004.2 ocorreram 68 aprovações, das quais 19 

foram com dependência. Na turma 2006.1, das 65 aprovações, 28 foram com 

dependência. Isto mostra que as reprovações em disciplinas foram poucas, 

enquanto as reprovações em uma ou duas disciplinas foram bem mais frequentes. 

Essas não impediram as aprovações dos alunos para os períodos subsequentes e, 

portanto, não comprometeram a sua evolução acadêmica no curso.  

Já as reprovações por faltas se destacaram por terem sido as mais 

recorrentes. No levantamento realizado sobre a evolução da situação acadêmica dos 

alunos das turmas 2004.2 e 2006.1, constatamos que na primeira turma, das 29 

reprovações por faltas, 17 resultaram em evasões, 4 em cancelamentos, 2 em 

trancamentos e 6 em matrículas no período da reprovação. Na turma 2006.1, das 31 

reprovações por faltas, 17 resultaram em evasões, 5 em jubilamentos, 1 em 

trancamento e 8 em matrículas. Isso mostrou que, embora os alunos reprovados por 

faltas pudessem se matricular novamente no mesmo período, permanecendo no 

curso, essa não foi a ação mais realizada por eles. A maioria desses alunos optou 

por abandonar o curso (se evadindo ou cancelando a matrícula), algo que 

possivelmente já estava implícito na iniciativa de não frequentar o período em que 

estavam matriculados. Tinha-se, então, um reflexo do desinteresse do aluno em se 

manter nas disciplinas e, consequentemente, um desinteresse pelo curso.  

Mas por que o desinteresse? Acreditamos que parte da resposta a essa 

pergunta está presente na caracterização sócio educacional do público desistente. A 

identificação de certas características, principalmente sociais, revela que alguns 

alunos possuem dificuldades para conciliar o curso com responsabilidades 

existentes em suas vidas pessoais. Assim, no capítulo seguinte, apresentamos uma 

estatística descritiva contendo essa caracterização sócio educacional.  

Esperamos que esses dados, junto à análise das entrevistas realizadas com 

os alunos desistentes (próximo capítulo), revelem os motivos para a falta de 

interesse pela licenciatura em Física do IFRN.  
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO 3333: : : : caracterização sócio caracterização sócio caracterização sócio caracterização sócio 
educacional dos desistentes educacional dos desistentes educacional dos desistentes educacional dos desistentes     

 

Neste terceiro capítulo, apresentamos uma estatística descritiva da 

caracterização sócio educacional do público desistente, como um dos seus 

objetivos. Divididos em sete categorias, gráficos mostram as porcentagens de 

alunos desistentes relação ao sexo; estado civil; número de filhos; ocupação; 

escola de conclusão do ensino médio; intervalo de tempo entre a conclusão do 

ensino médio e o ingresso na licenciatura em Física; e a idade em que 

ingressou no curso. Todas essas seis categorias são seções secundárias da 

seção “Quem são os desistentes?”. Acreditamos que, ao construirmos esse 

pequeno censo sócio educacional dos desistentes, revelamos certas 

características que contextualizam algumas das respostas dos entrevistados 

sobre as causas de suas desistências (tema dos próximos capítulos).  
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3.1 QUEM SÃO OS DESISTENTES?  

 

Com tantos alunos desistentes na licenciatura em Física do IFRN, tornou-se 

inevitável a pergunta: é possível identificar algum padrão ou padrões que revelem 

quem são esses desistentes? Em outras palavras: existem determinadas 

características sócio educacionais para esse público?  

Visando obter algum resultado nesse sentido, realizamos uma análise dos 

documentos pessoais, arquivados na DIEC38, dos alunos desistentes, formados e 

ainda matriculados39, além de uma análise das informações sobre eles fornecidas 

pelo sistema acadêmico do IFRN. As categorias analisadas por meio desses dados 

foram: sexo; estado civil; número de filhos; ocupação; escola de conclusão do ensino 

médio; intervalo de tempo entre a conclusão do ensino médio e o ingresso na 

licenciatura em Física; e a idade em que ingressou no curso40. 

De posse dos dados obtidos, utilizamos a estatística descritiva para 

apresentá-los. Também decidimos realizar a apresentação por meio de gráficos. O 

primeiro gráfico de uma dada categoria apresenta, para as turmas investigadas, a 

porcentagem de alunos de um dado atributo ou classe em relação ao número total 

de alunos inicialmente matriculados. Esse tipo de gráfico foi chamado de 

“Classificação dos matriculados em relação à...”. O segundo gráfico de uma dada 

categoria mostra, para as turmas investigadas, a porcentagem de desistentes de um 

dado atributo ou classe em relação ao número total de desistentes. Ele foi 

identificado como “Desistência relativa em relação à...”. Por último, o terceiro tipo de 

gráfico de uma dada categoria revela, nas turmas investigadas, a porcentagem de 

desistentes de um dado atributo ou classe em relação ao número total de alunos 

daquele atributo ou classe inicialmente matriculados. Esse tipo de gráfico foi 

denominado “Desistência absoluta em relação à...”. Vale salientar que, além das 

duas turmas pesquisadas, criamos, para fins estatísticos, uma terceira “turma” 

                                                 
38 Diretoria de Educação e Ciências. 
39 A análise dos documentos pessoais dos alunos formados e matriculados justificou-se pela 
necessidade de comparar os dados desses com o dos desistentes.  
40 Gostaríamos de analisar a categoria dupla matrícula (ou seja, qual a porcentagem de desistentes 
que tinha dupla matrícula), mas como esse tipo de informação não existe nos documentos pessoais 
ou no sistema acadêmico, não pudemos realiza-la. Embora as entrevistas com os desistentes 
fornecessem esses dados, esses ex-alunos (desistentes entrevistados) representam um terço do total 
de matriculados, logo não seria representativo realizar uma estatística descritiva somente com esses 
indivíduos. 
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formada pela união das turmas 2004.2 e 2006.1. Essa “turma” foi chamada de 

Geral41. 

Em virtude da grande quantidade de gráficos construídos (3 por categoria x 

7 categorias = 21 gráficos), resolvemos apresentar no corpo dessa dissertação 

apenas os terceiros gráficos de cada categoria, pois são esses os que irão promover 

uma discussão mais significativa em torno da caracterização do público desistente 

nas turmas 2004.2 e 2006.1. Para maiores informações por meio da visualização 

dos outros gráficos, sugerimos a leitura do Texto Complementar II (APÊNCIDE J).  

 

3.1.1 CATEGORIA: SEXO  

 

A primeira categoria analisada foi o sexo dos desistentes. Por meio dos 

dados obtidos, foi possível concluir que a maioria dos alunos matriculados nas 

turmas 2004.2 e 2006.1 (respectivamente 78,1% e 87,5%), bem como a maioria dos 

desistentes dessas turmas (respectivamente 81,5% e 85,2%), são homens. Contudo, 

quando se compara, na  turma Geral, o número de mulheres desistentes em relação 

ao número de mulheres matriculadas (desistência absoluta) obtém-se um valor muito 

próximo a esta mesma análise na população masculina (gráfico 16). Ou seja, à parte 

da diferença entre o número de ingressantes homens e mulheres, ambos os sexos 

registraram uma alta porcentagem de desistência. Num caso particular, chama a 

atenção o fato de que na turma 2006.1 todas as mulheres desistiram do curso 

(gráfico 16). 

 

 

                                                 
41 Lembramos que cada turma investigada continha inicialmente 32 alunos. O número de desistentes 
e não desistentes (concluintes e ainda matriculados), em cada uma das turmas, foi de 27 e 5 alunos, 
respectivamente. Esses números, na turma Geral, correspondem a 64 inicialmente matriculados, 54 
desistentes e 10 não-desistentes. Destacamos também que esses números constituem os valores 
base de todos os gráficos de todas as categorias.  
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Gráfico 16: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura em Física 

do IFRN em relação ao sexo  
 

3.1.2 CATEGORIA: ESTADO CIVIL  

 

Foi possivel verificar uma diferença notória entre as turmas 2004.2 e 2006.1 

com relação ao público que mais desistiu nessa categoria. A primeira turma continha 

muito mais alunos solteiros (81,3%) do que casados (9,4%) e a desistência relativa 

foi maior naquele primeiro público (81,5% contra 11,1%). Contudo, quando se 

compara, nessa turma, a porcentagem de alunos casados desistentes com a 

porcentagem de alunos casados que se matricularam obtem-se uma total 

desistência daquele público, ou seja, 100% dos casados desistiram (gráfico 17).  

Na turma 2006.1, a caracterização foi diferente. A porcentagem de alunos 

casados matriculados (49,6%) foi ligeiramente maior que a porcentagem de alunos 

solteiros (43,8%). Também percebemos que a diferença entre esses grupos de 

alunos foi mantida quando se compararam os números de casados e de solteiros 

desistentes com relação ao número total de alunos desistentes (desistência relativa) 

e com relação ao número total de alunos casados e solteiros matriculados 

(desistência absoluta: gráfico 17).  

Quanto à turma Geral, identificamos um predomínio considerável de alunos 

solteiros em relação ao número de matriculados e em relação ao número de 

desistentes (respectivamente 62,5% e 61,1%). Entretanto, quando se compara a 
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desistência absoluta dos alunos casados com a desistência absouta dos solteiros 

percebemos que aquela foi maior que esta (gráfico 17). 

 

 
Gráfico 17: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura em Física do 

IFRN em relação ao estado civil  
 

Admitimos duas hipóteses, mutuamente excludentes, candidatas a justificar  

o quadro de desistência acima:  

a) Vida matrimonial implica obrigações: o fato de um aluno estar casado 

implica que ele possui certas responsabilidades42 que um solteiro não possui. 

Portanto, caso haja dificuldade em conciliar vida acadêmica e responsabilidades do 

casamento, o aluno poderá não se dedicar adequadamente ao curso, faltando aulas 

ou sendo reprovado. Isso, por sua vez, poderá gerar desinteresse pelo curso e, por 

conseguinte, desistência. O aluno solteiro, diferentemente, não tem vida 

mantrimonial para conciliar com acadêmica e, por isso, mais facilmente ele 

permanecerá no curso. 

b) Vida matrimonial implica menos liberdade: a ideia de liberdade, a que 

estamos nos referindo, relaciona-se com as tomadas de decisões profissionais que 

um indivíduo pode realizar. Um aluno casado, geralmente, é mais maduro e busca 

estabilidade profissional. Por isso, em princípio, seria incoerente ficar desistindo de 

                                                 
42 Entendemos essas responsabilidades, principalmente, como a necessidade de dar atenção à 
parceira ou ao parceiro. 
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cursos universitários esperando a “graduação de seus sonhos”. Assim, a desistência 

de um curso seria uma opção dispendiosa (de tempo e dinheiro), visto que ele 

estaria mais longe da obtenção de um diploma. Por sua vez, um aluno solteiro 

poderia realizar tais desistências sem a cobrança social de um parceiro. Desse 

modo, o abandono de uma graduação, que não o agrada, pode ser feita com mais 

rapidez e facilidade, surgindo então a vontade de ingressar em outro curso superior. 

Das hipóteses acima comentadas, informamos que, durante as entrevistas 

com os desistentes e com os professores, não ouvimos elementos que explicitassem 

a segunda situação. Pórem, a primeira destacou-se por estar presente na fala de 

alguns entrevistados (alunos e professores). Exemplos disso foram retratados na 

fala do desistente 6.1E11 que teve “sobrecarga no campo familiar, inclusive afetando 

a saúde de membros da família [...] problemas em casa mesmo [se referindo à uma 

possibilidade de divórcio caso a sua esposa não fosse priorizada como o seu ritmo 

profissional e acadêmico estava sendo]” e no relato de P9: “[Em tom irônico] mulher 

cobra muito as coisas, dá trabalho. Quer o homem dela no fim de semana. Quer que 

o cara chegue cedo, nem ficar viajando pra todo o canto”. 

  

3.1.3 CATEGORIA: NÚMERO DE FILHOS 

 

Destacamos que a análise dessa categoria não se mostrou tão expressiva 

porque uma grande quantidade de alunos não forneceu informação sobre número de 

filhos no ato de sua matrícula (87,5% na turma 2004.2 e 56,3% na 2006.1). Ao 

considerarmos aqueles que responderam a essa pergunta, obtivemos panoramas 

diferentes nas duas turmas. A porcentagem de alunos matriculados na turma 2004.2, 

que não possuía filhos, foi três vezes maior do que aqueles que possuíam 

(respectivamente 9,4% e 3,1% do total da turma). Na turma 2006.1, os alunos 

matriculados com filhos corresponderam a 25% e aqueles que não tinham a 18,8%.  

Quando se comparou a desistência relativa entre esses dois públicos, a 

tendência anteriormente descrita foi mantida. No entanto, um comportamento 

diferente foi percebido ao analisarmos a desistência absoluta (gráfico 18). Nela, 

todos os alunos, que eram pais de um único filho, desistiram do curso, algo não 

percebido com os pais de dois ou três filhos. Destacamos que a porcentagem da 

desistência absoluta dos estudantes sem filhos também foi muito alta.  
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Gráfico 18: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura em Física do IFRN 

em relação ao número de filhos  
  

As responsabilidades inerentes à paternidade (ou à maternidade), segundo 

os entrevistados, não foram a principal causa de suas desistências. Todavia, foi 

possível reconhecer na fala de dois ex-alunos a necessidade de ajudar na criação 

dos filhos, principalmente, quando esses são pequenos. Por exemplo, para o 

desistente 6.1E6  

 

Tenho um filho de quatro anos que vai fazer cinco anos agora em outubro. 
Tinha...tinha semana que eu só via ele durante duas ou três vezes ou só no 
final de semana [...] inclusive eu saí de casa às seis e meia da manhã e 
chegava de onze da noite. Como eu falei antes, tinha semana que eu via 
meu filho duas vezes. Ligava pra mulher pra manter ele acordado, pra 
quando eu chegar dar um cheiro nele pra ele ir dormir [sic].  
 

E de acordo com o desistente 6.1E8  

 

Só que quando eu chegava em casa era dez [22h] e cacetada, quase onze 
[23h]. Aí tem filho, aí tinha que ler apostila, tinha que ler não sei o quê, 
então isso aí já complicava. E no outro dia acordar de cinco horas da 
manhã, seis horas da manhã...eu ainda acho que eu não estava preparado 
psicologicamente pra isso. Então foi aí foi desgastando, desgastando, vendo 
os compromissos ficando pra trás, falhando, aí fui desmotivando [sic].  
 

Assim, embora a desistência também seja alta entre os alunos sem filhos, 

esses depoimentos sugerem que esse tipo de estudante poderia ter maior 
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propensão a continuar no curso, visto que ele não carregaria consigo as 

responsabilidades inerentes à paternidade/maternidade.  

 

3.1.4 CATEGORIA: OCUPAÇÃO 

 

Nessa categoria foram analisadas as ocupações dos alunos das turmas 

2004.2 e 2006.1. Os atributos que caracterizaram essa categoria foram: estudante43 

e trabalhador44 (militar ou civil como sub-atributos). Resolvemos considerar a 

carreira militar (e seu oposto, trabalhadores civis), como um sub-atributo do atributo 

trabalhador, devido ela ter se destacado das demais profissões, uma vez que são 

muitos os licenciandos em Física empregados nas forças armadas. Por isso, vale 

lembrar que os números absolutos correspondentes à carreira militar, bem como aos 

trabalhadores civis, foram considerados também no atributo trabalhador. Logo, esse 

atributo é um conjunto que contém os sub-atributos militares e civis. 

Mais uma vez, uma diferença notória entre as turmas 2004.2 e 2006.1 foi 

percebida. Na primeira, a maioria dos alunos matriculados eram estudantes (68,8%), 

enquanto na segunda, houve predominância dos alunos trabalhadores (62,5%). 

Notamos também que, na turma 2006.1, havia uma porcentagem ligeiramente 

superior de militares em relação aos trabalhadores civis (34,4% contra 28,1%). 

Sobre a desistência relativa entre esses dois públicos, a tendência 

anteriormente descrita também foi mantida, ou seja, entre os alunos desistentes na 

turma 2004.2, a maioria das desistências ocorreu com estudantes (66,7%) e na 

turma 2006.1 com alunos trabalhadores (66,0%). 

Diante dos dados do gráfico 19 (abaixo), vemos que todos os alunos 

trabalhadores (e, consequentemente, os militares e os civis) da turma 2004.2 

desistiram do curso. Também foi possível perceber que, embora os estudantes 

fossem a maioria nesta turma, sua desistência foi alta. Número semelhante foi 

encontrado na turma 2006.1, ainda que nela os estudantes não fossem maioria. 

                                                 
43 O atributo estudante se refere ao que vulgarmente é conhecido entre os professores de Física do 
IFRN como estudantes profissionais, ou seja, são aqueles alunos que não possuem nenhuma 
atividade profissional e se dedicam exclusivamente ao curso. 
44 Consideramos, nesse atributo, dois desistentes que estagiavam. A opção por essa consideração 
está no fato de que os estágios desenvolvidos por eles tinham meio expediente de duração, eram 
remunerados e produziram (como será percebido nas entrevistas) dificuldades para conciliar as 
atividades do estágio com os estudos. Por essas razões, e por serem apenas dois alunos, tornou-se 
desnecessário a criação do atributo estagiário na categoria ocupação. 
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Também nessa mesma turma, a desistência entre os trabalhadores foi alta, mas não 

correspondeu aos 100% da turma 2004.2. 

 

 
Gráfico 19: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura em Física do IFRN em 

relação à ocupação 
 

Uma provável explicação do comportamento de abandono apresentado está 

nas responsabilidades profissionais que os diferentes públicos, alunos trabalhadores 

e não-trabalhadores (estudantes), possuem. Para o primeiro público, como as 

responsabilidades profissionais estão presentes, é de certa forma compreensível vê-

lo desistir do curso, pois as mesmas podem fazer com que os alunos trabalhadores 

realizem suas atividades acadêmicas com grande dificuldade (ou até mesmo impedi-

los de as realizarem). Essa suspeita encontra respaldo nas respostas de alguns 

desistentes trabalhadores à entrevista. Como será visto no próximo capítulo, de 11 

entrevistados que trabalhavam, 9 tiveram dificuldades para conciliar o trabalho com 

os estudos. E dos 9 que tinham dificuldades, 8 alegaram que esse foi o um dos 

motivos de sua desistência.  

É interessante notar, entretanto, a grande quantidade de alunos não 

trabalhadores que desistiram do curso. Acreditamos que esse comportamento pode 

ter como uma das explicações a ideia de que, por não terem responsabilidades 

profissionais e estarem num curso pouco atrativo, segundo senso comum, seria mais 
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facilmente aceitável a iniciativa de desistir da licenciatura em Física e optar por outra 

graduação. Essa suspeita é reforçada pelas respostas de alguns desistentes à 

entrevista: dos 9 alunos não-trabalhadores [4.2E4; 4.2E8; 4.2E11; 4.2E13; 4.2E20; 

4.2E21; 6.1E1; 6.1E10; 6.1E16], todos os 9 [4.2E4; 4.2E8; 4.2E11; 4.2E13; 4.2E20; 

4.2E21; 6.1E1; 6.1E10; 6.1E16] trocaram o curso de Física por outra graduação. 

 

3.1.5 CATEGORIA: ESCOLA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO 

 

Pretendemos, nessa categoria, analisar se existe alguma relação entre um 

aluno ter concluído o ensino médio numa escola pública ou privada e sua 

desistência da licenciatura em Física. Essa relação seria intermediada pela formação 

básica de conteúdos que um estudante teve no ensino médio, e pela crença de que 

a escola privada possivelmente ofereceria melhor formação do que a pública. 

Havendo uma boa formação, haveria condições de o aluno acompanhar o nível de 

exigência do curso. Caso essa formação fosse deficiente, o que seria mais comum 

na escola pública, um estudante poderia ter problemas para acompanhar o curso, 

reprovaria e, consequentemente, desistiria da Física. 

A suspeita de existirem tais relações se baseia em alguns motivos. O 

primeiro deles foi o relato de alguns professores entrevistados, os quais afirmaram 

que alguns de seus licenciandos, provenientes de escolas públicas principalmente, 

tinham formação básica de conteúdos deficiente em Matemática e Física. Isso 

ocorreria pela ausência (total ou parcial) de professores de Física em algumas das 

séries do ensino médio. O segundo motivo se deve às observações da vivência do 

autor desta dissertação. Alguns de seus colegas de turma, por exemplo, afirmaram 

que concluíram o ensino médio em escolas públicas sabendo muito pouco sobre 

Física, pois tiveram poucas aulas dessa disciplina.  

Reconhecemos, porém, que os alunos são também responsáveis por sua 

própria formação básica de conteúdos, contudo, como esta responsabilidade não 

está expressa nas estatísticas elaboradas, nossa discussão ficará restrita às 

informações do sistema acadêmico do IFRN sobre o tipo de escola onde os alunos 

matriculados na licenciatura em Física concluíram o ensino médio.  

88 



90 

 

Dessa forma, os atributos que caracterizaram essa categoria foram: escolas 

privadas e escolas públicas (ETFRN/CEFET-RN45 ou outras escolas públicas46 como 

sub-atributos). Resolvemos considerar a instituição ETFRN/CEFET-RN (e seu 

“oposto”, outras escolas públicas), como um sub-atributo do atributo escolas 

públicas, devido ela ter sido (e ainda ser) referência na qualidade de ensino 

proporcionada ao nosso estado. Além disso, dentre as escolas públicas detectadas 

no levantamento dos dados, ela foi a única federal, sendo as demais estaduais.  Por 

isso, vale lembrar que os números absolutos correspondentes à ETFRN/CEFET-RN, 

bem como às outras escolas públicas, foram considerados também no atributo 

escolas públicas. Logo, esse atributo é um conjunto que contém os sub-atributos 

ETFRN/CEFET-RN e outras escolas públicas. 

Pudemos notar duas principais diferenças entre as turmas 2004.2 e 2006.1 

quanto à classificação dos alunos matriculados. A primeira delas é que a turma 

2004.2 foi iniciada contendo 50,0% de seus alunos provenientes de escolas privadas 

e 46,9% de escolas públicas, enquanto que esses valores na turma 2006.1 foram de 

71,9% e 25,0%, respectivamente47. A segunda diferença diz respeito aos alunos 

matriculados provenientes da ETFRN/CEFET-RN. Na primeira turma, eles 

representaram 25,0% do total de matriculados (o que corresponde a um pouco mais 

da metade (53,3%) dos alunos matriculados provenientes de escolas públicas). Já 

na turma 2006.1, eles corresponderam a apenas 15,6% (21,6% dos alunos 

matriculados provenientes de escolas públicas). 

A desistência relativa dessa categoria dispensa comentários visto que a 

tendência anteriormente descrita sobre a caracterização do público matriculado foi, 

nela, mantida. Diferentemente, a desistência absoluta (gráfico 20) nos possibilita 

traçar o seguinte comentário: tendo como base simplesmente a escola na qual um 

                                                 
45 ETFRN, Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, foi a denominação anterior do CEFET-
RN, Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. Essa, por sua vez, foi a 
denominação anterior do IFRN. Não incluímos o IFRN nesse sub-atributo porque, quando as turmas 
2004.2 e 2006.1 foram criadas, o IFRN ainda era CEFET-RN, consequentemente, não existiam 
alunos formados no ensino médio daquela instituição (IFRN).  
46 Também foram inseridos como escolas públicas, aqueles certificados de conclusão obtidos via 
Exames Supletivos (Subcoordenadoria de EJA do RN). 
47 Embora a turma 2006.1 tenha sido constituída igualmente por alunos oriundos do vestibular 
diferenciado (só alunos egressos de escolas públicas) e do vestibular geral (qualquer aluno concluinte 
do ensino médio), isso não significa dizer que obrigatoriamente, o público matriculado nessa turma 
tinha que ser igualmente de alunos provenientes de escolas públicas e privadas. A existência de 
71,9% dos alunos serem de escolas públicas se deve ao fato de que no vestibular de 2006 do IFRN, 
alguns alunos oriundos de escolas públicas realizaram o processo seletivo do tipo “geral” e foram 
aprovados. 
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aluno concluiu o seu ensino médio, não podemos afirmar que houve diferença 

significativa quanto à desistência entre estudantes oriundos de escolas públicas e de 

escolas privadas, seja na turma 2004.2 ou na turma 2006.1. Até mesmo dentro do 

atributo escolas públicas, as diferenças de desistência entre aqueles formados pela 

ETFRN/CEFET-RN ou por outras escolas públicas não foram significativas (seja na 

2004.2 ou na 2006.1). 

 

 
Gráfico 20: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura em Física do 

IFRN em relação à escola de conclusão do ensino médio 
 

Tendo como referência unicamente as informações do gráfico 20 e partindo 

do pressuposto de que uma formação básica de conteúdos deficiente no ensino 

médio pode provocar a desistência na licenciatura em Física, então suspeitamos de 

duas possíveis conclusões sobre esta quinta categoria. A primeira sugere que 

ambos os tipos de escola, público ou privado, não estão dando a formação 

necessária para acompanhar o curso de Física. Todavia, somos tentados a não 

defender essa conclusão acerca da culpa da escola, pois algumas das escolas 

privadas identificadas no levantamento e a ETFRN/CEFET-RN são tradicionalmente 

reconhecidas pela qualidade do ensino que oferecem.  

Outra possível conclusão é que, caso haja (ou não) uma diferença entre as 

formações oferecidas por essas escolas (sendo, por exemplo, a da escola privada e 

a da ETFRN/CEFET-RN melhor que a das outras escolas públicas), então essa 

diferença não influencia significativamente a desistência. Portanto, caso ocorram 
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desistências devido à formação deficiente, elas devem ser pontuais ou devem agir 

junto a outras causas, mas não como principal e único motivo para o abandono de 

um grande número de alunos. Essa conclusão é mais plausível de ser aceita tendo 

como referência apenas as informações do gráfico 20. 

Um argumento que reforça a plausibilidade dessa conclusão foi retirado dos 

relatos dos ex-alunos nas entrevistas (seção 4.2.6). Aqueles desistentes, que 

relataram não terem tido problemas com relação à formação básica de conteúdos (a 

maioria dos entrevistados), concluíram o ensino médio tanto em escolas particulares 

como em públicas estaduais e no próprio IFRN. Já os desistentes que alegaram 

alguma deficiência na formação (a minoria) também eram oriundos desses três tipos 

de escolas. Além disso, entre eles, três assumiram que sua deficiência foi pessoal e 

não devido à instituição de ensino. 

 

3.1.6 CATEGORIA: INTERVALO DE TEMPO ENTRE A CONCLUSÃO DO ENSINO 

MÉDIO E O INGRESSO NO CURSO DE FÍSICA 

 

Diferentemente das categorias anteriores, cujas informações estavam 

disponíveis diretamente nos documentos pessoais dos alunos e no sistema 

acadêmico, essa quinta categoria foi construída com base no intervalo de tempo 

entre a conclusão do ensino médio e o ingresso na licenciatura em Física. Além 

disso, consideramos necessário classificar esses intervalos de tempo por classes e 

não por atributos. Elas representam um conjunto de períodos em anos, pois seria 

infrutífera qualquer elaboração gráfica que utilizasse todos os intervalos de tempo 

atribuídos a essa categoria.  

Por outro lado, para uma estatística descritiva que revelasse a média, o 

desvio-padrão, o coeficiente de variação e a mediana dos dados obtidos da 

população desistente, foi fundamental o uso de todos os intervalos de tempo 

atribuídos aos alunos desistentes (tabela 8). A utilização desses descritores foi 

justificada pelo fato de se ter, nessa categoria, vários valores correspondentes aos 

intervalos de tempo (ex.: 2, 4, 12 anos etc. e que podem se repetir) e não um ou 

mais atributos (ex.: casado ou solteiro). Nesse caso, as classes identificadas foram: 

0 a 6 anos, 6 a 12 anos, 12 a 18 anos, 18 a 24 anos e 24 a 30 anos (sendo o limite 
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inferior fechado (o intervalo de tempo está contido) e o superior aberto (o intervalo 

não está contido).  

Foi possível perceber que o público matriculado predominante na turma 

2004.2 não demorou muito para ingressar no ensino superior uma vez que 81,3% 

dos alunos levaram de 0 a 6 anos entre a conclusão do ensino médio e o ingresso 

na licenciatura em Física. Já na turma 2006.1, ainda que a maior porcentagem 

(40,6%) tenha sido de alunos que passaram de 0 a 6 anos para entrar no curso de 

Física, também foi significativa a porcentagem de licenciandos que se enquadraram 

na classe de 6 a 12 anos (34,4%).  

Quando analisamos a desistência relativa, percebemos, novamente, a sua 

tendência a assemelhar-se a caracterização geral dos matriculados, ou seja, na 

turma 2004.2, a maior porcentagem (77,8%) representa a classe de 0 a 6 anos e, na 

turma 2006.1, embora a maior porcentagem (37,0%) seja da classe de 0 a 6 anos, a 

classes de 6 a 12 anos também é elevada (33,3%). 

A média dos intervalos de tempo entre a conclusão do ensino médio e o 

ingresso na licenciatura em Física dos alunos desistentes também deveria revelar 

essa diferença (tabela 8), mas, diante de um alto desvio padrão e de um alto 

coeficiente de variação (que em dois casos ultrapassaram 100%) em ambas as 

turmas, a média não se tornou um descritor fidedigno. Isso era de certa forma 

previsível, visto que os intervalos de tempo existentes em ambas as turmas para os 

alunos desistentes foram muito assimétricos, ou seja, eram valores discrepantes. O 

melhor índice para retratar a diferença visualizada entre os intervalos de tempo nas 

turmas investigadas foi a mediana. Por meio dela, foi possível observar que os 

intervalos de tempo, entre a conclusão do ensino médio e o ingresso na licenciatura 

em Física, que melhores caracterizaram as populações de desistentes das turmas 

2004.2 e 2006.1, foram 3 e 7 anos, respectivamente. 

 

Tabela 8: Dados relativos ao intervalo de tempo (em anos) entre a conclusão do ensino médio 
e o ingresso no curso de Física dos alunos desistentes da licenciatura em Física do 
IFRN 

TURMA 2004.2 TURMA 2006.1 GERAL 

Média 4,3 8,4 6,3 

Desvio-padrão 4,8 7,0 6,3 

Mediana 3,0 7,0 4,0 

Coeficiente Variação 112,4% 83,6% 100,7% 
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Com relação à desistência absoluta (gráfico 21), as conclusões tornaram-se 

mais interessantes. Na turma 2004.2, por exemplo, somente alguns poucos alunos, 

que levaram entre 0 e 6 anos para entrar no curso de Física, não desistiram. Todas 

as outras classes de intervalos de tempo estavam relacionadas a licenciandos que 

abandonaram o curso. Na turma 2006.1, a total desistência só ocorreu a partir dos 

12 anos, pois nas duas classes que antecedem esse intervalo de tempo, a 

desistência, embora alta, não ocorreu com todos os alunos. 

 

 
Gráfico 21: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura em Física do IFRN 

em relação ao intervalo de tempo entre a conclusão do ensino médio e o 
ingresso no curso de Física 

Nota: Nas classes estabelecidas, a seta entre os valores tem o seguinte significado: a cabeça 
da seta representa o limite inferior fechado (valor incluído) e a cauda da seta o limite 
superior aberto (valor excluído)  

 

Diante da análise realizada, podemos fazer a seguinte consideração sobre 

essa categoria. Quanto maior for o intervalo de tempo entre a conclusão do ensino 

médio e o ingresso na licenciatura em Física, provavelmente, maior é o intervalo de 

tempo que o aluno passou sem estudar. Portanto, uma decorrência disso pode ser a 

falta de ritmo de estudo, o que ocasiona reprovações e, consequentemente, 

desistências principalmente no primeiro ano da graduação. 

Um exemplo desse argumento estava na fala do entrevistado 6.1E13. 

Segundo ele, “tive deficiência sim, tive. Não devido a eu ter terminado...por eu ter 

terminado em escola estadual. A deficiência é que eu passei um grande tempo sem 
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estudar. Passei quase quinze anos sem olhar pra um livro [sic]”. Outros exemplos 

foram dados por professores da licenciatura em Física e serão apresentados no 

capítulo 4. 

 

3.1.7 CATEGORIA: IDADE EM QUE INGRESSOU NO CURSO DE FÍSICA 

 

Assim como a anterior, essa categoria foi construída indiretamente a partir 

dos dados disponibilizados pelo sistema acadêmico e pelos documentos pessoais. 

As informações que serão apresentadas – as idades em que os alunos ingressaram 

no curso – foram obtidas por meio da subtração do ano de ingresso do licenciando 

pelo ano de seu nascimento. Além disso, também consideramos necessário 

classificar as idades por classes e não por atributos. Elas representam um conjunto 

de idades, pois seria infrutífera qualquer elaboração gráfica que utilizasse todas as 

idades atribuídas aos alunos quando ingressaram na licenciatura em Física. 

Também calculamos a média, o desvio padrão, o coeficiente de variação e a 

mediana das idades dos alunos desistentes quando esses entraram no curso, mas, 

para isso, foi necessário usarmos todas as idades atribuídas a eles (tabela 9). A 

justificativa para tal estratégia é semelhante àquela utilizada na categoria anterior. 

Inicialmente, relatamos que mais uma vez as turmas 2004.2 e 2006.1 

diferiram significativamente entre si com relação à idade dos alunos quando 

ingressaram na licenciatura em Física. Na primeira turma, 75,0% dos matriculados 

estavam na classe de 17 a 23 anos de idade e 15,6% na de 23 a 29 anos. Já na 

turma 2006.1, houve certo equilíbrio entre as três primeiras classes: 17 a 23 anos 

com 25,0%, 23 a 29 anos com 31,3% e 29 a 35 anos com 28,1%. Isso nos revela 

que, na turma 2006.1, a maior parte do ingresso na Física foi realizada por alunos 

mais velhos que o da turma 2004.2. 

Sobre a desistência relativa, a tendência anteriormente descrita novamente 

foi mantida entre os alunos desistentes, ou seja, na turma 2004.2, a maior 

desistência (70,4%) ocorreu com a classe de 17 a 23 anos e, na turma 2006.1, o 

equilíbrio também foi mantido, pois na classe de 17 a 23 anos 22,2% desistiram, na 

de 23 a 29 anos foi 29,6% e de 29 a 35 anos foi 29,6%. 

Uma informação que, indiretamente, reforça essa diferença entre as turmas 

investigadas são os valores da tabela 9. Como pode ser visto, a média e a mediana 
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das idades com que os alunos desistentes da turma 2004.2 ingressaram na 

licenciatura em Física são bem menores que esses valores na turma 2006.1. Logo, 

como a porcentagem de 70,4% dos desistentes da turma 2004.2 se enquadra na 

classe de 17 a 23 anos, é de se esperar que a média e a mediana estivessem 

inseridas entre essas idades. O que foi confirmado.  

Na turma 2006.1, o mesmo ocorreu. A média e a mediana apontam a idade 

de 28 anos (limite superior aberto da classe de 23 a 29 anos) como medida de 

tendência central da idade que os desistentes dessa turma ingressaram na 

licenciatura em Física. Portanto, a idade de 28 anos tanto representa a sua classe 

(23 a 29 anos) como está bem próxima ao limite inferior fechado da classe vizinha 

que é de 29 a 35 anos, algo coerente com a porcentagem de 59,2% relativa à 

“super” classe de 23 a 35 anos (29,6% da classe de 23 a 29 anos + 29,6% da classe 

de 29 a 35 anos). 

 

Tabela 9: Dados relativos à idade (em anos) em que os alunos desistentes da licenciatura em 
Física do IFRN ingressaram nesse curso 

 

 

 

 

 

 

Por meio do gráfico 22, nota-se facilmente que aqueles alunos ingressantes 

na licenciatura em Física na turma 2004.2, com 23 anos ou mais de idade, 

desistiram do curso. E mesmo entre os mais jovens (classe de 17 a 23 anos), a 

desistência também foi alta. A turma 2006.1 mostrou-se um pouco diferente. Apenas 

os estudantes ingressantes com 35 anos ou mais de idade desistiram.  

 

TURMA 2004.2 TURMA 2006.1 GERAL 

Média 22,0 28,9 25,4 

Desvio-padrão 5,9 7,6 7,6 

Coeficiente de Variação 26,6% 26,4% 29,7% 

Mediana 20,0 28,0 23,0 
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Gráfico 22: Desistência absoluta em relação à idade em que os alunos desistentes da 

licenciatura em Física do IFRN ingressaram nesse curso  
Nota: Nas classes estabelecidas, a seta entre os valores tem o seguinte significado: a 

cabeça da seta representa o limite inferior fechado (valor incluído) e a cauda da seta o 
limite superior aberto (valor excluído)  
 

Algo interessante nessa categoria é que ela pode revelar a causa de alguns 

efeitos já diagnosticados nas categorias anteriores. Por exemplo: o fato de existirem 

alunos com idade mínima de 29 anos numa dada turma, mostra, nessa mesma 

turma, uma provável existência de alunos casados e/ou com filhos e/ou 

trabalhadores. Acreditamos nisso, pois numa sociedade, como a brasileira, em que 

aos 29 anos as pessoas, geralmente, estão casadas, com filhos e trabalhando 

(IBGE, 2001, 2008), espera-se que a população de um curso de licenciatura em 

Física seja uma amostra desse conjunto maior de pessoas. Sendo assim, perante as 

responsabilidades inerentes ao casamento, ao cuidado dos filhos e ao trabalho, 

suspeita-se que um licenciando em Física, que se enquadre nessas condições, 

possa ter maior dificuldade em se manter no curso.  

Todavia, consideramos prematuro dizer que tal suspeita se confirma no 

curso de licenciatura em Física do IFRN. A justificativa é que as análises realizadas 

trataram as categorias de forma independente uma das outras, ou seja, não 

buscamos montar subpopulações originárias da interseção de duas ou mais 

categorias. Essas categorias compostas permitiriam agregar duas ou mais classes 

ou atributos de um mesmo aluno e submetê-los à investigação. Como exemplos 

poder-se-iam ter: a desistência entre alunos casados trabalhadores; a desistência 
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entre mulheres que são mães; etc. Sendo visíveis essas possibilidades de análises, 

pretendemos, em trabalhos futuros, desenvolvê-las.  

 

3.2 AFINAL, QUEM SÃO OS DESISTENTES? 

 

Buscando responder a essa pergunta – principal objetivo dessa seção – 

identificamos um padrão que caracterizou os desistentes das turmas investigadas do 

curso de licenciatura em Física do IFRN. No entanto, os critérios utilizados para a 

identificação de tal padrão tiveram que ser razoavelmente grosseiros.  

Inicialmente, para realizarmos a identificação desejada, procuramos 

reconhecer quais atributos ou classes foram os mais representativos para a 

desistência. Isso só seria possível se comparássemos o número de desistentes de 

um dado atributo ou classe ao número total de alunos inicialmente matriculados e 

inseridos naquele atributo ou classe. Portanto, optamos pela análise dos dados da 

desistência absoluta, representada pelos terceiros gráficos de cada categoria.  

Em seguida, adotamos como critério todo e qualquer atributo ou classe, que 

com a união das duas turmas (Geral), correspondesse a uma desistência igual ou 

maior que 75%. Entretanto, essa tentativa não deu certo porque praticamente todos 

os atributos e classes se enquadraram no critério! Ou seja, não foi possível 

identificar qualquer padrão. 

Decidimos, portanto, ser menos rigorosos na elaboração de um novo critério. 

Optamos, então, por considerar apenas aqueles atributos ou classes, que nos 

terceiros gráficos (desistência absoluta), da turma 2004.2, da turma 2006.1 ou da 

união das duas (Geral), tivessem atingido um abandono de 100%.  

Diante disso, identificamos o seguinte padrão. As maiores desistências 

ocorreram com alunos que são: mulheres; casados; pais de 1 filho48; 

trabalhadores49; ingressaram com idade mínima de 23 anos e concluíram o ensino 

médio há pelo menos 6 anos50. 

                                                 
48 Embora o atributo nenhum filho tenha sido incluído dentro dos critérios, este se torna não 

representativo perante as demais informações do gráfico. 
49 Dentro dos alunos trabalhadores, os trabalhadores militares tiveram maior desistência que os 
trabalhadores civis. 
50 As informações sobre a categoria Escola de conclusão do ensino médio foram inconclusivas para o 
objetivo proposto nessa seção, portanto não foram inseridas nessa discussão.  
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Vale relembrar que esse padrão foi formado pela união de diferentes 

categorias que a princípio são independentes entre si, ou seja, não se estava 

identificando um padrão oriundo das intersecções das categorias. Exemplificando o 

que foi dito, os desistentes podiam ser caracterizados por serem mulheres ou 

casados e não por serem mulheres casadas. 

Além dos dados quantitativos apresentados, dados qualitativos também 

contribuíram com a nossa investigação sobre a problemática da desistência na 

licenciatura em Física do IFRN. Como dissemos anteriormente, um total de vinte 

desistentes (dez de cada turma) e dez professores entrevistados participaram da 

pesquisa. Além de responderem sobre as principais causas de suas desistências, os 

entrevistados puderam opinar sobre perguntas relacionadas à estrutura e o 

funcionamento da licenciatura em Física, o interesse discente pela licenciatura, o 

relacionamento entre professores e alunos e a descrição dos públicos discente e 

docente. Diante da quantidade de respostas a todos esses questionamentos, várias 

explicações e causas foram reveladas sobre a desistência na licenciatura em Física 

do IFRN, dentre as quais, muitas relacionadas às características sócio educacionais 

destacadas acima. Portanto, essas características são retomadas ao 

contextualizarmos as respostas das entrevistas.  

Além do mais, destacamos que várias sugestões foram dadas pelos próprios 

entrevistados para que essa problemática educacional fosse combatida. Esses 

valiosos dados qualitativos foram aproveitados de modo a fundamentarem o produto 

desta dissertação. Assim, os próximos capítulos revelam as principais respostas da 

nossa investigação – as causas da desistência na licenciatura em Física do IFRN – e 

o corpo fundamental de nosso produto educacional – as sugestões de ações 

curriculares e institucionais que constituirão o relatório a ser divulgado junto ao 

IFRN. 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO 4444: : : : entrevista com os entrevista com os entrevista com os entrevista com os 
desistentesdesistentesdesistentesdesistentes    

 
O quarto capítulo dessa dissertação é um espaço destinado aos relatos 

dos estudantes desistentes das turmas investigadas (2004.2 e 2006.1) sobre os 

motivos que os levaram a abandonar a licenciatura em Física do IFRN.  

A participação, nesta pesquisa, de 10 ex-alunos de cada turma, ocorreu 

por meio de entrevistas semiestruturadas. Para tanto, foram elaboradas 

perguntas que estavam divididas em três blocos. O primeiro continha as 

seguintes perguntas iniciais: Qual foi a principal causa da sua desistência? e 

Qual foi a principal causa desistência dos seus colegas de turma?. No 

segundo bloco de perguntas, constavam questões relacionadas a quatro 

dimensões. A primeira dimensão possuía perguntas referentes à estrutura e ao 

funcionamento da licenciatura em Física do IFRN. A segunda dimensão dizia 

respeito ao relacionamento entre professores e alunos. A dimensão seguinte 

fazia referência ao interesse pela licenciatura. A quarta e última dimensão 

estava voltada para questões pessoais do público discente. O último bloco, 

constituído por uma só pergunta, finalizava a entrevista questionando os 

entrevistados sobre quais ações eles adotariam para reduzir a desistência no 

IFRN. As respostas a essa última pergunta contribuíram significativamente 

para a elaboração do produto educacional da presente dissertação: um 

relatório contendo sugestões de ações curriculares e institucionais para 

combater a desistência na licenciatura em Física.  

As entrevistas realizadas sofreram uma análise quantitativa-

interpretativa de modo a obtermos padrões que respostas que foram 

transformadas em conclusões qualitativas do coletivo de informações 

oriundas dos desistentes. A estratégia de coleta e análise dos dados nos 

permitiu evidenciar as principais causas da desistência no curso investigado a 

partir da visão dos entrevistados e das dimensões de análise já mencionadas.  

 

 

99
9 



101 

 

4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA-INTERPRETATIVA DAS ENTREVISTAS COM OS 

DESISTENTES 

 

Foi fundamental ouvir os desistentes da licenciatura em Física do IFRN, pois 

os mesmos foram os sujeitos que vivenciaram o abandono dessa graduação e 

tornaram-se números que engrandecem, negativamente, essa problemática 

educacional. Os relatos desses indivíduos nas entrevistas fizeram emergir 

explicações para a desistência de licenciandos, contribuindo, assim, para um melhor 

entendimento dessa problemática e uma transformação dos dados numéricos por 

trás da desistência em informações qualitativas.  

Essa emergência de explicações só foi possível com a análise quantitativa-

interpretativa das entrevistas realizadas. Além disso, acompanharam essa 

discussão, as opiniões dos desistentes sobre dimensões que suspeitamos ter 

alguma contribuição para o abandono dos licenciandos: estrutura e funcionamento 

da graduação em questão, interesse discente pela licenciatura, relacionamento entre 

professores e alunos e questões pessoais do público discente. 

Iniciamos, assim, as discussões sobre as entrevistas com a apresentação da 

análise do relato de cada um dos entrevistados sobre os motivos que os fizeram 

desistir da licenciatura em Física (primeiro bloco de perguntas, questões iniciais). 

Essa etapa primeira permite compreender a essência do discurso de cada sujeito. 

 

4.1.1 QUAL FOI A PRINCIPAL CAUSA DA SUA DESISTÊNCIA? 

 

4.1.1.1 A desistência na turma 2004.2 

 

A desistência de 4.2E151 

 

O entrevistado havia concluído o ensino médio em 2002 e até o meio do ano 

de 2004 não havia ingressado no ensino superior. Nesse período, segundo ele, 

estava indeciso e “não tava fazendo nada, não tava estudando, não tava fazendo 

cursinho”, estava apenas trabalhando. Foi quando, ao tomar conhecimento do 

vestibular no meio do ano para a licenciatura em Física do IFRN, e por gostar dessa 
                                                 
51 Esse entrevistado foi reprovado em disciplinas ao final de 2004.2 e foi considerado evadido, pelo 
sistema acadêmico, em 2005.1. 
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ciência, resolveu fazer o processo seletivo. Foi aprovado e se matriculou no curso. 

Sobre isso ele comentou: “vou tentar pra ver se eu me interesso mais pelo curso e 

tentar me engajar”. Contudo, ao final do ano de 2004, o entrevistado também fez o 

vestibular para Engenharia Mecânica na UFRN e foi aprovado para o turno noturno. 

Como não iria deixar de trabalhar, 4.2E1 deu “preferência”, devido à 

incompatibilidade de horário à noite entre as duas graduações, pelo curso da UFRN, 

desistindo assim da licenciatura em Física. 

Uma provável explicação para a preferência pela Engenharia Mecânica está 

na falta de identificação do entrevistado com a carreira docente. Ao perguntarmos o 

porquê de ter feito o vestibular para licenciatura em Física, 4.2E1 disse que, além da 

possibilidade de ingressar no ensino superior no meio do ano, sempre gostou muito 

de Física e queria se “aprofundar mesmo nos assuntos da área de Física, mas 

nunca pensando em ser professor”. “Hoje [na época da entrevista], ainda não tenho 

isso [ser professor] em mente”. 

 

A desistência de 4.2E452 

 

Esse entrevistado alegou que “não teve um motivo principal” para a sua 

desistência da licenciatura em Física do IFRN. “Foi um conjunto que agiu 

igualmente”. Após esse comentário, 4.2E4 relatou os vários motivos que teriam 

causado o seu abandono. Contudo, ao analisarmos as causas relatadas 

percebemos que existiram três principais: a estrutura e o funcionamento da 

licenciatura; os professores; e a opção por outro curso de nível superior. Antes de 

explicarmos cada um desses motivos, precisamos descrever como se deu a 

permanência desse aluno no IFRN. 

Após concluir o ensino médio, 4.2E4 tentou ingressar no curso de Medicina 

na UFRN. Como a universidade não permite que um estudante tenha duas 

matrículas na graduação, ele, apesar de também gostar de Física, não poderia estar 

matriculado nesse curso na mesma universidade e, por isso, resolveu fazer a 

licenciatura em Física no IFRN. Foi aprovado para cursar Física, mas não para 

Medicina.  

                                                 
52 Esse entrevistado foi aprovado no semestre 2004.2. Passou 2005.1 com o curso trancado. 
Retomou sua matrícula em 2005.2, sendo aprovado ao final desse período. Novamente trancou o 
curso em 2006.1 e, em 2006.2, foi considerado evadido. 
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Enquanto esteve na licenciatura, o desistente se deparou com “uma ênfase 

muito grande na área da educação e muito pouca na área de Física”. Ele achava 

muito pesada “a carga horária das disciplinas de educação porque exigia muito 

trabalhos, muita coisa pra fazer para casa”. Logo, identificou isso como um 

“problema enorme” na estrutura curricular do curso. Outro problema identificado pelo 

entrevistado se referia aos professores. Conforme o desistente, “muitos deles 

[professores] não estavam preocupados com os alunos. Parece que torciam para 

que o aluno se desse mal”. Portanto, a motivação que tinha para estudar na época 

provinha do seu gostar de Física e não de seus professores. 

Logo após ser aprovado no primeiro período da licenciatura, o entrevistado 

trancou o curso por um semestre. Depois desse tempo, ele o retomou e foi aprovado 

no segundo período. Contudo, a aprovação nesse último foi realizada com grande 

dificuldade, pois 4.2E4 estava tendo problemas com a sobrecarga de atividades 

acadêmicas. Isto ocorreu porque, no tempo em que esteve com a licenciatura 

trancada, o entrevistado ingressou no bacharelado em Física na UFRN. Um dos 

motivos para escolha por desse outro curso, além do fato de gostar de Física, foi 

uma má experiência no estágio à docência da licenciatura que o levou a concluir 

“que não queria ser professor”.  

Assim, cursando simultaneamente as duas graduações, o entrevistado 

chegou a estar matriculado num total de catorze disciplinas. Isso provocou uma 

situação “desumana” em que ele “não tinha mais final de semana, não tinha mais 

tempo pra nada”. Portanto, novamente, o aluno trancou a licenciatura por um 

semestre e não renovou mais a sua matrícula. A decisão por não voltar mais a esse 

curso se deu devido à opção pelo bacharelado. Apesar de ter desistido da 

licenciatura, 4.2E4 falou que se arrependeu. “Eu acho que eu fui muito pela emoção 

e acabei esquecendo assim da questão profissional mesmo. Se eu tivesse 

continuado já taria formado hoje. Então, foi uma coisa que eu me arrependi de ter 

feito”. Além disso, o entrevistado tinha recuperado a sua identificação pela 

licenciatura e a vontade em dar aula. 

Para 4.2E4, se tivesse existido na época a matriz por disciplinas, ele poderia 

ter levado os dois cursos. Contudo, a matriz curricular seriada que funcionava no 

IFRN, não permitiu que ele “pagasse disciplinas separadamente e diminuísse a 

carga horária quando achasse necessário”.  
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O tempo que o desistente permaneceu cursando simultaneamente as duas 

graduações, possibilitou que fizesse os seguintes comentários sobre o currículo da 

licenciatura em Física do IFRN.  

 

A Física que era dada lá [no IFRN] na minha grade, era só a Física que 
corresponde, nos outros cursos de Física, inclusive daqui [UFRN] ao ciclo 
básico. As disciplinas com a Matemática mais rigorosa não tinha e também 
não tinha as disciplinas da Matemática.  

 

Também disse que a carga horária do estágio à docência era enorme e 

ainda havia a monografia como requisito para a conclusão do curso. Com base 

nessa análise, o entrevistado sugeriu que houvesse uma nova reforma na estrutura 

curricular, pois disse que tinha visto o currículo atual (à época da entrevista) e o 

considerou bom, mas defendeu que ainda poderia ser melhorado.  

 

A desistência de 4.2E853 

 

O entrevistado havia concluído o ensino médio em 2003. Ao final desse ano, 

fez o vestibular 2004 da UFRN e não passou. No ano seguinte (2004), entrou para 

um cursinho pré-vestibular e, ao tomar conhecimento do vestibular no meio do ano 

do IFRN, decidiu fazê-lo. Era uma “opção a mais” para ingressar no ensino superior 

e uma possibilidade para “testar” os seus conhecimentos em preparação para o 

vestibular no final do ano da UFRN. 4.2E8 fez o processo seletivo para a licenciatura 

em Física porque gostava da área. Ao ser aprovado no vestibular do IFRN, se 

matriculou na licenciatura e cursou o período 2004.2, sendo aprovado ao final dele.  

Contudo, no final desse mesmo ano, tentou novamente ingressar na UFRN e 

dessa vez conseguiu ser aprovado para o curso de Farmácia, o qual, conforme o 

entrevistado, “desejava há um bom tempo”. No semestre letivo 2005.1, 4.2E8 tentou 

cursar simultaneamente as duas graduações. Apesar de o curso de Farmácia não 

ser exclusivamente noturno, ele continha disciplinas nesse turno, o que gerou 

incompatibilidade de horário com a licenciatura. Ante esse problema, o entrevistado 

deu preferência à Farmácia e desistiu da Física. Com esse depoimento, concluímos, 

                                                 
53 Esse entrevistado foi aprovado no semestre 2004.2. Em 2005.1 foi reprovado por faltas e, no 
semestre seguinte, 2005.2, foi considerado evadido. 
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então que o principal motivo da desistência da licenciatura em Física do IFRN, 

segundo 4.2E8, foi sua opção por outro curso de nível superior.  

Perguntamos ao entrevistado também se, caso não tivesse ocorrido a 

incompatibilidade de horário, ele cursaria as duas graduações ao mesmo tempo. Ele 

respondeu acreditar que dificilmente faria isso, pois a sobrecarga de atividades 

acadêmicas o impediria de se dedicar aos dois cursos simultaneamente. 

Embora tenha desistido da licenciatura em Física, 4.2E8 se identificou 

bastante com esse curso e estava motivado porque gostava “muito das matérias que 

estavam sendo apresentadas na época”. Ele falou, por exemplo, que “até hoje tenho 

colegas do curso de Física [...]. E pretendo certamente fazer Física um dia ainda, ou 

por hobby, ou por querer conhecer mais esse lado da Física”. Inclusive, o 

entrevistado destacou que a sua “turma era muito unida em relação ao estudo. Um 

ajudava o outro nas matérias mais difíceis, nas matérias mais fáceis”. 

 

A desistência de 4.2E1154 

 

Essa entrevistada relatou que, após concluir o ensino médio no IFRN, 

sempre teve vontade de retornar à instituição para cursar “algum curso que eu me 

identificasse, por mínimo que seja, mas eu gostaria de continuar lá no CEFET”. 

Portanto, ela escolheu a licenciatura em Física que também era uma área de que ela 

gostava. “É uma área que eu gosto, de você poder ensinar, de você poder passar 

alguma coisa pra pessoas, eu acho muito bom. Essa área de Física é uma área 

muito carente em professores, então já foi por isso também que eu optei [pelo curso 

de Física]”.  

Porém, essa entrevistada também estava usando a licenciatura em Física do 

IFRN para melhorar a sua formação básica de conteúdos visando maiores chances 

de ser aprovada no vestibular de Medicina da UFRN. (Por duas outras vezes, 

4.2E11 tentou ingressar nesse curso, mas não obteve êxito). Como ela mesma 

afirmou, não queria ser professora de Física exclusivamente. Tinha outras 

pretensões profissionais também. Assim, após ingressar na licenciatura no IFRN e 

estar fazendo cursinho pré-vestibular, a entrevistada tentou novamente, ao final de 

2004, o vestibular da UFRN. Ela, finalmente, foi aprovada, mas para o curso de 
                                                 
54 Essa entrevistada foi aprovada no semestre 2004.2. Durante o ano de 2005 (2005.2 e 2005.2), 
esteve com o curso trancado. Em 2006.1, foi considerada evadida. 
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Engenharia de Produção. Ao descobrir que ele era oferecido no turno vespertino e 

noturno (inclusive com disciplinas do primeiro período em ambos os turnos), 4.2E11 

decidiu trancar a licenciatura em Física e cursar engenharia. Após um ano de curso 

trancado, a entrevistada optou definitivamente pela desistência para se dedicar 

exclusivamente à UFRN. 

Com base nesse depoimento concluímos que devido à incompatibilidade de 

horário, a entrevistada desistiu da licenciatura em Física por opção por outro curso 

de nível superior. Além disso, acreditamos que havia certa predileção da mesma 

pela UFRN, pois, desde a conclusão do seu ensino médio, 4.2E11 poderia ter 

tentado ingressar na licenciatura em Física do IFRN, mas suas principais pretensões 

profissionais eram outras na universidade. Isto é corroborado pela seguinte fala 

sobre as profissões docente e de engenheiro de produção:  

 

Eu vejo a profissão de professor uma profissão muito privilegiada por você 
conhecer um pouco mais, por você ter a capacidade de passar [passar 
conteúdos], mas é uma profissão muito desvalorizada. O curso de Física, 
ele é um curso que forma você, principalmente, pra ser professor assim de 
segundo grau e você teria que se aprofundar bem mais pra você chegar a 
até um mestrado, um doutorado, ser um professor de uma universidade 
onde certamente, ou não tão certamente, você seria um pouquinho mais 
valorizado que é [que é o professor do ensino médio]. Então, eu quero 
seguir a carreira acadêmica, mas eu quero também me profissionalizar pra 
como...o engenheiro de produção ele, ele trabalha muito em chão de 
fábrica. Eu, se eu pudesse trabalhar nos dois eu gostaria, trabalhar tanto em 
chão de fábrica quanto em sala”.  

 

Nesse caso, a sala de aula seria de uma universidade, pois a entrevistada 

pretendia seguir a carreira acadêmica em Engenharia de Produção (mestrado e 

doutorado nessa área). 

Embora tenha passado apenas um semestre de fato na licenciatura em 

Física, 4.2E11 disse que se desmotivou muito com o curso por dois motivos. Um era 

a falta de dedicação de seus colegas de turma pelo curso e o outro era “a questão 

de tá estudando pro vestibular e ao mesmo tempo estar conciliando com os 

trabalhos e as atividades de Física”.  

 

 

 

105
99 



107 

 

A desistência de 4.2E1355 

 

Essa entrevistada fez o vestibular 2004.2 para a Física do IFRN porque 

sempre teve vontade de fazer um curso dessa ciência, independentemente de ser 

uma licenciatura ou um bacharelado. Ela optou pela realização dessa graduação no 

IFRN, por acreditar que a licenciatura em Física nessa instituição era melhor que a 

da UFRN56, além de ter outros planos profissionais nessa universidade. Desse 

modo, ao ser aprovada para a licenciatura em Física do IFRN, 4.2E13 se matriculou 

e iniciou o curso. 

Todavia, embora a entrevistada tenha afirmado que gostava muito de dar 

aula, “não pretendia exercer isso como profissão, ser professora de Física”, ela não 

queria trabalhar como docente para ter que se sustentar. A ex-aluna assumiu que se 

fosse trabalhar como professora gostaria de exercer essa profissão numa instituição 

de ensino superior porque seria “menos trabalhoso e é uma recompensa maior”. 

[Achamos que ela estava fazendo uma comparação com a carreira docente no 

ensino médio].  

Assim, logo após cursar um semestre na licenciatura em Física, a desistente 

fez o vestibular da UFRN e fui aprovada para o curso de Nutrição. Ela conseguiu 

cursar durante um ano e meio, simultaneamente, as duas graduações, mas “depois 

que foi apertando os dois, Física foi ficando mais pesada, Nutrição foi ficando mais 

pesada, aí chegou uma hora que não deu mais pra estudar para os dois não e tive 

que escolher um”. Nesse caso, como o curso de Nutrição era o seu objetivo 

profissional (quanto à Física seu interesse era buscar conhecimento, mas não atuar 

profissionalmente), ela abandonou a licenciatura. 

Embora tenha desistido desse curso, 4.2E13 confessou que  

 

Física é uma coisa que eu estudo até hoje. Mesmo depois de ter saído, 
sempre que tem alguma coisa falando, quando eu vejo uma revista, alguma 
coisa e até se não tiver nada pra fazer, eu vou estudar Física que é uma 
coisa que eu gosto mesmo.  

 

                                                 
55 Essa entrevistada foi aprovada seguidamente nos semestres 2004.2, 2005.1 e 2005.2. No 
semestre seguinte, 2006.1, ela trancou o curso e passou a ser considerada evadida em 2006.2. 
56 Por ter concluído o ensino médio no IFRN e o curso técnico de Geologia e Mineração, 4.2E13 
defendia que dos cursos existentes em ambas IES, os do IFRN eram os melhores. 
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Ante essa fala perguntamos se a entrevistada gostaria de retornar à Física 

algum dia. Foi respondido que sim, mas o curso seria para “título de conhecimento” 

porque a entrevistada estaria conhecendo mais sobre uma área que gosta. Para 

finalidades profissionais, ela quer seguir a carreira de nutricionista.  

 

A desistência de 4.2E1457 

 

O entrevistado iniciou a explicação sobre sua desistência, relatando por quê 

decidiu fazer a licenciatura em Física IFRN. Ele afirmou que percebeu um mercado 

de trabalho bastante promissor no interior onde já dava aula de Biologia. Detectou 

que os professores que ensinavam essa disciplina não eram formados na área, e 

que, portanto seria uma grande oportunidade de emprego atuar nas escolas daquela 

cidade também como licenciado em Física. Diante dessa possibilidade de mais um 

trabalho, o desistente decidiu ingressar na licenciatura em Física que também era 

uma ciência de que sempre gostou.  

Todavia, 4.2E14 ainda revelou que, embora já fosse professor e se 

identificasse com essa profissão, pretendia ter outro emprego e utilizar a carreira 

docente apenas como complemento de salário. Uma consequência desse 

pensamento foi o ingresso, anos após a desistência da Física, num curso técnico em 

Química porque quando se formar nessa área, o entrevistado pretende atuar em 

indústrias por acreditar que tenha um retorno financeiro melhor que o seu atual 

salário de professor. 

A desistência da licenciatura em Física em si ocorreu devido à dificuldade 

financeira para se manter no curso. De acordo com o desistente, o colégio no 

interior, onde trabalhava como professor de Biologia, passou a atrasar muito o 

pagamento do seu salário. Em alguns momentos o atraso chegou a dois meses. 

Portanto, por conta desses atrasos no pagamento, o entrevistado passou a ter 

dificuldade financeira para bancar as passagens rodoviárias de ida e volta do interior 

para a capital (Natal). Dessa forma, como não conseguia se deslocar do trabalho 

para as aulas no IFRN, ele desistiu do curso. 

 

 

                                                 
57 Esse entrevistado foi reprovado por faltas em 2004.2. Em 2005.1, ele foi considerado evadido. 
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A desistência de 4.2E1858 

 

Esse entrevistado, primeiramente, disse que gostaria de fazer uma 

graduação em Matemática no IFRN, pois já havia estudado nessa instituição, se 

identificava com ela e reconhecia o seu trabalho educacional. Contudo, como não 

havia nenhum curso de Matemática, o desistente decidiu fazer o que mais se parecia 

com ele. Decidiu cursar Física por ser este um curso também da área de exatas. 

Quanto à possibilidade de fazer uma graduação em Matemática na UFRN, 4.2E18, 

comentou que a universidade nunca o “vislumbrou”. Ele nunca teve vontade de ser 

aluno dela. 

Ao ingressar em Física, o entrevistado se sentiu motivado porque o curso se 

tratava de uma licenciatura.  

 

A parte da licenciatura pra mim foi bem interessante. Eu sempre gostei de 
ensinar. Até hoje, eu dou aula particular de Matemática de reforço. Eu gosto 
bastante de dar aula. Isso é...essa parte aí, pra mim, foi até um incentivo. 
Não foi uma coisa negativa o curso ser uma licenciatura. Eu tinha interesse 
mesmo em estar em sala de aula.  

 

Apesar de, inicialmente, não ser o curso que gostaria de seguir, 4.2E18 “tava 

gostando bastante”. 

Todavia, ainda era mais significativo, na vida do entrevistado, ingressar no 

funcionalismo público, num emprego melhor do que aquele em que estava, do que 

continuar numa graduação visando o diploma de licenciado. Como não estava 

disposto a deixar o seu emprego, 4.2E18 teve que abdicar do curso de Física para 

ter tempo livre para os estudos voltados aos concursos. 

O entrevistado também comentou sobre dois aspectos: inicialmente, sobre 

algumas dificuldades que teve pra conciliar os estudos para a licenciatura e o seu 

emprego e, em seguida, sobre o comportamento da sua turma nesse curso. 4.2E18 

relatou que o seu emprego era “bastante desgastante” e “cansativo” e quando 

chegava, ao final do dia, era difícil se concentrar na aula. Outra dificuldade 

encontrada foi quando precisou fazer trabalho em grupo. Geralmente, o entrevistado 

fazia os trabalhos sozinho porque não havia outros estudantes disposto a contribuir 

                                                 
58 Esse entrevistado foi reprovado por faltas em 2004.2. Durante o ano de 2005 (2005.1 e 2005.2) e 
parte de 2006 (2006.1), ele permaneceu com o curso trancado. No semestre 2006.2, foi considerado 
evadido. 
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com ele, pois o único momento em que estava livre para esse tipo de atividade era o 

final de semana.  

Além disso, ele percebeu  

 

Com relação à turma, como os dados já provam, não tem como a turma lhe 
incentivar bastante porque a maioria da turma não tá ali pra terminar o 
curso. Já tá...no primeiro dia, a gente conversa e já tá todo mundo já 
dizendo que queria fazer tal curso, outro curso lá, normalmente, na UFRN. 
Então, muitos dos que entram, já entram com a visão de sair. Então [...] se 
você tá com esse pensamento, então não tem como você buscar esse tipo 
de inspiração pra incentivo com a turma. Se tem que buscar um incentivo 
próprio, uma inspiração própria. Não com a turma porque a maioria já tá 
pensando em sair. Então se você for buscar a turma para lhe apoiar, você 
também vai pensar em sair. 

 

A desistência de 4.2E2059 

 

Esse entrevistado destaca-se dos demais pela seguinte peculiaridade: 

ingressou na licenciatura em Física na turma 2004.2, desistiu em 2005.1 e retornou 

ao curso, via novo vestibular, na turma 2007.2. Logo, os comentários desse 

estudante na entrevista têm relevância peculiar, pois muitas vezes traz um 

comparativo entre os dois currículos dessa graduação.  

Sobre o principal motivo de sua desistência, 4.2E20 alegou que, na época, 

mesmo gostando de Física, estava em dúvida “se o curso de Física era realmente” a 

graduação que gostaria de fazer e, consequentemente, ser professor. Nesse 

momento de dúvida – atribuído, segundo o entrevistado, à sua falta de maturidade – 

ele fez o vestibular para Educação Física (outra área com a qual se identificava) na 

UECE (Universidade Estadual do Ceará) e também foi aprovado. Logo teve que se 

mudar para Fortaleza e desistir da licenciatura em Física. Mas, ao cursar essa 

graduação, 4.2E20 se desiludiu com ela e desistiu. Com isso, retornou a Natal e 

decidiu ingressar novamente na licenciatura em Física do IFRN. No seu retorno ao 

curso, 4.2E20 estava decidido a conclui-lo. 

 

 

 

 

                                                 
59 Esse entrevistado foi reprovado em disciplinas ao final de 2004.2 e foi considerado evadido em 
2005.1. 
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A desistência de 4.2E2160 

 

Esse entrevistado falou que o principal motivo da sua desistência foi a opção 

por outro curso de nível superior. Inicialmente, 4.2E21 relatou que tinha ingressado 

na licenciatura em Física do IFRN porque gostava muito dessa ciência. Todavia, 

como já tinha outros planos profissionais na UFRN – fazer Engenharia Química – 

restou-lhe somente o IFRN como instituição na qual poderia realizar essa 

licenciatura. E, embora o entrevistado tivesse “vontade de ser professor”, não 

pretendia seguir a carreira docente. “Não é uma coisa que eu queira tanto”, 

principalmente por causa de sua desvalorização. “O professor, hoje, não é tão 

valorizado quanto deveria, então outras profissões são mais valorizadas enquanto 

que o professor é deixado de escanteio, tanto pelos órgãos públicos quanto por 

instituições privadas”. Ante essa desvalorização e ao se interessar pelo curso de 

Petróleo e Gás, recém-surgido no IFRN, 4.2E21 desistiu da licenciatura em Física e 

ingressou nessa outra graduação.  

Ao ser perguntado se gostaria de retornar ao curso de Física algum dia, o 

entrevistado disse que inicialmente pretendia, mas, depois, não se interessou mais. 

Três motivos o deixaram desanimado para voltar: a desvalorização da profissão 

docente; o aumento do tempo de duração na licenciatura em Física no IFRN (de três 

para quatro anos); e a matriz curricular seriada que o impediria de adiantar o curso.  

 

A desistência de 4.2E2361 

 

4.2E23 iniciou a explicação da sua desistência falando que “no CEFET não 

tinha engenharia, nenhum tipo de engenharia”, só tinha curso técnico, e ele não 

queria fazer esse tipo de curso e sim um curso superior numa área que gostasse. 

Assim, pela Física ser “a parte mais ‘tecnológica’ da ciência”, conforme o 

entrevistado, e por gostar e se identificar com ela, ele optou por fazer Física no 

IFRN. E, quando soube que era uma licenciatura, o desistente passou a gostar ainda 

mais da ideia de cursar essa graduação porque ele sempre teve “vontade assim, de 

dar aula, de fazer alguma coisa nesse sentido”. Ele se identificava com a profissão 
                                                 
60 Esse entrevistado foi aprovado nos semestres 2004.2 e 2005.1. No semestre seguinte, 2005.2, foi 
reprovado por faltas e, em 2006.1, foi considerado evadido. 
61 Esse entrevistado foi reprovado por faltas em 2004.2. No semestre seguinte, 2005.1, foi 
considerado evadido. 
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docente. Contudo, não era prioridade na vida do entrevistado ser professor. Ele 

gostaria de exercer essa profissão somente depois que se formasse como 

engenheiro e num futuro longínquo, quando estivesse bem mais velho.  

A preferência profissional de 4.2E23 era se tornar um engenheiro civil. Para 

alcançar tal realização, o desistente precisava ingressar nesse curso. Assim, 

resolveu no ano de 2005, se dedicar ao vestibular da UFRN para Engenharia Civil. 

Logo, ao perceber que o tempo na Física e seu estágio o estavam atrapalhando para 

se dedicar totalmente ao vestibular, o entrevistado resolveu, no mesmo ano, obter 

mais tempo livre para estudar, desistindo, então, da licenciatura. Nas palavras de 

4.2E23:  

 

Em 2004, eu não consegui estudar direito justamente por estar no CEFET, 
no segundo semestre, e estar estagiando, aí eu não consegui dar tanta 
ênfase ao vestibular. Aí em 2005, não. Em 2005, eu mudei. Fiz pra 
Engenharia Civil que era o que eu realmente queria e passei [no vestibular 
2006 da UFRN, realizado ao final de 2005]. 

 

4.1.1.2 A desistência na turma 2006.1 

 

A desistência de 6.1E162 

 

Ao ser perguntada sobre qual motivo levou à sua desistência, 6.1E1 citou a 

opção por outro curso de nível superior de outra IES, no caso, Turismo na UERN 

(Universidade Estadual do Rio Grande do Norte). Esse curso (para o qual a 

entrevistada tinha sido aprovada no vestibular) coincidia com o horário da 

licenciatura em Física, o que inviabilizava a realização dos dois simultaneamente. A 

rejeição ao curso de Física, e consequente predileção pelo de Turismo, deveu-se ao 

fato de o curso de Física ser na modalidade licenciatura. Nas palavras de 6.1E1:  

 

Eu fiz licenciatura em Física porque eu gosto de Física, mas eu achava 
que...aí quando eu vi mesmo que era pra ser professora, pra dar aula e não 
era tão visado na pesquisa, aí eu não gostei muito.  
Eu gosto mais de bacharelado. Se fosse bacharelado, eu teria continuado.  
A pesquisa, eu acho o máximo. Agora, dando aula, não.  

 

                                                 
62 Essa entrevistada foi reprovada por faltas em 2006.1. No semestre seguinte, 2006.2, ela foi 
considerada evadida. 
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A única possibilidade de a entrevistada vir a dar aula seria como professora 

universitária, mas somente “depois de pesquisar [realizar pesquisa científica] 

bastante”, porém, como ela mesma afirmou, sem ter nenhuma identificação com a 

carreira docente. A única forma de voltar para a Física seria na modalidade 

bacharelado. 

Diante desses comentários e de outros semelhantes, podemos perceber que 

a entrevistada não se identificava com a licenciatura em Física e com a carreira 

docente. Logo, a falta de identificação com a docência em Física tornou-se o 

principal motivo para a sua desistência. 

Essa falta de identificação também pode estar associada à imaturidade da 

entrevistada no momento de vida no qual se supunha seu ingresso natural em um 

curso universitário: “tem aquela pressão, acaba o segundo grau então tem que fazer 

alguma coisa”. Na época do seu ingresso na licenciatura em Física, ela tinha dezoito 

anos e afirmou que, embora não pensasse num diploma superior simplesmente para 

se habilitar para concursos públicos, era a primeira vez que “tava na universidade 

[IFRN] e não sabia nem o que fazer”; “[...] eu não tava nem sabendo o que eu tava 

fazendo aqui [no IFRN]. Eu não sabia nem pra onde eu ia”. A mesma imaturidade se 

refletiu no modo como 6.1E1 optou pelo curso de Turismo na UERN: “eu não sei 

porque eu escolhi [Turismo]. Na hora de fazer a inscrição, [simplesmente] eu escolhi 

Turismo”. Outro elemento que reforça a imaturidade da entrevistada, na época, foi 

sua opção quando realizou um dos vestibulares da UFRN (Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte). Se seu desejo era realmente cursar um bacharelado em 

Física, ela poderia tê-lo feito nessa instituição. Porém, ao invés dessa opção, 6.1E1 

decidiu fazer o vestibular para o curso de Farmácia, mas não foi aprovada. 

Ainda sobre sua desistência, segundo 6.1E1, dois eventos culminaram para 

a sua saída do curso. O primeiro foram as repetidas ausências de P1, professor de 

Física Básica I (única disciplina da área de Física no primeiro período do atual 

currículo). Para a ex-aluna,  

 

Eu vim pra cá fazer Física e não tem aula de Física. Cálculo ainda levava. 
Tá envolvido. Eu gosto de Matemática, mas eu vim ver um pouco de Física 
por que eu quero assistir aula de Física e o professor de Física não 
aparece. Então, eu me desestimulei né, nunca tinha vivido esse momento.  
Foi algo que me marcou. Você vem pra fazer Física e não tem aula de 
Física.  
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O segundo evento para a saída da aluna foi uma paralização (indicativo de 

greve) que os professores realizaram no IFRN. Após essa paralização, 6.1E1 já não 

tinha mais empolgação de continuar no curso e não o retomou, de fato. 

 

A desistência de 6.1E363 

 

Por meio dos relatos deste entrevistado foi possível identificar como a 

principal causa de sua desistência da licenciatura em Física um conjunto de 

atividades pessoais que o sobrecarregavam. Ao perceber que não conseguiria dar 

conta de todas essas atividades, 6.1E3 optou por desistir do curso de Física, 

priorizou seu emprego e estudos para concursos públicos. As atividades pessoais 

que o ex-aluno desenvolvia foram, conscientemente, sendo acumuladas por ele, 

como solução inicialmente encontrada para sua situação de indefinição profissional.  

Uma das atividades desenvolvidas pelo entrevistado era dar aulas 

particulares de Física, pois além de gostar dessa ciência e se identificar com a 

docência, elas eram uma fonte de renda. Devido à frequência com que dava essas 

aulas, 6.1E3 pensou que poderia ser um licenciado em Física, e, portanto, resolveu 

ingressar no curso a fim de ter mais uma oportunidade de emprego.  

 

Na época eu tava tentando várias coisas e optei por Física por experiência.  
Vou fazer Física aqui [no IFRN] pra ver como é que é. Se der certo e tal, 
quem sabe ser professor. Já tinha um sonho antigo de ser professor. Só que 
o tempo vai passando e você vê que a realidade é muito complicada né. 
Então, foi assim, uma opção que eu disse ‘vamos ver o que é que dá’.  

 

Outra atividade desenvolvida pelo entrevistado era o mestrado em 

Engenharia Elétrica64 na UFRN. Apesar de não gostar muito do mestrado, 6.1E3 

disse que “tava fazendo [o mestrado] porque não tinha muito o que fazer”. Ele 

também relatou que tinha passado num concurso da prefeitura de Natal e estava 

trabalhando numa função administrativa. Embora não gostasse muito desse 

emprego, ele permanecia nele para se manter financeiramente, ainda que morasse 

com os pais. 

                                                 
63 Esse entrevistado foi reprovado por faltas em 2006.1. No semestre seguinte, 2006.2, ele foi 
considerado evadido. 
64 Ao ingressar na licenciatura em Física, 6.1E3 já era formando em Engenheira Elétrica pela UFRN. 
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Na época, ao refletir sobre essas atividades desenvolvidas simultaneamente, 

o entrevistado decidiu desistir de algumas delas. Uma das desistências (embora 

“parcial”) ocorreu no mestrado. Por não ter bolsa nessa pós-graduação, e não gostar 

dela, decidiu trancá-la. Outra desistência foi a do curso de Física. A justificativa dada 

para tal abandono foi: "eu já sou formado, sou formado e tenho que me sustentar e 

se eu passar mais quatro anos fazendo outro curso, vou passar mais quatro anos 

sem dinheiro". Além disso, o entrevistado também justificou sua desistência na 

licenciatura em Física dizendo que a profissão docente 

  

Só pra dar aula no nível médio e tal, eu acho meio complicado. Porque você 
se forma e vai dar aula de Física nessas escolas...tem que dar duas, três, 
quatro, cinco escolas pra poder atingir uma remuneração satisfatória no final 
do mês. Então, você trabalha de manhã, tarde e noite pra atingir um certo 
patamar e que esse patamar poderia ser muito bem encontrado num 
concurso de nível médio na parte de Direito. [...] Eu pensei primeiro arrumar 
uma estabilidade num emprego e depois fazer um curso de Física como 
ensinamento mesmo, como até uma forma de lazer de fazer o curso, que eu 
gosto de Física e continuar estudando e quem sabe dar aula no período da 
noite só pra não ficar parado.  

 

Vê-se, então, que a docência almejada com a licenciatura em Física era um 

segundo plano profissional. 

As desistências do mestrado e da licenciatura em Física também foram 

motivadas pela vontade do entrevistado de estudar para concursos públicos. Como o 

salário na prefeitura não era satisfatório e ele só trabalhava meio expediente, 6.1E3 

resolveu utilizar o tempo livre de que dispunha para se dedicar aos concursos. 

 

A desistência de 6.1E465 

 

Por meio das respostas do entrevistado, foi possível concluir que sua 

desistência da licenciatura em Física ocorreu pela união de dois motivos: a falta de 

tempo para se dedicar ao curso e a de identificação em relação a ele. 

A falta de tempo para se dedicar ao curso surgiu quando 6.1E4 começou a 

trabalhar e estudar para concursos públicos. O trabalho que o entrevistado estava 

realizando na época exigia oito horas de atividade por dia, o que resultou em “pouco 

tempo pra estudar” para o curso de Física e cansaço nas aulas. Além disso, tornou-

                                                 
65 Esse entrevistado foi aprovado nos semestres 2006.1 e 2006.2. No semestre seguinte, 2007.1, ele 
foi reprovado por faltas e, em 2007.2, foi considerado evadido. 
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se um desejo do aluno ingressar no funcionalismo público, o que produziu o seguinte 

dilema: por estar com um horário de estudo reduzido, ou 6.1E4 dividia o seu tempo 

entre estudar para a Física e para os concursos ou se dedicava totalmente aos 

concursos e desistia da licenciatura. O entrevistado, embora necessitasse do 

diploma para prestar determinados concursos para o nível superior, optou por 

desistir da Física, pois concluiu, após reflexão, que ainda estava longe do término do 

curso, sendo, portanto mais interessante investir, o quanto antes, nos estudos para 

concursos públicos. O ex-aluno destacou também que esse interesse pelos 

concursos surgiu após ingressar na Física, ou seja, não foi a razão pela qual 

escolheu esse curso. 

O segundo motivo para a desistência de 6.1E4 – a falta de identificação com 

o curso – contribuiu para a solução do dilema que ele viveu. Embora o entrevistado 

tenha escolhido o curso de Física pelo fascínio que essa ciência despertava nele, 

com o passar do tempo percebeu que o seu interesse era maior por um bacharelado 

em Física, não se sentindo estimulado pela licenciatura. O ex-aluno ainda pensa em 

fazer um curso de Física, na modalidade bacharelado ou mesmo numa modalidade 

licenciatura atrelada ao bacharelado.  

Esse raciocínio corrobora o depoimento que 6.1E4 sobre a carreira de 

professor: caso tivesse se formado em licenciatura em Física, não seria prioridade 

na sua vida profissional trabalhar como docente. Portanto, isso, segundo o 

entrevistado, reflete a situação incoerente que estava vivendo na época, estar numa 

licenciatura em Física sem querer ser professor. Desse modo, isso facilitou a sua 

tomada de decisão: dedicar-se aos concursos públicos e desistir dessa graduação. 

 

A desistência de 6.1E666 

 

Esse ex-aluno era casado, tinha um filho pequeno, trabalhava nas forças 

armadas e realizava trabalhos extras como fotógrafo. Assim, devido à necessidade 

de ver seu filho com mais frequência e dar conta das atividades de fotógrafo (que lhe 

proporcionavam um bom retorno financeiro), 6.1E6 precisou do turno noturno para 

isso, e desistiu da licenciatura em Física. Embora tivesse a opção de trancar o curso, 

o entrevistado alegou que os trabalhos extras como fotógrafo não teriam prazo para 
                                                 
66 Esse entrevistado foi aprovado com dependência no semestre 2006.1. Em 2006.2, foi reprovado 
por faltas e, no semestre seguinte, 2007.1 foi considerado evadido. 
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a conclusão (e ele não pretendia deixá-los). Então, a desistência foi, 

conscientemente, para ele, a melhor opção tomada.  

Com base nesse relato foi possível concluir que a principal causa de sua 

desistência de 6.1E6 foi a falta de tempo para se dedicar ao curso.  

Um dos exemplos dado pelo entrevistado para a sua falta de dedicação, foi o 

seguinte comentário:  

 

[Os textos que deveriam ser lidos na disciplina de Epistemologia das 
Ciências] me tomava tempo. Até no trabalho, eu tinha que parar, às vezes, 
alguma coisa pra ter que estudar, ter que ler, fazer apresentação, ter 
argumento na hora de alguma pergunta, eu tinha que fazer isso aí. [...]. Mas 
a pessoa que trabalha no dia a dia...o meu trabalho é intenso, pra mim é 
muito intenso, eu não paro. Quando eu tô parado de uma coisa, eu tô 
fazendo outra. Então, eu teria que ter mais tempo pra fazer [estudar], por 
isso que eu saí. 

 

A questão da falta de tempo para se dedicar a um curso esteve 

significativamente presente na vida desse entrevistado tanto é que ele relatou outra 

desistência devido a esse motivo. Em meados de 1990, 6.1E6 abandonou o curso 

técnico em Mecânica do IFRN porque havia ingressado nas forças armadas, e, 

portanto houve incompatibilidade entre o horário do curso (diurno) e o do seu 

trabalho (tempo integral). 

 

A desistência de 6.1E867 

 

Segundo a resposta desse entrevistado à pergunta inicial sobre qual tinha 

sido o motivo de sua desistência, pudemos concluir que a mesma foi ocasionada, 

principalmente, pela falta de tempo para se dedicar ao curso.   

6.1E8, que era casado e trabalhava, decidiu fazer a licenciatura em Física 

visando obter um diploma de nível superior para tentar concursos públicos ou uma 

promoção em seu emprego. A justificativa para a escolha por esse curso, 

especificamente, se deu, segundo o ex-aluno porque  

 

Na verdade, o meu objetivo, antes de trabalhar, noivar e casar, era 
Engenharia Elétrica. Como não tive condições de me livrar do trabalho, 

                                                 
67 Esse entrevistado foi aprovado em 2006.1. No semestre seguinte, 2006.2, ele trancou o curso. Em 
2007.1, retomou a licenciatura, mas foi reprovado por faltas. Em 2007.2, o entrevistado foi 
considerado evadido. 

116
99 



118 

 

então eu tive que escolher um curso que eu me identificasse na área 
tecnológica. E o que chegou mais perto disso foi...[...] Física.  

 

O segundo motivo para a escolha dessa graduação foi a ideia de que a 

conclusão do curso de Física, de acordo com o entrevistado, se dava em “dois anos 

e meio”. Pensava, então, que mais rapidamente teria um diploma de nível superior. 

Ao perceber que o curso era difícil e que não conseguiria se dedicar como 

gostaria (principalmente evitando notas baixas), ele resolveu desistir. De acordo com 

o entrevistado, dois principais fatores interferiram na sua dedicação ao curso: sua 

família e seu emprego. O primeiro estava relacionado à gravidez de sua esposa e 

obrigações inerentes à paternidade. E, em relação ao seu emprego, o entrevistado, 

na época, estava fazendo horas extras e viajando. Assim, as responsabilidades 

familiares e trabalhistas que 6.1E8 teve que assumir fizeram com que ele 

começasse a faltar as aulas e ficasse desmotivado com sua situação no curso. Ante 

esse quadro, o entrevistado abandonou a licenciatura em Física. 

6.1E8 disse também que, caso permanecesse e se formasse em Física, teria 

que fazer uma especialização, um mestrado e um doutorado para enfim poder 

“ganhar dinheiro”. Isso levaria bastante tempo e exigiria condições bem diferentes 

das suas na época: ser solteiro, estudante, ajudado financeiramente pelos pais. 

Além disso, segundo o entrevistado  

 

Quando eu vi que o retorno desse curso seria mais lento do que eu 
esperava e pra mim ser professor...[...] eu não gosto da ideia de você 
trabalhar em casa. Você ter seu trabalho na rua e ainda ter que trabalhar em 
casa e isso eu não acho legal não. Eu não aceito não. Eu acho que casa é 
pra família, é pra você e não corrigir prova, criar outro tipo de atividade pros 
alunos. Aí eu vi que eu realmente não tinha esse perfil pra ser professor.  

 

Um segundo comentário, que reforça o desinteresse do ex-aluno pela 

docência e o seu interesse em obter um diploma de nível superior, foi percebido 

quando ele falou que ainda pretende fazer uma graduação, como Automação, 

Contabilidade ou Direito. Com um desses cursos, o entrevistado estaria investindo 

em seu “futuro” e na possibilidade de “ter como disputar o mercado de trabalho e 

lógico que fazendo isso vou ganhar conhecimento, vou crescer em conhecimento e 

educação. Mas a intenção principal é essa de crescer profissionalmente”.  
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A desistência de 6.1E968 

 

Esse ex-aluno, na época de sua desistência, cursava simultaneamente ao 

curso de Física e o de bacharelado em Matemática na UFRN, e estagiava no 

trabalho do seu pai. Faltava-lhe tempo para se dedicar às atividades do estágio e às 

atividades acadêmicas das duas graduações (que juntas chegavam a ter doze 

disciplinas em alguns períodos). Logo, por preferir o bacharelado em Matemática, 

6.1E9 desistiu da licenciatura em Física e, passou a se dedicar plenamente ao curso 

da UFRN e ao seu estágio. 

Ante essa resposta, perguntamos ao entrevistado o porquê de ele ter 

ingressado no bacharelado em Matemática. 6.1E9 respondeu que, além de gostar 

de Matemática, algumas influências em sua vida o levaram a se interessar pela 

carreira acadêmica e, portanto, segundo o ex-aluno, isso seria mais fácil “como 

bacharel do que como licenciado, principalmente em Matemática”. Com base nesse 

raciocínio, 6.1E9 disse que, ao concluir o seu bacharelado, pretendia utilizar, 

inicialmente, o seu diploma para seguir carreira acadêmica. E, embora nunca tivesse 

dado aula em sua vida, o ex-aluno estava disposto somente a ser professor 

universitário e não a ser um docente do ensino médio. Se não conseguisse, no 

decorrer dos anos, “avançar no mestrado, doutorado e, consequentemente, entrar 

[...] numa universidade”, o entrevistado utilizaria o seu diploma para prestar 

concursos públicos.  

 

A desistência de 6.1E1069 

 

6.1E10 falou que sempre se identificou com a carreira docente e tinha em 

mente ser professor. Em suas palavras: “é uma coisa que eu sempre quis pra mim. 

[...] ser professor de Física, ou em alguma área de ciências humanas”. Todavia, o 

entrevistado expressou que a profissão de professor não é financeiramente rentável, 

e a defendeu como uma carreira complementar a outro emprego: “Não ficar a 

profissão de professor como única da sua vida. Se você depender pra dar 

                                                 
68 Esse entrevistado foi aprovado em 2006.1. No semestre seguinte, 2006.2, foi aprovado com 
dependência. E, em 2007.1, foi reprovado por faltas. Ele foi considerado evadido em 2007.2. 
69 Esse entrevistado foi reprovado por faltas em 2006.1. No semestre 2006.2 ele foi considerado 
evadido. 
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aula...dependência financeira só como professor, sinceramente, são poucos que 

conseguem comprar o pão de cada dia”.  

Portanto,  

 

Eu tô procurando uma profissão que me dê boas condições financeiras e 
continuar no mínimo com que eu tenho hoje e depois eu ainda poder dar 
aula sem imprensar nada do meu orçamento financeiro.  
Tive que escolher o melhor curso [Física ou Direito]. Então, escolhi o que 
mais me podia me garantir profissionalmente [Direito]. Depois, eu poderia 
correr atrás do outro, que no caso seria Física.  

 

Assim, o entrevistado desistiu da licenciatura em Física para ingressar no 

curso noturno de Direito de uma IES particular. Sua decisão foi tomada com base no 

argumento de que esse curso, além de proporcionar “uma boa rentabilidade”, 

possibilitaria dar aula no ensino superior (único público com o qual gostaria de 

trabalhar, pois não se identifica com alunos do ensino médio). Porém, se não tivesse 

ocorrido a incompatibilidade de horários, o entrevistado disse que teria cursado as 

duas graduações ao mesmo tempo. Perguntamos se ainda haveria a possibilidade 

de no futuro, o ex-aluno retornar à Física. Ele falou que “infelizmente não”. A Física 

teria que ficar “como um hobby mesmo, pra ler livro sobre Física. Porque eu quero 

direcionar a minha profissão [Advogado] e todos os cursos que eu fizer daqui pra 

frente serão cursos de especialização, pós-graduação, mestrado e tal”.  

 

A desistência de 6.1E1170 

 

Devido a estar vivendo “problemas de sobrecarga no lado do trabalho, 

sobrecarga no campo familiar, inclusive afetando a saúde de membros da família”, 

6.1E11 decidiu desistir da licenciatura em Física para resolvê-los. Além disso, ele 

estava sendo transferido para outro estado, algo que reforçou sua opção, 

conscientemente, pela desistência e não pelo trancamento do curso. Ante esse 

depoimento, podemos dizer que o abandono desse entrevistado ocorreu por falta de 

tempo para se dedicar ao curso, pois as suas responsabilidades trabalhistas e 

familiares exigiam, naquele momento, prioridade. 

 

                                                 
70 Esse entrevistado foi aprovado com dependência nos semestres 2006.1 e 2006.2. Em 2007.1, foi 
reprovado em disciplinas e, no semestre seguinte, 2007.2, foi considerado evadido. 

119
99 



121 

 

A desistência de 6.1E1371 

 

Esse entrevistado trabalhava na PETROBRÁS, seguindo o sistema de 

embarque, o que o deixava ausente das aulas aproximadamente dez dias por mês. 

Apesar de trabalhar nesse sistema, 6.1E13 alegou que seu emprego não o 

desmotivava em relação a estudar. Poderia conciliar, sem prejuízo para si, trabalho e 

estudo.  

Sua estratégia para tal conciliação era adotar as ações e os acordos que 

seus colegas de trabalho fizeram para poder concluir as suas graduações. Portanto, 

o entrevistado acreditava que, ao desembarcar (e entrar no período de folga), 

poderia se informar com os companheiros de classe sobre os conteúdos dados nas 

aulas, estudá-los e realizar as atividades e as provas efetuadas quando estava 

ausente. Porém, ao propor aos professores de Física esse tipo de estratégia de 

participação nas aulas e abono das faltas quando estivesse embarcado, o 

entrevistado falou que os docentes de todas as disciplinas “foram muito rígidos 

quanto à questão de falta [...] e alguns professores não concordaram” com a 

proposta do entrevistado. Um deles, inclusive, chegou a dizer que, se o entrevistado 

não passasse por média, ele seria reprovado por falta. Diante dessa negativa dos 

professores, 6.1E13 se sentiu desestimulado a continuar no curso e desistiu. Assim, 

conforme o depoimento do ex-aluno, os professores seriam responsáveis pela sua 

desistência da licenciatura em Física do IFRN. 

Excluindo o problema da não conciliação com os professores quanto à sua 

estratégia de participação nas aulas, o entrevistado relatou, durante os dois meses 

em que permaneceu no curso, que o corpo docente dominava o conteúdo de suas 

disciplinas e incentivava os alunos a seguir a carreira de licenciado. Quanto à 

coordenação, 6.1E13 disse que ela poderia estar mais presente junto aos 

estudantes, pois se sentiu muito “largado” dentro do curso: “você é aluno vá lá, sua 

obrigação é você ir pra aula, estudar, prestar atenção e fazer prova”. Também 

deveria ter ocorrido, por parte coordenação, orientação sobre o trancamento da 

graduação. Segundo o entrevistado, quando procurou a coordenação para solicitar o 

trancamento, prevendo a possibilidade de no futuro retomar a licenciatura, ele foi 

informado de que tinha perdido o prazo e já era considerado evadido. 

                                                 
71 Esse entrevistado foi reprovado por faltas em 2006.1. Em 2006.2, foi considerado evadido. 
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A desistência de 6.1E1672 

 

Essa entrevistada quando ingressou em Física no IFRN, já cursava a 

licenciatura em Matemática na UFRN, estando inclusive próximo da conclusão deste 

curso. Assim, ao necessitar realizar, no turno noturno, o estágio à docência, 

atividade obrigatória para o término da sua graduação na UFRN, 6.1E16 priorizou a 

licenciatura em Matemática, desistindo da Física. A priorização daquele curso e não 

deste foi justificada pelo fato de a entrevistada estar mais próxima de concluir a 

licenciatura em Matemática 73. Com o diploma de licenciada, ela retornaria à sua 

terra natal no interior do Rio Grande do Norte para trabalhar como professora em 

emprego que, segundo 6.1E16, já estava garantido.  

Ela também comentou que se existisse, no IFRN, uma matriz curricular por 

disciplinas, poderia ter escolhido algumas poucas que pudessem ser compatíveis 

com o horário do seu estágio. Dessa forma, a ex-aluna não precisaria ter desistido 

da licenciatura em Física. Outra possibilidade de resolução do seu problema era o 

trancamento. Porém quando a entrevistada procurou realizar tal procedimento 

acadêmico, ela já era considerada evadida.  

Dessa forma, podemos dizer que o principal motivo da desistência de 

6.1E16 foi a falta de tempo para se dedicar ao curso. Se ela não estivesse 

matriculada na licenciatura em Matemática, não haveria necessidade de abdicar do 

seu tempo de dedicação à Física em prol das responsabilidades acadêmicas de 

outra graduação.  

 

4.2 RESULTADO DA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS DESISTENTES 

 

4.2.1 RESPOSTA À PERGUNTA: QUAL FOI A PRINCIPAL CAUSA DA SUA 

DESISTÊNCIA? 

 

Com base nas análises das respostas dos desistentes pudemos elaborar a 

tabela 10 (logo abaixo) resumindo, na forma de categorias, quais foram as principais 

causas para o abandono da licenciatura em Física do IFRN. Como foi possível 
                                                 
72 Essa entrevistada foi aprovada em 2006.1 e aprovada com dependência em 2006.2. Em 2007.1, foi 
reprovada por faltas. No semestre seguinte, 2007.2, foi considerada evadida. 
73 Por outro lado, confessou que, se estivesse matriculada somente nesse curso, teria se envolvido 
mais com o mesmo. 
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observar pelo relato dos estudantes, a desistência de cada um deles foi causada por 

um ou mais motivos não excludentes entre si. Logo as categorias da tabela refletem 

essa condição de modo que um ex-aluno pode estar contido em mais de um delas. 

Também foram identificadas subcategorias (não excludentes entre si) que 

pormenorizam as causas das desistências. Portanto, um aluno contido numa delas, 

obrigatoriamente estará na categoria que contém essas subcategorias. Além disso, 

registramos, na tabela 10, o número absoluto de desistentes que se enquadraram 

numa dada categoria e subcategoria e a porcentagem deles em relação ao total de 

desistentes.  

 

Tabela 10: Respostas dos alunos à pergunta “Qual foi a principal causa da sua desistência”? 

Categorias Desistentes N % 

Opção por outro curso de nível superior  

4.2E1; 4.2E4; 4.2E8; 

4.2E11; 4.2E13; 4.2E20; 

4.2E21; 6.1E1; 6.1E9; 

6.1E10;   6.1E16 

11 55% 

• Incompatibilidade de horário 4.2E1; 4.2E8; 4.2E11; 

6.1E1;    6.1E10;    6.1E16 
6 30% 

• Sobrecarga de atividades acadêmicas 4.2E4;    4.2E13;    6.1E9 3 15% 

• Opção pessoal por não ter dupla matrícula 4.2E20;   4.2E21 2 10% 

Falta de tempo para se dedicar ao curso 
4.2E23; 4.2E18; 6.1E3; 

6.1E4; 6.1E6; 6.1E8; 

6.1E9;      6.1E11 

8 40% 

• Estudar para concursos públicos 4.2E18;    6.1E3;    6.1E4 3 15% 

• Estar trabalhando 4.2E18; 6.1E3; 6.1E4; 

6.1E6;      6.1E8;    6.1E11 
6 30% 

• Se dedicar à família 6.1E6;     6.1E8;     6.1E11 3 15% 

• Outras atividades remuneradas (“bicos” ou estágio) 4.2E23;   6.1E6;    6.1E9 3 15% 

Falta de identificação com a licenciatura  6.1E1;     6.1E4  2 10% 

Relacionamento com os professores 4.2E4;     6.1E13 2 10% 

Transferência no emprego 6.1E11 1 5% 

Estrutura e funcionamento do curso 4.2E4 1 5% 

Estudar para o vestibular da UFRN 4.2E23 1 5% 

Dificuldade financeira 4.2E14 1 5% 
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Como podemos perceber oito principais causas foram identificadas. A que 

produziu o maior número de desistência foi a Opção por outro curso de nível 

superior. Ela nos informa que alguns estudantes, após ingressarem na licenciatura 

em Física, realizaram o vestibular, para outras graduações, em outras IES 

(principalmente a UFRN) e foram aprovados [4.2E1; 4.2E4; 4.2E48; 4.2E11; 4.2E13; 

4.2E20; 4.2E21; 6.1E1; 6.1E3; 6.1E9; 6.1E10]74. Alguns, de imediato, tiveram que 

optar entre uma das duas graduações, pois estava ocorrendo a Incompatibilidade 

de horário entre elas75 [4.2E1; 4.2E11; 6.1E1; 6.1E10]. Outros, ao sentirem uma 

Sobrecarga de atividades acadêmicas, concluíram que não haveria a 

possibilidade de cumprir satisfatoriamente as atividades de ambos os cursos, assim 

desistiram da licenciatura em Física optando pela outra graduação [4.2E4; 4.1E13; 

6.1E9]. E alguns alegaram que foi uma Opção pessoal por não ter dupla 

matrícula, ou seja, não queriam mais cursar Física para ficarem, exclusivamente, 

com a outra graduação [4.2E20; 4.2E21]. 

A opção por outro curso de nível superior também reflete, em parte, a falta 

de prioridade que a Física do IFRN tinha na vida profissional de alguns estudantes. 

Se ela, de fato, fosse a principal escolha profissional desses indivíduos, a 

desistência teria ocorrido na outra graduação. Embora a maioria dissesse que 

gostava da Física e que pretendia retornar a esse curso no futuro, a profissão de 

professor seria uma atividade complementar ao emprego que pretendiam ter 

(maiores detalhes sobre isso na seção 4.2.3).  

A segunda categoria com o maior número de desistentes foi a Falta de 

tempo para se dedicar ao curso. Essa causa de abandono esteve relacionada à 

necessidade que os ex-alunos tinham em se dedicar a outras ocupações em suas 

vidas pessoais e/ou profissionais. Essas ocupações os impediam de cumprir 

satisfatoriamente as atividades acadêmicas e extracurriculares da licenciatura em 

Física. Alguns desistentes, por exemplo, necessitavam Se dedicar à família 

ajudando na criação de seus filhos pequenos [6.1E6; 6.1E8] ou estando mais 

presente junto ao seu cônjuge [6.1E11]. Outros, visando crescimento e estabilidade 

                                                 
74 Diferentemente dos demais, três entrevistados [4.2E14; 6.1E3; 6.1E16] já tinham matrícula na 
UFRN quando ingressaram na licenciatura em Física. 6.1E3 destaca-se por uma matrícula no 
mestrado em Engenharia Elétrica. 
75 A incompatibilidade de horários ocorreu para 4.2E8 e 6.1E16 após entrarem na licenciatura em 
Física, ou seja, não foi de imediato. No caso particular de 6.1E16, foi a própria desistente que 
provocou a incompatibilidade de horário ao resolver realizar o estágio à docência de seu curso da 
UFRN no turno noturno.  
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profissional, gostariam de ingressar no funcionalismo público e, assim, passaram a 

Estudar para concursos públicos [4.2E18; 6.1E3; 6.1E4]. Outros também estavam 

desenvolvendo Outras atividades remuneradas para adquirir renda extra ao final 

do mês [6.1E6] ou experiência profissional [4.2E23; 6.1E9]. E a maioria, pelo simples 

fato de Estar trabalhando dispunha de pouco tempo livre para estudar [4.2E18; 

6.1E3; 6.1E4; 6.1E6; 6.1E8; 6.1E11].  

Uma terceira causa para a desistência foi a Falta de identificação com a 

licenciatura. Apesar de alguns desistentes terem dito que não se identificavam com 

a profissão docente ou preferiam estar em um bacharelado em Física, apenas dois 

ex-alunos afirmaram que foi a não identificação com a licenciatura que os levou a 

abandonar a Física no IFRN [6.1E1; 6.1E4]. Então, o que fez com que esses 

estudantes ingressassem nessa graduação? Embora conhecessem a finalidade 

profissional de uma modalidade acadêmica como licenciatura, os dois desistentes 

estavam interessados, primeiramente, na Física, pois gostavam e queriam aprender 

sobre essa ciência. Porém, para eles, quando a “presença” da licenciatura (refletida 

nas disciplinas pedagógicas e no grau de licenciado) se tornaram mais significativos 

no curso do que os conhecimentos sobre a Física, eles se desestimularam e 

desistiram. 

Outra causa de desistência que ocupa o terceiro lugar foi o Relacionamento 

com os professores. Ele foi o motivou pelo qual 6.1E13 e 4.2E4 decidiram 

abandonar o curso. Segundo 6.1E13, os professores não aceitaram a forma como 

ele ia participar das aulas por estar trabalhando por meio do sistema de embarque. 

Já 4.2E4 afirmou que os docentes não o estimulavam e não estavam preocupados 

com os alunos, parecendo torcer para que estes se dessem mal. 

Outras quatro causas para o abandono foram identificadas, cada uma, por 

um único entrevistado. A Transferência no emprego, e, consequentemente, para 

outra cidade, impediria que 6.1E11 frequentasse as aulas. A Estrutura e 

Funcionamento do curso provocou a desistência de 4.2E4 porque ele considerou 

como problema: a existência da matriz curricular seriada, a necessidade em se fazer 

uma monografia, a enorme carga horária do estágio à docência e o excesso de 

disciplinas pedagógicas e das atividades por elas exigidas. 4.2E23 alegou que 

desistiu da licenciatura em Física para Estudar para o vestibular 2006 da UFRN 

para o curso de Engenharia Civil. Por último, a Dificuldade financeira foi algo que 
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dificultou à 4.2E14 comprar as passagens rodoviárias para que pudesse frequentar o 

curso de Física. 

Diante dos dados apresentados, podemos afirmar que a resposta à pergunta 

Qual foi o principal motivo da sua desistência? encontra-se majoritariamente em 

causas pessoais e/ou profissionais76, ou seja, a licenciatura em Física do IFRN, sua 

estrutura, seu funcionamento, os funcionários que nela atuavam não tiveram 

influência no abandono da maioria dos entrevistados. 

 

4.2.2 RESPOSTA À PERGUNTA: QUAL FOI A PRINCIPAL CAUSA DA 

DESISTÊNCIA DOS SEUS COLEGAS DE TURMA? 

 

A segunda pergunta inicial feita a todos os entrevistados foi: “Qual foi a 

principal causa da desistência dos seus colegas de turma?”. Essa pergunta teve 

como objetivo aproveitar o relacionamento entre os entrevistados e os seus colegas 

de turma de modo que revelasse possíveis causas não expressadas no 

questionamento anterior. As respostas a essa segunda pergunta estão baseadas no 

senso comum dos entrevistados e suas observações do cotidiano da sala de aula, 

visto que, em nenhum momento, elas foram explicitamente referenciadas por 

pesquisas sobre a problemática da desistência na licenciatura em Física.  

As respostas dos desistentes a essa segunda pergunta inicial estão 

categorizadas na tabela 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Opção por outro curso de nível superior (55%), Falta de tempo para se dedicar ao curso (40%), 
Falta de identificação com a licenciatura (10%), Transferência no emprego (5%), Estudar para o 
vestibular da UFRN (5%) e Dificuldade financeira (5%). 
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Tabela 11: Respostas dos alunos à pergunta “Qual foi a principal causa da desistência de seus 
colegas de turma”? 

Categorias Desistentes Nº % 

Opção por outro curso de nível superior  
4.2E1; 4.2E11; 4.2E21; 

4.2E23 
4 20% 

Formação básica de conteúdos deficiente 
4.2E4; 6.1E1; 6.1E4; 

6.1E16;    6.1E11 
5 25% 

Falta de tempo para se dedicar ao curso 
4.2E20; 4.2E23; 4.2E11; 

4.2E13; 6.1E4; 6.1E8; 

6.1E9;      6.1E13  

8 40% 

• Ter uma segunda matrícula no ensino superior 4.2E23 1 5% 

• Estar trabalhando 4.2E11; 4.2E13; 4.2E23; 

6.1E4;     6.1E9;    6.1E13  
6 30% 

• Se dedicar à família 6.1E4 1 5% 

• Outras atividades remuneradas (“bicos” ou estágio) 6.1E9 1 5% 

Falta de interesse pelo curso 

4.2E1; 4.2E8; 4.2E11; 

4.2E13; 4.2E14; 4.2E18; 

4.2E20; 4.2E21; 6.1E1; 

6.1E9;  

10 50% 

• Interesse apenas no diploma de nível superior 4.2E13;    6.1E9 2 10% 

• Desvalorização da profissão docente 4.2E14;    4.2E21;   6.1E1 3 15% 

• Desconhecimento da estrutura e funcionamento do 
curso 

4.2E1;    4.2E8;   4.2E20 3 15% 

Volume de conteúdos e a forma como são 
ensinados 

6.1E11 1 5% 

Postura dos professores 4.2E4 1 5% 

Estrutura curricular 4.2E4;      4.2E13 2 10% 

Não souberam responder 6.1E10 1 5% 

Não opinaram* 6.1E3;       6.1E6 2 10% 

* A existência dessa categoria é justificada pelo fato de não termos abordado esta pergunta a 
dois entrevistados. Portanto, não opinaram corresponde a uma ausência do questionamento 
na hora da entrevista e, consequentemente, a uma ausência de resposta e não uma vontade 
própria do entrevistado em não opinar sobre este tema. 
 

Como podemos observar, sete categorias foram identificadas pelos 

entrevistados como responsáveis pela desistência de seus colegas de turma. A mais 

citada foi Falta de interesse pelo curso. Segundo alguns dos desistentes que a 

relataram, essa causa pode ter como origem o ingresso na licenciatura em Física 
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tendo como Interesse apenas no diploma de nível superior para prestar 

concursos públicos [4.2E13; 6.1E9]. Essas pessoas entrariam na licenciatura com a 

ajuda da baixa concorrência no vestibular. Ao se depararem com o grau de 

exigência do curso, elas desistiriam. Outra origem seria a Desvalorização da 

profissão docente [4.2E14; 4.2E21; 6.1E1]. Isto faz com que licenciandos desistam 

da licenciatura e optem por outra carreira que considerem mais promissora. Uma 

terceira origem seria o Desconhecimento da estrutura e funcionamento do curso 

[4.2E1; 4.2E8; 4.2E20]. Ela pode ser resumida no seguinte raciocínio: pessoas 

possuem um certo pensamento do que é o curso de licenciatura em Física, mas ao 

ingressarem nele, descobrem que não é aquilo que gostariam de fazer, portanto o 

abandonam. Os demais entrevistados [4.2E11; 4.2E18] relacionaram à Falta de 

interesse pelo curso simplesmente ao fato de um licenciando não mais gostar 

dessa graduação, logo a abandona. 

O segundo motivo responsável pela desistência de seus colegas, foi Falta 

de tempo para se dedicar ao curso77. Para os entrevistados, os licenciandos, por 

desenvolverem outras atividades em paralelo à Física, teriam pouco tempo para se 

dedicar ao curso, logo não conseguiriam cumprir satisfatoriamente às exigências 

acadêmicas da licenciatura. Isto causaria reprovações, desestímulo e, por último, a 

desistência. Seriam exemplos de atividades que ocupam os licenciandos: Ter uma 

segunda matrícula no ensino superior [4.2E23;], Estar trabalhando [4.2E11; 

4.2E13; 4.2E23; 6.1E4; 6.1E9; 6.1E13], Se dedicar à família [6.1E4] e Outras 

atividades remuneradas [6.1E9]. 

A terceira maior causa de desistência seria a Formação básica de 

conteúdos deficiente. Os licenciandos, ao apresentarem tal formação deficiente, 

apresentariam dificuldades para aprender os conteúdos das disciplinas da 

licenciatura em Física. Isto provaria suas reprovações e desestímulo à permanência 

no curso. 

A quarta causa mais citada foi a Opção por outro curso de nível superior. 

Os entrevistados, que acreditam neste motivo, defendem que seus colegas 

desistiram da licenciatura em Física porque tinham ingressado em outras 

graduações que lhes eram mais afins. 

                                                 
77 4.2E20 e 6.1E8 não detalharam como ocorreria a Falta de tempo para se dedicar ao curso. 
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Em quinto lugar temos a Estrutura curricular da licenciatura em Física do 

IFRN como o principal motivo do abandono de licenciandos. Segundo 4.2E4 e 

4.2E13, os licenciandos desistiriam por causa da matriz curricular seriada que os 

impediria de adaptar o curso às suas vidas. Assim, ao surgirem dificuldades 

pessoais, os estudantes não poderiam trancar disciplinas impedindo que 

reprovassem, nem muito menos, poder selecionar o número de disciplinas que 

gostariam de cursar num dado período. 

Empatadas em sexto lugar, com apenas um citação, cada uma, estão as 

categorias Volume de conteúdos e a forma como são ensinados e Postura dos 

professores. Aquela tem haver com a exigência requerida na licenciatura em Física, 

ou seja, retrata que os alunos desistem porque o curso seria difícil. Já esta, se refere 

ao comportamento descrito por 4.2E4 de que os professores não estimulavam os 

alunos e pareciam torcer para que eles se desse mal. 

 Diante dos dados apresentados, podemos afirmar novamente que a 

resposta à pergunta Qual foi o principal motivo da sua desistência de seus colegas 

de turma? encontra-se majoritariamente em causas pessoais e/ou profissionais, ou 

seja, a licenciatura em Física do IFRN, sua estrutura, seu funcionamento, os 

funcionários que nela atuavam não tiveram influência no abandono da maioria dos 

entrevistados. 

Destacamos também três comparativos significativos entre as tabelas 10 e 

11. Vemos que a categoria Opção por outro curso de nível superior, como 

resposta pessoal à causa da desistência (tabela 10), foi bem mais representativa do 

que nas respostas sobre os colegas. Embora na tabela 11, ela tenha sido citada por 

quatro desistentes, acreditamos que implicitamente alguns entrevistados tenham em 

mente que a opção por outro curso de nível superior possa ser uma consequência 

da Falta de interesse de seus colegas de turma pelo curso. Caso fosse possível 

explicitar tal pensamento, os números da opção por outro curso de nível superior 

pudesse ser maior na tabela 11. 

Outro destaque foi compatibilidade entre as tabelas 10 e 11 com relação à 

categoria Falta de tempo para se dedicar ao curso. Com base nos números 

dessas tabelas, acreditamos que isto é reflexo da real dificuldade que licenciandos 

tinham em conciliar atividades pessoais e/ou profissionais com às atividades 

acadêmicas. Ou seja, os licenciandos que tinham essa dificuldade deixavam-na 
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transparecer aos seus colegas. Evidenciamos ainda que a Formação básica de 

conteúdos deficiente foi apontada como causa da desistência de colegas de 

turmas (tabela 11), mas, em nenhum momento, foi alegada como causa pessoal 

(tabela 10). 

 

4.2.3 INTERESSE DISCENTE PELA LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN 

 

a) Opção pela Física: a maioria dos desistentes [4.2E1; 4.2E4; 4.2E8; 

4.2E11; 4.2E13; 4.2E14; 4.2E20; 4.2E21; 4.2E23; 6.1E1; 6.1E3; 6.1E4; 6.1E9; 

6.1E10; 6.1E13; 6.1E16] decidiu fazer uma graduação em Física porque gostava 

dessa ciência e alguns poucos por se identificarem com a área de exatas [4.2E18; 

6.1E6]. Um único entrevistado [6.1E8] alegou que queria fazer “um curso que eu me 

identificasse na área tecnológica. E o que chegou mais perto disso foi...[...] Física. 

Além disso, esse desistente acreditava que a licenciatura em Física do IFRN tinha 

“dois anos e meio” de duração, logo, mais rapidamente ele teria um diploma de nível 

superior. E 6.1E11 informou, primeiramente, que sua escolha pela Física ocorreu 

porque esse era o curso do IFRN cuja grade curricular permitia maior possibilidade 

de aproveitamento das disciplinas que ele já havia cursado em outras graduações de 

outras IES. 

 

b) Identificação com a profissão docente (opção pela licenciatura): alguns 

entrevistados, como 4.2E4, 4.2E8 e 6.1E16, afirmaram que gostariam de seguir a 

carreira docente. Outros [4.2E11; 4.2E13; 4.2E1478; 4.2E18; 4.2E21; 4.2E23; 6.1E3; 

6.1E6; 6.1E11], embora tenham dito que se identificavam com a profissão docente, 

inclusive relatando o desejo de exercê-la, defendiam que esta não iria ser a principal 

ocupação profissional deles79. Ou seja, ser professor estaria num segundo plano 

profissional sendo mais uma oportunidade de emprego para complementar a renda 

salarial. 

Em alguns casos, os desistentes só exerceriam a docência no ensino 

superior [4.2E11; 4.2E13; 6.1E1; 6.1E9; 6.1E10]. E um entrevistado em particular 

[4.2E20] disse que, embora se identificasse com a profissão docente, estava em 

                                                 
78 Esse entrevistado já trabalhava como professor. 
79 6.1E13 tinha dito que pretendia exercer a profissão docente somente quando se aposentasse. 
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dúvida se seria professor ou não80. Já outros ex-alunos, diferentemente, afirmaram 

não querer exercê-la [4.2E1; 6.1E4] ou não ter o perfil de professor [6.1E8]. 

6.1E1 resumiu, de uma forma geral, a opinião dos seus colegas sobre a 

profissão docente “eu acho que [o professor de uma maneira geral] não é valorizado 

como deveria. A gente passa muito tempo estudando pra depois ser professor [...] e 

não ganhar tanto quanto a gente merecia”. E 6.1E13 complementou dizendo que “é 

difícil uma pessoa trabalhar só por amor à profissão” quando ela “não tá dando 

dinheiro”. 

 

c) Opção por um curso no IFRN: muitos desistentes escolheram realizar a 

licenciatura em Física no IFRN, pois o consideram uma ótima instituição de ensino 

[4.2E11; 4.2E13; 4.2E18; 4.2E21; 6.1E1; 6.1E3; 6.1E4; 6.1E6; 6.1E8; 6.1E9; 6.1E10; 

6.1E13; 6.1E16]. Essa afirmativa se baseia na experiência que alguns ex-alunos 

tiveram ao cursarem o ensino médio, cursos técnicos ou tecnológicos, no próprio 

instituto, antes de ingressarem na Física [4.2E11; 4.2E13; 4.2E18; 4.2E21; 6.1E4; 

6.1E6; 6.1E8; 6.1E13]. Outra justificativa para a afirmativa acima foi dada por 

entrevistados que foram influenciados ou receberam recomendações de terceiros 

sobre a qualidade do ensino no IFRN [6.1E9; 6.1E10; 6.1E13]. 

Alguns outros argumentos surgiram para explicar a opção pelo IFRN, como 

por exemplo, proximidade com a residência do aluno [6.1E6; 6.1E11]; a possibilidade 

de ingressar no ensino superior via vestibular no meio do ano [4.2E1; 4.2E8; 

4.2E20]; a oferta da licenciatura em Física no turno noturno [6.1E3]; e a má 

impressão que teve ao conhecer a infraestrutura utilizada pela licenciatura em Física 

da UFRN junto aos comentários negativos de seus amigos sobre esse curso 

[6.1E10] ou por acreditar que ele, na universidade, tinha cinco anos de duração e era 

mais pesado (mais exigente) [4.2E14]. 

Um último argumento que acreditamos ser relevante para a escolha pelo 

IFRN esteve relacionado à desvalorização dessa instituição. Apesar de parecer 

contraditório com o que foi informado acima, suspeitamos que alguns entrevistados 

[4.2E1; 4.2E4; 4.2E8; 4.2E13; 4.2E21; 4.2E23; 6.1E1; 6.1E16] relegaram ao IFRN a 

licenciatura em Física, pois seus principais planos profissionais seriam realizados em 

outras graduações da UFRN. Como essa universidade não permite que um mesmo 
                                                 
80 Na época da entrevista, 4.2E20, com matrícula na turma 2007.2, afirmou que gostaria de seguir a 
carreira docente, opinião diferente de quando era aluno da turma 2004.2. 

130
99 



132 

 

estudante tenha dupla matrícula na graduação, então aqueles que desejavam cursar 

Física como um segundo plano profissional o fizeram no IFRN, deixando, assim, 

para a UFRN, a graduação almejada. Embora isso não estivesse explícito no relato 

dos estudantes, pensamos que inconscientemente eles pregavam uma maior 

valorização da formação superior na UFRN do que no IFRN.  

 

d) Retorno ao curso: alguns desistentes disseram que pretendiam 

retornar, em um futuro próximo, ao curso de Física [4.2E8; 4.2E13; 6.1E9; 6.1E6; 

6.1E16]. Outros falaram que havia essa vontade, porém sob determinadas 

condições: 4.2E18, 6.1E3 e 4.2E23 quando atingissem a estabilidade profissional e 

6.1E11 num curso onde houvesse a matriz curricular por disciplinas. Dois outros, por 

exemplo [6.1E1; 6.1E4], pretendiam reingressar na modalidade bacharelado e 

6.1E10 não retornaria, pois, em suas palavras, a Física teria que ficar “como um 

hobby mesmo, pra ler livro sobre Física. Porque eu quero direcionar a minha 

profissão [Advogado] e todos os cursos que eu fizer daqui pra frente serão cursos de 

especialização, pós-graduação, mestrado e tal”. 

Destacamos também que 6.1E13, 4.2E20 e 4.2E4 já haviam retornado à 

Física: o primeiro em licenciatura na UFRN e na modalidade à distância, o segundo 

no próprio IFRN em 2007 e o terceiro em Física bacharelado na UFRN. Porém, na 

época da entrevista, estava mudando de habilitação, indo para a licenciatura. Como 

afirmou “Eu vim fazer o bacharelado [na UFRN] com a intenção de aprender Física e 

não com a intenção de ser pesquisador. Desde o início a minha intenção foi ser 

professor”. Todavia, após se formar na licenciatura, 4.2E4 gostaria de concluir o 

bacharelado. 

 

e) Aquisição do diploma de licenciado para finalidades outras que não a 

docência:81 de todos os entrevistados, apenas um [6.1E8], ingressou na licenciatura 

em Física visando obter o diploma para utilizar numa promoção em seu emprego e 

para prestar concursos públicos de nível superior. E o estudante 6.1E10, somente 

teve esse pensamento com relação à sua escolha pelo curso de Direito. Porém, 

                                                 
81 Discutiremos aqui, exclusivamente, a intenção de um estudante em ingressar na licenciatura em 
Física visando obter o diploma de licenciado para utilizá-lo em outras atividades que não a docência. 
Qualquer outra consequência dessa intenção, como a desistência do licenciando por se dedicar a 
estudar para concursos públicos de nível superior, já foi anteriormente discutida, portanto para 
maiores detalhes consultar a seção 4.2.1. 
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posteriormente, ao optar por essa graduação e repensar os seus planos futuros, ele 

desistiu dessa intenção e objetivou trabalhar como futuro autônomo. Outros 

desistentes, como 4.2E11, 4.2E18 e 6.1E9 disseram que utilizariam o diploma de 

licenciado para prestar concursos públicos de nível superior, mas este interesse não 

os motivou a escolherem a licenciatura em Física. 

Diferentemente foi reportado pelos entrevistados, 4.2E1, 4.2E4, 4.2E11, 

4.2E13, 4.2E18 e 4.2E20, que muitos de seus colegas licenciandos ingressarem e 

objetivarem concluir o curso para obter o diploma e prestar concursos públicos de 

nível superior. 4.2E4 falou também que alguns almejavam uma promoção no 

emprego. 

 

f) Baixa concorrência como motivo para escolha do curso82: de todos os 

entrevistados, apenas 4.2E1 afirmou que a baixa concorrência no vestibular para a 

licenciatura em Física foi um fator que influenciou sua opção por esse curso, mas 

não foi o fator decisivo. 

 

g) Relação entre baixa concorrência e alta desistência: alguns desistentes 

afirmaram que deve sim existir uma relação entre a baixa concorrência e a alta 

desistência. Segundo 4.2E1, 4.2E4, 4.2E8, 4.2E11, 4.2E13, 4.2E14, 4.2E20, 6.1E1, 

6.1E4 e 6.1E9, o argumento que fundamenta essa relação é que muitas pessoas, 

por visarem obter o diploma de nível superior para tentar concursos púbicos ou outra 

finalidade que não à docência, escolheriam a licenciatura em Física por ela 

possibilitar, com maior facilidade (a baixa concorrência), o primeiro passo (ingressar 

numa graduação) para alcançarem tal objetivo. Contudo, ao se depararem com o 

grau elevado de dedicação necessária para concluir o curso de Física, essas 

pessoas desistiriam. 

6.1E4 complementou dizendo que, se a concorrência no vestibular fosse 

maior, a desistência seria menor porque o processo seletivo seria mais criterioso, 

dificultando o ingresso de pessoas que visam apenas o diploma. 

 

 

 
                                                 
82 Esta discussão está restrita a influência da baixa concorrência no vestibular na escolha individual 
de cada entrevistado pela licenciatura em Física e não em relação à escolha de seus colegas.  
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4.2.4 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN 

 

Pode-se dizer que as entrevistas não indicam explicitamente que elementos 

da estrutura e do funcionamento da licenciatura em Física provocaram diretamente 

as desistências.  

Contudo, pretendemos com essa seção revelar, por meio das análises das 

entrevistas, se houve alguma influência indireta, dos seguintes elementos no 

abandono de licenciandos: horário do curso, currículo puxado, matriz curricular 

seriada e disciplinas pedagógicas. Independentemente da presença ou não de 

influências, também objetivamos apresentar, neste momento, uma “avaliação” feita 

pelos entrevistados sobre tais elementos da estrutura e funcionamento da 

licenciatura em Física.  

 

a) Horário do curso: com a exceção de um desistente, todos os demais da 

turma 2006.1 disseram que o horário de funcionamento, do currículo atual, da 

licenciatura em Física do IFRN era muito bom e compatível com o horário de 

expediente dos estudantes trabalhadores. Em outras palavras, não tiveram 

problemas com o horário do curso. 

6.1E1, enquanto exceção, disse que tinha (junto a outros estudantes) que 

sair quinze minutos mais cedo da aula para poder pegar o ônibus das 22h15min, o 

qual estava sempre lotado. Isso, de acordo com a entrevistada fazia com que ela e 

os outros alunos perdessem alguns minutos de aula. Todavia, essa perda não foi um 

empecilho para a sua permanência no IFRN. 

Na turma 2004.2 tivemos opiniões distintas da de 2006.1. Sejam opiniões 

pessoais [4.2E1; 4.2E23] ou comentários sobre os seus colegas [4.2E4; 4.2E11; 

4.2E20; 4.2E21; 4.2E23], esses desistentes reprovaram o início das aulas às 

18h15min. 4.2E1, por exemplo, relatou que  

 

Esse horário era realmente muito complicado. É tanto que normalmente a 
primeira aula, praticamente, eu só chegava umas...praticamente sete horas 
[19:00] porque era o horário que eu saía do trabalho. E ainda tinha uma 
certa vantagem que eu ainda tinha transporte e ia de carro, mas tinha gente 
que realmente chegava mais atrasado que eu ainda. Esse horário era muito 
chato. 
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Juntando-se as reclamações da turma 2004.2, 6.1E8 e 6.1E11, embora 

gostassem do horário de seu currículo, comentaram que o horário anterior 

(pertencente ao currículo antigo) “era péssimo” pra quem trabalhava. Inclusive, 

6.1E11 relatou que teve “oportunidade de fazer um outro curso [no IFRN] com o 

horário antigo e era realmente muito sobrecarregado, muito em cima [se referindo a 

dificuldade de chegar na aula pontualmente]”.  

Aqueles que aprovaram o horário do antigo currículo falaram 

especificamente das suas condições pessoais de estarem presentes pontualmente 

nas aulas, como 4.2E4, 4.2E8, 4.2E11, 4.2E13, 4.2E14, 4.2E18 4.2E20 e 4.2E21. O 

desistente 4.2E14 ainda comentou que 18h15min era um horário compatível com 

esse turno e que por isso ninguém podia dar desculpa de atraso, inclusive, os alunos 

trabalhadores. O reflexo da compatibilidade do horário, segundo o entrevistado, era 

que “o pessoal chegava no horário correto, as seis e quinze mesmo [18:15]”. 

 

b) Currículo puxado: ao perguntamos aos entrevistados se eles 

consideravam seus currículos puxados (muitas disciplinas por semestre), aqueles 

pertencentes à turma 2006.1 disseram que não. Já os da turma 2004.2 responderam 

diferente, uma parte não considerou o currículo puxado [4.2E1; 4.2E4; 4.2E8; 

4.2E11; 4.2E20; 4.2E21], outra, bem menor, se opôs a essa negativa [4.2E13] e uma 

se mostrou indiferente [4.2E23]. No primeiro grupo, 4.2E1 destacou-se, pois não 

considerou o currículo puxado, pelo contrário, falou que “eram poucas disciplinas até 

por semestre”. Somos obrigados a levantar dúvidas sobre a sinceridade (ou 

memória) desse estudante nessa sua fala porque, no primeiro período currículo do 

curso, existiam nove disciplinas para serem cursadas. Portanto, seria aceitável um 

aluno dizer que dava para cumprir todas as disciplinas, mas achar que eram poucas 

é um certo “exagero” de opinião. 

Aqueles, como 4.2E13, que apresentaram uma opinião diferente, disseram 

que o currículo era puxado devido ao excesso de disciplinas pedagógicas e das 

atividades exigidas por elas. Segundo 4.2E13, havia “uma carga teórica muito 

grande de matérias na área de humanas”. Portanto, essas disciplinas exigiam que os 

alunos tivessem que “ler muito”, algo que, associado à necessidade de estudar para 

as disciplinas específicas, tornava o currículo puxado. Essa entrevistada defendeu 
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que se existissem alguns horários vagos, haveria mais tempo para os alunos 

poderem estudar. 

 

c) Matriz curricular seriada: pedimos para os desistentes avaliarem o 

funcionamento da matriz curricular seriada existente no IFRN e opinarem sobre uma 

possível implantação da matriz curricular por disciplinas. Alguns desistentes 

disseram que, embora não tenham tido problemas com a matriz curricular seriada 

[4.2E8; 4.2E18; 4.2E20; 4.2E21; 6.1E1; 6.1E4; 6.1E9; 6.1E10], acreditavam que 

seria melhor a existência de uma matriz por disciplinas [4.2E18; 4.2E20; 4.2E21; 

6.1E1; 6.1E4; 6.1E9]. Com ela, os licenciandos poderiam, mais facilmente, adiantar 

o curso [4.2E20; 4.2E21] ou se matricular em um número menor de disciplinas, caso 

estivessem com pouco tempo disponível para se dedicar a toda as do período 

[4.2E18; 6.1E4], ou cursarem mais facilmente, duas graduações simultaneamente, 

pois isto permitiria que um licenciando pudesse trancar as disciplinas da licenciatura 

em Física quando precisasse [6.1E1]. Já 4.2E14 disse, sem dar maiores 

explicações, que a matriz curricular seriada complica um pouco o ritmo acadêmico 

do aluno, contudo seria “vital” para o curso. 

Dando depoimentos pessoais, a maioria dos desistentes preferiria uma 

matriz curricular por disciplinas por reprovação à matriz curricular seriada [4.2E1; 

4.2E4; 4.2E13; 4.2E23; 6.1E3; 6.1E8; 6.1E11; 6.1E16]. 4.2E1, por exemplo, disse 

que percebeu que esta era complicada quando passou a vivenciar o sistema por 

disciplinas da UFRN. Quando ele ingressou nessa instituição sentiu “grande 

facilidade” para cursar Engenharia Mecânica porque poderia trancar as disciplinas 

quando estivesse sentindo dificuldade com elas ou por razões relacionadas ao 

trabalho. No IFRN, diferentemente, “não acontecia isso”. Para o entrevistado, um 

aluno “tinha que pagar todas as matérias” se não ficava “pendente, ficava mais 

complicado”.  

6.1E3 também afirmou que a matriz curricular seriada foi um fator que 

dificultou a sua permanência no curso. Segundo ele,  

 

Eu entrei no primeiro semestre e tive que pagar as seis...não sei se foi 
seis...as cinco disciplinas. Então, por exemplo, se eu entrasse na UFRN, eu 
acho que eu continuaria em Física porque lá eu poderia tá pagando uma ou 
duas disciplinas só pra segurar o curso, pra não perder.[...] Mas a questão 
foi que [...] tinha que pagar as cinco disciplinas [no IFRN], não tinha a opção 
de você pagar uma e depois pagar outra e lá na frente adiantar, como na 
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UFRN tem essa possiblidade. Então isso também pesou pra eu sair [da 
licenciatura no IFRN]. Porque...ou eu pagava tudo ou não pagava nenhuma. 
Pagar tudo não dava pra pagar. E se eu trancasse, no outro semestre eu 
tinha que obrigatoriamente me matricular [em todas] né isso? Na UFRN não.  

 

Outro a reprovar a matriz seriada foi 6.1E11. Ele afirmou que ela era “uma 

grande desvantagem que o CEFET” tinha. Sua opinião estava baseada na 

dificuldade com que teve em aproveitar as disciplinas já cursadas em outras 

graduações de outras IES. Outra justificativa para a desvantagem é que àquelas 

disciplinas que foram aproveitadas (somente as de Cálculo) deixavam lacunas no 

seu horário de aula e, devido à matriz seriada do IFRN, o entrevistado não 

conseguiu preenchê-las com outras disciplinas. Dessa forma, o ex-aluno sentiu-se 

desestimulado a frequentar as disciplinas nas quais estava matriculado.  

Crítica semelhante foi feita por 4.2E21. Ele comentou que a matriz curricular 

seriada existente no IFRN “foi um outro fator que influenciou” o seu não retorno ao 

curso. O desistente disse que já havia pagado algumas disciplinas que poderiam ser 

aproveitadas no seu retorno à licenciatura em Física, porém, caso o aproveitamento 

ocorresse, ele ficaria com o seu horário de aulas “quebrado”. Ele não poderia 

selecionar algumas disciplinas para cobrir essas lacunas, visto que a matriz 

curricular existente do curso não possibilitaria tal ação. Dessa forma, 4.2E21 não 

conseguiria adiantar o seu curso. “Eu teria que ficar só naquele período e teria que 

ficar com alguns horários quebrados”.  

4.2E4, 4.2E13 4.2E23 e 6.1E16, ao explicarem os seus abandonos, foram 

notórias as suas insatisfações com a matriz curricular seriada do IFRN. Quando um 

aluno se matricula num dado período, ele tem que cumprir todas as disciplinas 

daquele período, portanto não há, segundo todos, flexibilidade na forma como um 

estudante pode montar o seu horário de aula. 

Para a 6.1E16, o sistema existente no IFRN 

 

É muito rígido. Você não tem como se adaptar...adaptar o curso à você e 
mesmo que não consiga fazer tudo, mas você poderia fazer fazendo aos 
poucos até porque é um curso bem pesado [se referindo ao curso de Física] 
e algumas pessoas não têm condições de ir lá e fechar tudo [se referindo a 
cursar todas as disciplinas].  

 

Já, na UFRN, seria bem diferente, segundo a estudante. Existiria 

flexibilidade para cursar as disciplinas que lhe eram convenientes. Prova disso foi a 
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possibilidade de estagiar à noite para concluir a licenciatura em Matemática e 

ingressar no mercado de trabalho. 

E outros, como 6.1E8, preferiam a matriz curricular por disciplinas, porque 

“você poder escolher a disciplina que você quer pagar até por uma questão de 

flexibilidade de horário, de condições pra estudo”.  

6.1E9, por outro lado, achava que o único problema da matriz curricular 

seriada era em “relação a quem reprova numa disciplina e não tem horário pra pagar 

essa disciplina novamente. Aí tem que fazer um acompanhamento com o professor, 

mas nada grave não”. Esse acompanhamento (estudo individualizado) era 

necessário porque as disciplinas da licenciatura em Física eram oferecidas, 

exclusivamente, no turno noturno83 e, caso um estudante fosse aprovado para o 

período seguinte com uma disciplina pendente, dificilmente, haveria brechas em seu 

horário de aula para recuperar essa disciplina no horário da noite.  

4.2E11, apesar de concordar com o argumento de 6.1E9 sobre as 

reprovações em disciplinas como falhas do sistema seriado, também atribuiu um 

defeito à matriz por disciplinas. Para ela, essa matriz faz com que os alunos fiquem 

preguiçosos e, facilmente, tranquem disciplinas. “Eu tenho muitos colegas que 

desistem de pagar matéria assim [num estalar de dedos], ‘Ah! Esse professor 

apertou um pouquinho, eu vou trancar’ [fala desses colegas segundo a entrevistada]. 

Então, você acaba atrasando o curso todinho porque você vai trancando as 

disciplinas”. 

 

d)  Disciplinas pedagógicas: perguntamos o que os desistentes achavam 

das disciplinas pedagógicas porque acreditávamos que aqueles que não se 

identificavam com a profissão docente poderiam reforçar essa não identificação por 

meio de alguma desaprovação dessas disciplinas. Porém, como poderá ser visto 

abaixo, não deu para confirmar essa hipótese, pois foram distintas as respostas dos 

entrevistados a esse tema. 

4.2E1 e 6.1E4, que afirmaram não querer exercer a profissão docente, 

disseram que consideravam as disciplinas pedagógicas boas e importantes para a 

                                                 
83 A partir de 2008, a licenciatura em Física do Campus Natal Central do IFRN passou a ter, além das 
turmas noturnas, turmas vespertinas. Portanto, atualmente (2011), devido às turmas à tarde, todas as 
disciplinas do curso também estão sendo oferecidas no turno vespertino. 
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licenciatura. Já 4.2E20, que estava em dúvida se seria professor ou não, alegou que 

não tinha afinidade alguma84 com elas.  

Posicionamento diferente foi dado por 6.1E10. Ele disse que não gostava 

das disciplinas pedagógicas, inclusive chamou-as de “chatinhas”. Foi falado o 

seguinte: “eu sempre gostei da Física e queria dar aula de Física e não ser professor 

única e exclusivamente [se referindo, segundo ele, às finalidades das disciplinas 

pedagógicas]”. Todavia, o ex-aluno, que quer ser professor universitário, relatou que, 

se tivesse continuado no curso, as disciplinas pedagógicas não seriam empecilho 

para conclui-lo. De modo semelhante, se expressou 4.2E18. Ele, que também tinha 

o desejo de ser professor, reportou que não se identificava com elas e que era 

cansativo estuda-las, mas reconheceu a importância dessas disciplinas no curso. 

E 4.2E4 e 4.2E21 informaram que se identificavam com algumas das 

disciplinas pedagógicas, pois “realmente foram importantes” para as suas formações 

no tempo que ficaram na licenciatura em Física no IFRN. Todavia, fizeram algumas 

críticas a elas. Além de acharem muito pesada a carga horária das disciplinas de 

educação, elas exigiam muitos trabalhos para serem feitos em casa. Por isso 

consideraram que algumas delas poderiam ser concentradas numa única disciplina. 

4.2E4 também revelou que acreditava que  

 

A maioria das pessoas que vai fazer Física não gosta muito dessa coisa de 
Didática, de textos da educação que são muito...da volta, da volta e volta 
pro mesmo canto. Eu acho que como é geral essas pessoas não terem 
muita afinidade com isso, o fato de ter muitas disciplinas de educação 
termina desmotivando os alunos.  

 

E 4.2E21 ainda disse que algumas das disciplinas pedagógicas 

aparentavam ter como finalidade apenas “completar a grade” curricular. 

Se inserindo em nossa hipótese, os exemplos abaixo, embora poucos, 

podem sugerir futuras pesquisas para esclarecer melhor uma possível identificação 

entre gostar da profissão docente e gostar das disciplinas pedagógicas.   

6.1E1, por exemplo, que confessou que não gostaria de ser professora, 

afirmou que a disciplina de Fundamentos Históricos-filosóficos da Educação “não era 

a minha área, eu já comecei a não gostar” e a de Epistemologia das Ciências “me 

                                                 
84 Com o seu retorno à licenciatura em Física, 4.2E20 mudou o seu pensamento. Na época da 
entrevista, ele considerava algumas das disciplinas pedagógicas muito importantes, e estava 
“gostando bastante das matérias” que estava cursando. 
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dava sono, porque eu não gosto de Filosofia”. Além disso, ela afirmou ainda que 

vinha “arrastada quando tinha as aulas” que “não gostava”.  

Diferindo significativamente da entrevistada anterior, aqueles licenciandos 

que se identificavam com a profissão docente, como 4.2E8, 4.2E11, 4.2E13, 4.2E14, 

4.2E21, 4.2E23, 6.1E6, 6.1E13 e 6.1E16, defendiam a existência das disciplinas 

pedagógicas por importância para a formação dos licenciandos, contribuindo 

também, segundo 6.1E13, para ampliar a “consciência social” das pessoas. 

Curiosamente, 6.1E16 disse que “eu mesmo, até a algum tempo, não dava valor a 

essas disciplinas da licenciatura, mas, hoje, eu vejo a importância delas no curso”. 

  

4.2.5 RELACIONAMENTO ENTRE PROFESSORES E ALUNOS 

 

Essa dimensão foi dividida em três partes, como os alunos avaliaram: o 

corpo docente, o relacionamento entre professores e alunos e a coordenação do 

curso.  

 

a) O corpo docente: para a maioria dos entrevistados, os professores 

dominavam o conteúdo de suas disciplinas, estavam preparados para dar aula e 

estimulavam os alunos a serem futuros professores e a permanecerem no curso 

[4.2E8; 4.2E13; 4.2E14; 4.2E18; 4.2E23; 6.1E4, 6.1E6; 6.1E8; 6.1E9]. 6.1E4, por 

exemplo, também percebeu uma grande preocupação dos professores com o 

rendimento acadêmico e a frequência dos licenciandos e com questões relacionadas 

à desistência, até porque eles participaram, em defesa dos alunos trabalhadores, da 

mudança do horário de início das aulas, das 18h15min para as 19 horas. 

Opinião um pouco contrária a da maioria foi relatada por 4.2E21, 4.2E1, 

4.2E4, 4.2E11 e 6.1E16. O primeiro notou que “enquanto uns [professores] se 

interessavam muito pelo curso, alguns já não davam tanto interesse a disciplina 

ministrada”. E, embora 4.2E21 tenha considerado os professores preparados para 

darem aula, eles não estimulavam e incentivavam os alunos a estudarem e/ou a 

permanecerem no curso como deveriam. Para 4.2E1 a questão dos professores era 

um problema. Ele disse que havia “a falta de preparo dos professores”, “o professor 

meio desmotivado, desestimulado”, alguns até “desqualificados”. No IFRN,  
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Como o professor já tava muito tempo lá, ficava meio que desestimulado e 
muitas vezes o professor nem ia dar aula. Como aconteceu de uma matéria 
no primeiro, no semestre que eu paguei, a professora praticamente não foi 
dar aula e ficou muito complicado o final [do semestre]. 

 

4.2E4, 4.2E11 e 6.1E16 também falaram que tinham queixas de alguns 

docentes, pois acreditavam que os mesmos poderiam se aprofundar mais nos 

conteúdos e estimular mais os alunos. Conforme 4.2E4, “com raras exceções, acho 

que uns dois ou três professores no máximo...eu achei o nível dos professores muito 

baixo para uma graduação em Física. Tinham professores que tavam ali e não 

dominavam mesmo o conteúdo de Física”. 

E 4.1E11 complementou  

 

Os próprios professores de Física também não dão valor ao curso. Por você 
já ser professor de uma instituição federal há muito tempo você não é 
valorizado, você também não procura estimular os alunos também a 
valorizar isso. Os professores não estimulavam a gente a se valorizar.   

 

Destacamos também alguns alunos que opinaram sobre os professores, 

apesar de terem ficado pouco tempo no curso. 6.1E3, falou que, por ter passado 

uma semana no IFRN e não ter tido aula com todos eles, apenas gostou da didática 

de P15 e não teve problemas com os outros docentes. Já 6.1E1, disse, com menos 

de um mês de curso, que “tinha uns [professores] que explicavam melhor... que 

sempre tem uns que explicam melhor que os outros...que a gente gosta mais que os 

outros, mas eu já acho que...gostei de todos, assim, são bons”. Achamos que essa 

fala da entrevistada foi contraditória a outros comentários dela, pois também foi dito, 

por ela, que “não gostava muito” de P5 e se decepcionou com P1 (que faltou 

repetidas vezes no começo do semestre). 6.1E13, excluindo o problema da não 

conciliação com os professores quanto à sua estratégia de participação nas aulas, 

reportou sobre os dois meses em que permaneceu no curso que o corpo docente 

dominava o conteúdo de suas disciplinas e incentivava os alunos a seguirem a 

carreira de licenciado. 

 E 6.1E10, que desistiu antes do fim do primeiro semestre, gostou de todos 

os professores, com exceção de P11. A explicação para não ter gostado desse 

professor foi que a sua aula não era dinâmica. Por causa da didática de P11, ele 

sugeriu que os professores devessem reciclar as suas aulas. Para o entrevistado  
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Acontece muito que, às vezes, você passa o dia todinho, que não é o meu 
caso, no trabalho, aí você pega um professorzinho que fica com aquela 
aulazinha monótona, você acaba não aprendendo. Uma aula mais dinâmica 
seria mais interessante.  

 

b) Relacionamento entre professores e alunos: alguns desistentes 

relataram que não tiveram problemas de relacionamento com os professores 

[4.2E11; 4.2E18; 6.1E4; 6.1E6; 6.1E9]. No caso de 6.1E6 houve até uma “relação de 

amizade”, chegando a tratar alguns “como se fosse amigo do trabalho ou então 

colega de sala”. E 4.2E18 disse, por exemplo, que um reflexo do bom 

relacionamento que teve com os professores, foi o fato que eles não o repreendiam 

nos momentos em que dormia na aula devido ao cansaço. 

6.1E11 deu uma opinião diferente. Ele comentou que 

  

O relacionamento com o professor é muito bom lá [no IFRN]. Em sala de 
aula, o professor tá sempre acessível e tudo, mas eu acho que o problema é 
justamente aquele relacionamento fora da sala de aula porque é difícil 
encontrar ou travar um contato com o professor fora do horário oficial de 
ensino lá porque os professores eles nunca tem tempo. No caso de um...de 
uma consulta, algo mais específico, eu acho que é muito prejudicado porque 
o professor não tem tempo, principalmente, pelo fato do professor não ser 
exclusivo do ensino superior. [...] Então, isso é um fator limitante, 
principalmente, para o pessoal que tem dificuldade e o pessoal que, por 
exemplo, como no meu caso, vez por outra eu faltava aulas importantes e 
tal e ficava prejudicado, até porque no curso de Física não tem aquele grupo 
de estudo, um grupo de monitoria num horário alternativo, não existe isso.  

 

Já 4.2E1 deu outra opinião. O entrevistado relatou ter tido problemas com os 

professores quando necessitou fazer reposições de provas devido ter faltado por 

motivos trabalhistas. Ele falou que, ao tentar conversar com os professores sobre 

sua situação como trabalhador, eles “não abriam mão” da sua presença durante as 

provas. Assim, quando necessitou faltar, o desistente só realizou as reposições após 

a entrega de requerimento e atestado. 

6.1E8 disse algo semelhante sobre o corpo docente. Ele considerou a 

equipe de professores preparada, mas achou “complicado” a forma como eles 

tratavam os alunos trabalhadores. O ex-aluno relatou que os professores não 

entendiam quando esse tipo de estudante precisava fazer uma reposição de uma 

prova ou de uma atividade por ter faltado devido a razões trabalhistas. Segundo ele, 

os docentes achavam que o aluno estava “dando o migué [gíria local para dizer que 

alguém está enrolando], tá querendo ludibriar os professores pra tentar passar 

melhor. Não estudou, aí vai ganhar tempo pra estudar e tirar uma nota melhor”. Essa 
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opinião foi compartilhada por 6.1E11 que acrescentou não haver uma programação 

ou um controle na realização dessas reposições. Elas ficavam “a mercê do 

professor”, o que deixava os alunos dependentes da vontade “de uma só pessoa [o 

professor] e não da administração [coordenação]”.  

Com base no que disse, 6.1E8 defendeu que os professores  

 

Deviam conhecer também a fundo os seus alunos, aqueles que tão faltando, 
saber porque o cara falta, saber porque o cara sai mais cedo e tal. Fazer 
uma investigação social pra poder se adequar também aos alunos. Isso não 
é vergonha nenhuma o professor tentar ver o melhor pra turma e poder 
ajudar na flexão, apesar da escola também ter essa flexão de prova [se 
referindo à flexibilidade para fazer prova]”.  

 

Todavia, destacamos que esse desistente relatou nunca ter procurado os 

professores fora do horário de aula para tirar dúvidas. 

6.1E16 também comentou negativamente que nem todos os professores 

eram compreensíveis com a sua situação de dupla matrícula. Conforme a 

entrevistada, eles ignoravam essa situação e defendiam que o aluno abandonasse o 

curso da outra IES, priorizando, exclusivamente, o IFRN. Opinião semelhante foi 

dada por 4.2E14. Conforme esse desistente,  

 

Eu sentia muita resistência quando você colocava que você também fazia a 
UFRN. Isso aí eu sentia uma certa antipatia. Eles [os professores] não 
gostavam muito, ao meu ver, meu ponto de vista, eles não gostavam muito 
quando o aluno vinha da UFRN. Por exemplo, quando ele [um aluno] 
conciliava as duas faculdades, quando vinha da UFRN, eu achava que eles 
[os professores] não tinham muita flexibilidade. [...] Agora, motivos de você 
colocar porque tinha outra faculdade, eu não achava eles muito flexíveis 
com relação a isso. 

 

Uma avaliação bastante negativa do relacionamento entre corpo docente e 

discente foi feita por 4.2E4. Para esse desistente “muitos deles [professores] não 

estavam preocupados com os alunos. Parece que torciam para que o aluno se 

desse mal”. Ainda complementou  

 

Eu só tive na verdade um professor que me incentivou lá [no IFRN] que foi o 
professor P9, mas os outros...Teve alguns que cumpriram bem o seu papel, 
mas eles estavam ali, iam lá, davam aula e iam embora. Não tinha essa 
coisa de tentar motivar o aluno e tal. Isso dos que eu ainda considero bons 
porque os outros faziam o contrário, tentavam desmotivar o aluno.  
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Um reflexo disso, de acordo com 4.2E4, era a forma como os professores 

lidavam com a situação dos licenciandos trabalhadores ou aqueles que tinham dupla 

matrícula. Os docentes “eram totalmente contra a você ter duas matrículas em 

universidades”. “Eram totalmente não maleáveis” com relação à dupla matrícula. E 

quanto aos trabalhadores, os docentes “não eram nem um pouco sensíveis não”. “A 

regra era a mesma pra todo mundo e quem não conseguisse se adaptar, pior pra 

ele”. 

E 6.1E9, 4.2E20, 4.2E13, 4.2E21 e 4.2E23, por outro lado, relataram que “a 

maior parte dos professores” tinha “uma total compreensão da situação dos alunos” 

[6.1E9]. Ou seja, respeitavam à necessidade de alunos trabalhadores ou com dupla 

matrícula quanto à flexibilização de datas de entrega ou de realização de atividades 

ou de avaliações [6.1E9]. “A maioria dos professores respeitava e até eu não tenho 

conhecimento de nenhum que não respeitava” a situação dos alunos trabalhadores. 

“Muitos professores eram tolerantes quanto a esse quesito da ausência de entrega 

de trabalhos por falta de tempo essas coisas ai. Então, muitos professores eram 

tolerantes” [4.2E20]. Conforme 4.2E13, aqueles licenciandos trabalhadores que 

desistiram, o fizeram porque o curso ficou puxado devido à ausência “do sistema de 

crédito [sistema por disciplinas] que não tem [no IFRN] [...], mas não pelo professor 

não ter entendido a situação dele”. E segundo 4.2E23, os docentes “faziam 

concessões, assim, quanto a esses alunos que tinham o dia cheio e tal, que não 

podiam chegar sempre no horário. Eles abatiam o atraso, enfim...Eram, eles eram 

realmente bastante conscientes nessa parte”. Também concordavam com esse 

posicionamento os desistentes 4.2E8 e 4.2E11. 

 

c) Coordenação: pedimos aos desistentes que a avaliassem devido ao 

coordenador do curso ser um dos professores da licenciatura em Física e à 

coordenação promover o diálogo entre o corpo docente e o discente, além de 

procurar, junto ao IFRN, soluções para os problemas do curso, inclusive os dos 

licenciandos. A maioria dos entrevistados fez uma avaliação positiva da 

coordenação destacando sua proximidade em relação aos alunos, seu fácil acesso, 

participação na divulgação de eventos e atividades extracurriculares por meio de 

avisos em sala de aula e e-mails. [4.2E1; 4.2E8; 4.2E11; 4.2E13; 4.2E14, 4.2E18; 

6.1E4; 6.1E6; 6.1E9]. Destacamos a fala de 4.2E13 que tinha “muito até que 
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agradecer” porque a coordenação foi compreensível com sua religião adventista e 

providenciou para que ela repusesse, em outros horários, as aulas perdidas na 

sexta-feira à noite. 

Outros, como 6.1E11, diferentemente, disseram que a coordenação, 

“poderia ter, digamos, uma presença mais aproximada com a turma”. Segundo esse 

aluno, os calouros, principalmente, possuem pouca iniciativa para participar de 

atividades extracurriculares. Assim caberia à coordenação divulgá-las e promovê-

las. Do contrário, poucos participariam e teriam a aprendizagem prejudicada. 6.1E13 

também relatou esse distanciamento da coordenação, pois se sentiu muito “largado” 

dentro do curso: “você é aluno vá lá, sua obrigação é você ir pra aula, estudar, 

prestar atenção e fazer prova”.  

Ele e 6.1E16, por exemplo, comentaram que a coordenação poderia ajudar 

os alunos, que querem desistir do curso, informando-os sobre o trancamento, pois 

evitaria que perdessem os prazos e favoreceria a opção por essa ação acadêmica 

ao invés da desistência.  

Uma avaliação bem diferente foi feita por 4.2E4. Para ele, quando o 

coordenador do curso era P9, havia um bom relacionamento com a coordenação. 

Porém, quando P7 assumiu no lugar de P9, “as coisas mudaram da água para o 

vinho”. O entrevistado alegou que esse coordenador “não tinha essa preocupação 

de ajudar o aluno. [...] Então, eu acho que um coordenador do curso, ele tem a 

função de querer que as coisas melhorem, querer ajudar os alunos. E eu acho que 

isso aí ele não fazia não”. 

Um caso particular que merece relato é o de 4.2E23. Ele fez dois 

comentários sobre a coordenação. A respeito da “interação de coordenação com 

estudantes”, 4.3E23 não teve o que reclamar, porém ficou insatisfeito com a falta de 

resposta quanto a um problema que estava passando. Quando o ex-aluno reprovou, 

ao final de 2004.2 (primeiro período), em algumas disciplinas, ele teve a vontade de 

recuperá-las no semestre seguinte, 2005.1. Porém, como não houve a constituição 

de uma nova turma de calouros (devido à reforma curricular), não foram oferecidas 

as disciplinas nas quais ele havia reprovado. Logo, quando procurou a coordenação 

para resolver essa pendência, conforme 4.2E23, “não me deram uma resposta. Não 

conseguiram me dar uma resposta concreta”. Isto, portanto tornou-se o evento que 
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culminou na saída definitiva do desistente da licenciatura em Física, possibilitando 

assim que se dedicasse exclusivamente ao vestibular da UFRN. 

Outros desistentes, como 4.2E20 e 6.1E8, informaram que não tiveram 

contato, por vontade própria, com a coordenação e outros, como 6.1E1, devido a 

sua curta permanência na licenciatura em Física disseram não poder avaliar a 

atuação da coordenação do curso junto aos licenciandos. 

 

4.2.6 QUESTÕES PESSOAIS DO PÚBLICO DISCENTE 

 

Esta seção apresenta a opinião dos desistentes quanto à existência ou não 

de dificuldades de: formação básica de conteúdos; locomoção; financeira; conciliar 

trabalho e estudo; e conciliar a dupla matrícula. Assim como a seção anterior, 

visamos identificar dificuldades que possam reforçar os motivos alegados pelos 

entrevistados como responsáveis por suas desistências. 

 

a) Dificuldade na formação básica de conteúdos: dois públicos distintos 

foram identificados quanto à dificuldade na formação básica de conteúdos: aqueles 

que não tiveram esse problema e os que o vivenciaram.  

No primeiro grupo estão 6.1E1, 6.1E6, 6.1E10, 4.2E1, 4.2E8, 4.2E11, 

4.2E13, 4.2E14, 4.2E18, 4.2E21 e 4.2E23. A primeira falou que, embora sua 

formação básica de conteúdos fosse boa, ficou bastante decepcionada com seu o 

ensino médio em escola estadual porque faltavam muitos professores. 6.1E6 já 

atribuiu a sua boa formação ao período em que esteve no IFRN como aluno de um 

curso técnico. E 6.1E10 expressou que o fato de um aluno ter concluído na rede 

pública de ensino, como foi o seu caso, não era desculpa para a deficiência na 

formação básica, pois “Você tem ótimas bibliotecas no estado que você pode 

acessar a internet. [a internet] É um mundo sem fim que você pode fazer pesquisa”, 

então “você só não aprende se você quiser”. 

No segundo grupo, 6.1E4 e 6.1E9 disseram que tiveram problemas na 

formação básica de conteúdos, pois não tinham o costume de estudar no ensino 

médio. Isto refletiu, principalmente, na falta de ritmo de estudos necessários às 

disciplinas iniciais da licenciatura. 6.1E13 relatou problema semelhante, contudo, 

devido ao período significativo durante o qual ficou sem estudar antes de ingressar 
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na Física. Nas suas palavras: “tive deficiência sim, tive. Não devido eu ter terminado, 

por eu ter terminado na escola estadual. A deficiência foi porque eu passei um 

grande tempo sem estudar. Passei quase quinze anos sem olhar prum livro”.  

4.2E4, 4.2E20, 6.1E11 e 6.1E16 também comentaram que, devido à 

formação básica de conteúdos deficiente, tiveram problemas de aprendizagem com 

os conteúdos ministrados nas disciplinas. E para 6.1E11 e 6.1E16, isto lhes 

causavam certo desestímulo. Portanto, ambos defenderam que deveriam haver 

programas ou ações institucionais, como monitorias, grupos de estudo ou horário de 

atendimento dos professores, para ajudar alunos com esse tipo de problema. E, no 

caso de 6.1E11, segundo ele, se existissem, na época, tais programas ou ações, ele 

não teria reprovado em algumas disciplinas. 

É importante destacar que, embora nenhum entrevistado tenha alegado 

desistir da licenciatura em Física por não estar conseguindo acompanhar o curso 

devido à formação básica de conteúdos deficiente (tabela 10), acreditamos que este 

possa ser um fator que contribua para a falta de tempo para se dedicar ao curso. 

Isso porque, além de estudar os conteúdos específicos da licenciatura, estudantes 

com essa dificuldade precisam de tempo disponível para estudar conteúdos do 

ensino médio. Desse modo, apesar desse raciocínio não ter surgido nas análises 

das entrevistas, defendemos não descartá-lo por acreditarmos que a formação 

básica de conteúdos deficiente influencie, ainda que minimamente, a falta de tempo 

para se dedicar ao curso. 

 

b) Dificuldade de locomoção: apenas um entrevistado [4.2E14] alegou ter 

tido problemas quanto à locomoção ao IFRN a ponto de impedi-lo de frequentar o 

curso. Porém essa dificuldade foi originada por problemas financeiros, logo está 

melhor descrita abaixo. 

 

c) Dificuldade financeira: somente três entrevistados [6.1E6, 6.1E8; 

4.2E14] relataram que tiveram problemas financeiros durante o tempo em que 

estiveram no curso. Desses, dois desistentes [6.1E6; 6.1E8], falaram que, embora 

sentissem no bolso as despesas necessárias para frequentar a graduação, isso não 

chegou a ser um fator para desistirem da licenciatura em Física. Nas palavras de 

6.1E8  
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Com certeza [teve dificuldades financeiras] porque eu não nasci em berço 
de ouro. Então, tudo pra mim lá [no IFRN] era mais difícil porque tinha a 
questão, além das minhas responsabilidades pessoais e familiares, tinha 
uma despesa extra na escola [no IFRN]: cópia. Cópia disso, cópia daquilo, 
tinha que comprar livro. Eu não comprei nenhum livro porque tinha essa 
dúvida se eu ia continuar ou não, então preferi não comprar.  

 

A dificuldade financeira influenciou diretamente a desistência de 4.2E14 do 

curso. De acordo com o desistente, o colégio, no interior onde trabalhava como 

professor de Biologia, passou a atrasar muito o pagamento de seu salário. Em 

alguns momentos o atraso chegou a dois meses. Portanto, devido a esses atrasos 

no pagamento, o entrevistado passou a ter dificuldade financeira para bancar as 

passagens rodoviárias de ida e volta do interior para a capital (Natal). Dessa forma, 

não teve como o desistente sair do seu local de trabalho e frequentar as aulas no 

IFRN, consequentemente, ele desistiu do curso.  

Destacamos também a denuncia de 4.2E1 e 4.2E13. Apesar de não terem 

tido problemas financeiros, 4.2E1 criticou o IFRN por cobrar dos alunos alguns 

documentos ou serviços que eles necessitavam, como histórico escolar ou realizar a 

matrícula semestral85. Mesma crítica foi feita por 4.2E13 ao afirmar que no IFRN 

“você tinha que pagar a matrícula, tinha que pagar o trancamento, tinha que pagar 

tudo. Declaração que a gente vai pedir, a gente tinha que pagar”. 

 

d) Dificuldade em conciliar atividade remunerada e estudo: dos onze 

entrevistados que, na época, desenvolviam alguma atividade remunerada (trabalho 

ou estágio) [4.2E1; 4.2E14; 4.2E18; 4.2E23; 6.1E3; 6.1E4; 6.1E6; 6.1E8; 6.1E9; 

6.1E11; 6.1E13] nove [4.2E1; 4.2E18; 4.2E23; 6.1E386; 6.1E4; 6.1E6; 6.1E8; 6.1E9; 

6.1E11] disseram que sentiram dificuldade para concilia-la com os estudos. Essa 

dificuldade ocorreu pelo tempo reduzido que tinham para se dedicar ao curso, 

principalmente, ao estudar para as disciplinas. Alguns [4.2E1; 4.2E18; 6.1E4; 6.1E8] 

também reclamaram do cansaço ao chegarem para às aulas.  

Essas informações reforçam o impacto na desistência da condição de 

desenvolver atividades remuneradas em conjunto com o curso de licenciatura em 

                                                 
85 Até o ano de 2007, essa era um prática do IFRN. Após uma legislação federal, a instituição não 
pôde mais cobrar dos seus alunos por esse tipo de serviço. 
86 6.1E3, embora trabalhasse meio expediente, ainda tinha dificuldade para conciliar todas as 
atividades pessoais que desenvolvia, incluindo, estudar para a licenciatura em Física. 
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Física, pois dos nove entrevistados [4.2E1; 4.2E18; 4.2E23; 6.1E3; 6.1E4; 6.1E6; 

6.1E8; 6.1E9; 6.1E11] que alegaram ter dificuldade em conciliar esse tipo de 

atividade com os estudos, oito desistiram por falta de tempo para se dedicar ao 

curso [4.2E18; 4.2E23; 6.1E3; 6.1E4; 6.1E6; 6.1E8; 6.1E9; 6.1E11] (tabela 10). 

Alguns alunos não trabalhadores, como 4.2E4, 4.2E11, 4.2E13, 4.2E20, 

4.2E21 e 6.1E1, também relataram que viram seus colegas que trabalhavam 

apresentando dificuldade em cumprir satisfatoriamente as atividades acadêmicas do 

curso. E 4.2E4 falou que os licenciandos trabalhadores “tinham uma certa 

dificuldade, mas não era só por falta de tempo”, alguns não estavam motivados para 

estudar. “Então, isso atrapalhava muito, muito mesmo. O rendimento da turma era 

muito baixo”. Já 4.2E13 destacou que, alguns dos licenciandos trabalhadores, por 

serem professores, tinham “que levar trabalho pra casa”, algo que os atrapalhavam 

quando necessitavam estudar para a licenciatura em Física. Algo diferente foi dito 

por 4.2E21. Ele relatou que os licenciandos trabalhadores que tinham dificuldades 

em conciliar emprego e os estudos para o curso eram ajudados por seus colegas de 

turma, uma vez que, “um sempre ajudava o outro com relação a estudar junto no 

final de semana, esse tipo de coisa assim. [...] Existia dificuldade, mas a gente 

conseguia passar por cima disso”. 

Já 6.1E13, enquanto estudante trabalhador, diferentemente, falou que 

poderia conciliar trabalho (sistema de embarque) e estudo se não fosse o problema 

da não aceitação pelos professores da sua estratégia de participação nas aulas. 

4.2E14 também disse que sempre teve tempo para estudar, inclusive, não fazia as 

suas atividades acadêmicas de última hora. 

 

e) Dificuldade em conciliar dupla matrícula: cinco entrevistados [4.2E1; 

4.2E11; 4.2E20; 6.1E1; 6.1E10], não chegaram a ter, de fato, dupla matrícula, pois 

desistiram da licenciatura em Física para ingressar em outras graduações devido à 

incompatibilidade de horários entre elas87. Outros quatro alunos com dupla matrícula 

[4.2E4; 4.2E13; 6.1E3; 6.1E9] informaram que tiveram dificuldade para conciliar as 

duas graduações por causa da sobrecarga de atividades acadêmicas. E, somente 

                                                 
87 No caso de 4.2E20, ele não chegou ter, de fato, dupla matrícula porque teve que mudar de cidade 
para cursar a nova graduação. Já 4.2E8 e 6.1E16 tiveram uma incompatibilidade de horário, mas não 
de imediato, enquanto cursavam simultaneamente as duas graduações. 
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4.2E14 e 4.2E21, disseram conciliar perfeitamente as duas graduações que 

cursavam simultaneamente.  

Dos onze desistentes que relataram ter dificuldade em conciliar a dupla 

matrícula, dez [4.2E1; 4.2E4; 4.1E8; 4.2E11; 4.2E13; 4.2E20; 6.1E1; 6.1E9; 6.1E10 

e 6.1E16] afirmaram que um dos motivos para a desistência na licenciatura em 

Física do IFRN foi justamente a opção por outro curso de nível superior (tabela 10). 

E 6.1E3, inclusive, tinha a possibilidade de fazer essa opção, porém também 

resolveu desistir do mestrado. 

 

4.2.7 SUGESTÕES DE AÇÕES CURRICULARES E/OU INSTITUCIONAIS PARA O 

COMBATE À DESISTÊNCIA NA LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN 

 

A última seção deste capítulo está destinada a apresentação de ações 

curriculares e/ou institucionais sugeridas espontaneamente pelos desistentes para o 

combate ao abandono na licenciatura em Física do IFRN. Consideramos as 

sugestões abaixo informações tão importantes quanto os dados fornecidos, pelos 

próprios entrevistados, sobre as razões para a desistência nessa graduação. A 

importância atribuída às sugestões provém do fato de que foram dadas por pessoas 

que vivenciaram o abandono. Em outras palavras, são os próprios atores dessa 

problemática educacional que relataram o porquê de terem desistido do curso de 

Física e o que pode ser feito para minimizar tais desistências. 

Ainda nesta seção, analisaremos a viabilidade das sugestões dadas. Isso 

nos possibilitará selecionar aquelas sugestões que irão compor o relatório de ações 

curriculares e institucionais para o combate à desistência na licenciatura em Física, 

produto desta dissertação. A viabilidade das sugestões foi indicada por meio da 

seguinte coloração: verde para as viáveis e vermelho para às inviáveis.  

 

a) Sugestões relacionadas à matriz curricular: 

• Implantação da matriz curricular por disciplinas: a existência dessa 

matriz possibilitaria que os licenciandos, mais facilmente, adiantassem o curso, se 

matriculassem em um número menor de disciplinas (caso estivessem com pouco 

tempo disponível para se dedicar a toda as do período) ou cursassem mais 
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facilmente, duas graduações simultaneamente, pois poderiam trancar as disciplinas 

da licenciatura em Física quando precisassem.  

Devido às inúmeras vantagens da matriz curricular por disciplinas sobre a 

matriz curricular seriada, defendemos e acreditamos que a Implantação da matriz 

curricular por disciplinas seja uma das sugestões mais eficazes contra a desistência. 

Contudo algo que poderia ocorrer era o aumento do tempo de permanência do aluno 

do curso. Porém, consideramos preferível um aluno se formar tardiamente a não se 

formar. 

• Implantação do turno diurno de aulas: a existência do horário diurno de 

aulas (sem excluir o horário noturno) possibilitaria que um número menor de 

trabalhadores frequentasse o curso (por razões óbvias de incompatibilidade de 

horário entre o expediente no emprego e o curso) em detrimento de um número 

maior de estudantes profissionais (aqueles que não possuem emprego) que teriam 

maior facilidade para se dedicar ao curso. 

Essa sugestão foi dada por 6.1E10 durante sua entrevista em 2007, um ano 

antes da implantação das turmas vespertinas em 2008, logo podemos dizer que ele 

antecipou essa mudança que iria ocorrer na licenciatura em Física. Embora essa 

sugestão esteja atualmente implantada pela coordenação do curso, defendemos sua 

viabilidade por concordarmos com o argumento (descrito acima) utilizado por 6.1E10 

para justificar a criação do turno diurno. E, apesar de não ter sido objetivo desta 

dissertação avaliar a desistência ou o rendimento das turmas vespertinas, 

perguntamos, durante a entrevista com os professores, como eles avaliavam essas 

turmas. Os docentes afirmaram que os alunos do turno diurno mostram-se muito 

mais participativos nas atividades do curso, possuem um rendimento acadêmico 

superior àqueles do noturno, e estão desistindo em menor número. Algo que é 

condizente com um público quase que exclusivamente não trabalhador. 

• Oferta de disciplinas no turno diurno: isso possibilitaria reduzir a 

desistência, pois os licenciandos poderiam conciliar, com mais facilidade, as suas 

atividades pessoais e/ou profissionais com os horários das disciplinas da licenciatura 

em Física. 

• Implantação de novas disciplinas: deveriam ser implantadas mais 

disciplinas de Cálculo, disciplinas de Física aplicada ao cotidiano e disciplinas como 
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Biofísica. Elas fariam com que os licenciandos tivessem uma formação diferenciada 

da tradicional e ficassem mais estimulados com o curso.  

As sugestões Oferta de disciplinas no turno diurno e Implantação de novas 

disciplinas mostram-se aplicáveis. Inclusive, a primeira, com a existência das turmas 

da tarde, já foi implantada. 

 

b) Sugestões relacionadas à implantação de programas ou ações: 

• Implantação de programas ou ações para combater a formação básica 

de conteúdos deficiente: isso possibilitaria que um aluno superasse sua dificuldade 

em relação aos conteúdos e, assim, ficasse motivado a permanecer no curso. 

Os desistentes, embora não tenham desistido devido à dificuldade acima, 

sugeriram que a Implantação de programas ou ações para combater a formação 

básica de conteúdos deficiente seria uma interessante forma de combater a 

desistência, pois os licenciandos mais facilmente acompanhariam os conteúdos das 

disciplinas da licenciatura, evitando assim reprovações.  

• Implantação de programas ou ações específicas para o público 

trabalhador: teriam como finalidade dar o suporte necessário para que esse tipo de 

estudante pudesse exercer suas atividades trabalhistas sem prejuízo à sua 

dedicação ao curso de Física. Incialmente, poderia ser utilizado algum documento 

para identificar esses alunos (e assim torna-los conhecidos pelo corpo docente) e, 

em seguida, planejados e implantados os programas e as ações visando estimular e 

manter o público trabalhador no curso. 

• Oferta de bolsas: as bolsas, por serem incentivos financeiros, 

estimulam o estudante a estudar, a permanecer no curso e a não trabalhar (não 

precisar estar em um emprego).  

• Implantação, nos períodos iniciais do curso, de um programa de 

estágio à docência remunerado: ao se implantar tal programa, os alunos seriam 

encaminhados às escolas públicas ou privadas para realizarem o estágio. Por ser 

remunerada, essa atividade seria um estímulo a permanência do aluno na 

licenciatura. Ela também teria como função aproximar o licenciando da realidade da 

docência, fazendo então com que refletisse se gostaria de seguir ou não essa 

carreira. 
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Consideramos viáveis as duas sugestões acima, até porque, elas já foram 

implantadas, num momento posterior às entrevistas, com o projeto PIBID e o PET. 

 

c) Sugestões relacionadas à coordenação:  

• Divulgação do período de trancamento: a coordenação poderia ajudar 

os alunos, que buscam desistir do curso, informando-os sobre o trancamento, pois 

evitaria que eles perdessem os prazos e favoreceria a opção por essa ação 

acadêmica, quando estivessem com problemas, ao invés da desistência. 

• Divulgação da licenciatura em Física do IFRN para vestibulandos: Além 

de ser uma forma de valorizar esta graduação, isso faria com que um número maior 

de interessados pelo curso disputasse, no vestibular, as vagas oferecidas, 

dificultando, assim, o ingresso de não interessados.  

Essas duas sugestões que estão relacionadas à coordenação, Divulgação 

do período de trancamento e Divulgação da licenciatura em Física do IFRN para 

vestibulandos, podem ser facilmente aplicadas e não necessariamente precisam ser 

realizadas exclusivamente pelo coordenador. Este pode contar com a ajuda de 

professores e/ou alunos para promover essas divulgações. 

 

d) Sugestões relacionadas à instituição:  

• Existência de outros cursos afins à área de Física no turno noturno: a 

presença de um número maior de estudantes de outras graduações afins à área de 

Física seria um estímulo à permanência dos licenciandos, pois haveria um público 

maior com o qual se poderia interagir (e não somente com os próprios colegas de 

turma). 

Esta é uma sugestão, cuja viabilidade é duvidosa. Ela, apesar de favorecer 

que mais estudantes tenham acesso à formação superior, não pode ter como 

argumento a simples ideia de que esses novos cursos devem existir para que os 

seus alunos façam companhia aos licenciandos da Física e estes, 

consequentemente, fiquem estimulados a permanecerem nesta graduação.   

• Capacitação dos professores: os professores deveriam passar por 

capacitações pedagógicas para tornarem suas aulas mais dinâmicas e para 

utilizarem estratégias de motivação dos alunos. Junto à capacitação, os professores 

deveriam ser mais incentivados e estimulados a darem aula. 
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Esta sugestão, ao ter como finalidade fazer com que os docentes tornem 

suas aulas mais dinâmicas, engloba mais uma sugestão: Desenvolvimento de 

metodologias de ensino que sejam mais motivadoras e estimuladoras Embora, 

essas duas sugestões venham a interferir diretamente na prática docente de um 

professor, algo tido por alguns como questão pessoal, elas podem ser implantadas 

se houver devida intervenção e orientação da instituição. Além do mais, o que está 

sendo sugerido não visa que o professor mude o seu estilo de dar aula, mas que 

realize algumas ações que beneficiem os seus alunos, principalmente, os 

trabalhadores. Ou seja, trata-se de um momento em que o docente pode ser 

qualificar ainda mais, e não deve ser visto como algo punitivo. 

 

e) Sugestões relacionadas ao vestibular:  

• Redução no número de vagas oferecidas: possibilitaria a redução da 

influência da baixa concorrência como fator facilitador do ingresso de estudantes não 

interessados na licenciatura em Física. 

• Implantação de um teste vocacional: esse teste, sendo realizado antes 

do início das aulas com os alunos aprovados no vestibular, faria com eles refletissem 

sobre se a licenciatura em Física é o curso que eles realmente desejam seguir. Em 

caso de não haver identificação, o aluno poderia ceder a sua vaga a outro que se 

identificasse e que desejasse concluir a licenciatura em Física. 

Ambas as sugestões são de aplicação inviável. A primeira tem como 

intenção eliminar a existência da baixa concorrência no vestibular e seus possíveis 

efeitos. Todavia, acreditamos que seja desnecessária sua implantação porque, se 

com 30 vagas oferecidas a desistência gira em torno de 84%, se reduzíssemos esse 

número, correríamos o risco de ter uma desistência de 100% ou bem próxima disso. 

A segunda sugestão é interessante para ser aplicada no ensino médio, mas não faz 

sentido fazer um teste vocacional com alunos que foram aprovados no vestibular. 

Ademais, onde alocar os que não se identificassem com o curso?   

 

f) Sugestões relacionadas à educação básica88:  

• Desmistificar a Física como disciplina difícil: se os alunos da educação 

básica forem ensinados de forma mais dinâmica e interativa, eles perceberiam que a 
                                                 
88 Essas sugestões não estão coloridas, pois fogem a nossa proposta de relatório de ações 
curriculares e institucionais de combate à desistência na licenciatura em Física do IFRN. 
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Física não é uma disciplina difícil. Isso faria com que esses estudantes ficassem 

mais interessados a cursar a licenciatura em Física e, portanto, mais dificilmente 

desistiriam do curso. 

• Valorizar a profissão docente: isto faria com que mais pessoas 

procurassem e valorizassem as licenciaturas, portanto a desistência seria bem 

menor. 

Apesar de fugirem ao alcance das influências da coordenação de Física, dos 

professores, dos alunos e até mesmo do IFRN, resolvemos avaliar as sugestões 

deste quesito. A primeira delas, Desmistificar a Física como disciplina difícil, pode 

ser aplicável se forem modificadas a maneira como muitos professores da educação 

básica atualmente dão aula e o modo como operam alguns dos cursos de formação 

de licenciados em Física. A segunda, Valorização da profissão docente, para ter 

aplicação, depende de fatores econômicos e políticos municipais, estaduais e 

federais. Porém, sendo implantada, poderia fazer com que a desistência fosse 

drasticamente reduzida, pois vestibulandos e licenciandos pensariam na carreira de 

professor como economicamente viável. Esta sugestão, acreditamos ser uma das 

principais a serem implantada. Contudo, sua discussão foge aos objetivos de nossa 

questão-foco. 

 

No próximo capítulo, analisaremos as entrevistas com os professores de 

modo a ouvirmos também suas versões sobre a desistência na licenciatura em 

Física do IFRN e possíveis sugestões para minimizá-la. Pretendemos com essa 

estratégia fazer uma triangulação dos motivos por trás do abandono deste curso, 

confrontando as sugestões dadas pelos desistentes às apresentadas pelos 

professores. Tornaremos, assim, mais concreto e rico o produto educacional desta 

dissertação: um relatório contendo sugestões e ações curriculares e institucionais 

para reduzir a desistência na licenciatura em Física do IFRN. 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO 5555: : : : entrevista com os entrevista com os entrevista com os entrevista com os 
professoresprofessoresprofessoresprofessores    

 

O quinto capítulo aborda a análise quantitativa-interpretativa das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com professores da licenciatura em 

Física do IFRN. Eles foram selecionados a partir dos seguintes critérios: 

lecionaram para ambas as turmas investigadas (2004.2 e 2006.1) e/ou 

ministraram mais de uma disciplina em uma ou em ambas as turmas e/ou 

também foram coordenadores do curso.  

As entrevistas seguiram um roteiro prévio, semelhante àquele utilizado 

com os alunos (apresentado na seção 1.5), contendo três blocos de perguntas. 

O primeiro bloco continha a pergunta inicial aberta: “Qual foi a principal causa 

da desistência de seus alunos?”. O segundo, dividido em quatro dimensões 

(estrutura e funcionamento do curso; interesse dos alunos pela licenciatura; 

relacionamento entre professores e alunos; e descrição dos públicos discente 

e docente), questionou os professores sobre fatores relacionados a essas 

dimensões que supusemos ter alguma contribuição para o abandono dos 

licenciandos. E o último bloco finalizou a entrevista perguntando sobre quais 

sugestões eles dariam para minimizar a desistência na licenciatura em Física.  

Iniciamos as discussões sobre as entrevistas com um comentário geral 

sobre a fala de cada um dos entrevistados, citando questões significativas 

apontadas por eles. Essa etapa inicial permite compreender a essência do 

discurso de cada sujeito. Em seguida, por meio da análise quantitativa-

interpretativa das entrevistas obtivemos categorias (padrões de respostas) que 

respondessem às perguntas feitas. Logo após, utilizamos as categorias, junto 

às falas dos entrevistados, para, qualitativamente, revelarmos um pouco do 

pensamento docente sobre as possíveis causas da desistência da licenciatura 

em Física no IFRN. Também obtivemos desses profissionais sugestões para 

combatermos essa problemática e, assim, enriquecermos o produto 

educacional desta dissertação.  
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5.1 INTERESSE PELOS PROFESSORES 

 

Interessou-nos ouvir professores do IFRN envolvidos com a licenciatura em 

Física, pois os mesmos fizeram (e ainda fazem) parte da relação ensino-

aprendizagem, vivenciando o esvaziamento de suas turmas no decorrer do curso 

e/ou de um semestre letivo. Os relatos deles nas entrevistas fizeram emergir 

explicações para a desistência de licenciandos contribuindo assim para um melhor 

entendimento dessa problemática educacional nessa graduação. 

Embora muitos desses professores se dediquem aos conhecimentos 

científicos das disciplinas por eles ministradas, as opiniões desses profissionais 

repousam no senso comum quando o assunto é a desistência universitária. Essas 

opiniões podem ser inseridas, portanto no chamado pensamento docente 

espontâneo, tema de pesquisa que surgiu a partir da década de 1990 na área de 

ensino de ciência. O pensamento docente espontâneo pode ser entendido como 

“ideias de senso comum compartilhadas por professores, desenvolvidas ao longo da 

sua formação e baseadas em modelos tradicionais de docência vivenciados em 

anos de escolarização” (OSTERMANN; REZENDE, 2009, p. 74). Sendo assim, além 

de suas vivências pessoais como professores da licenciatura em Física do IFRN, 

suspeitamos que aqueles docentes formados nessa ciência (licenciatura e/ou 

bacharelado) possam resgatar, da época na qual cursavam essa graduação, fatores, 

vivenciados por eles e/ou por seus colegas desistentes, relacionados ao abandono. 

Dessa forma, pretendemos com a análise das entrevistas realizadas inferir, 

qualitativamente, qual(is) o(s) pensamento(s) do corpo docente a respeito das 

causas da desistência na licenciatura em Física do IFRN. Além disso, 

acompanharam essa discussão, as opiniões docentes sobre dimensões que 

suspeitamos ter alguma contribuição para o abandono dos licenciandos: a estrutura 

e o funcionamento da graduação em questão, o interesse discente pela licenciatura, 

o relacionamento entre professores e alunos e a descrição dos públicos discente e 

docente. Todas essas opiniões foram fundamentais para uma compreensão de 

como surgiu e se inseriu, em sua própria prática docente, a ideia de um professor 

sobre as causas da desistência e suas sugestões de combate. Em outras palavras, 

foi importante reconhecer essas dimensões, as quais envolvem a prática docente, 
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para que as explicações dos professores sobre o abandono na licenciatura em 

Física e suas sugestões de combate existam dentro de um contexto educacional. 

 

5.2 ANÁLISE QUANTITATIVA-INTERPRETATIVA DAS ENTREVISTAS COM OS 

PROFESSORES 

 

A seguir, apresentamos uma análise quantitativa-interpretativa individual de 

cada entrevista realizada destacando o principal raciocínio utilizado pelo professor 

para descrever as possíveis relações existentes entre o fenômeno da desistência e a 

licenciatura em Física do IFRN. Neste momento, nos preocupamos em revelar as 

opiniões dos docentes sobre esta problemática e quais os mais significativos fatores, 

concepções, conceitos, preconceitos, reflexões, reclamações ou relatos de vivências 

permearam suas falas. Por questões éticas, não identificamos nominalmente os 

professores. Consideramos relevante, no entanto, caracterizar a formação 

acadêmica e inserção de cada um desses profissionais no curso. 

 

Professor P189 

 

Para esse professor, a principal causa da desistência da licenciatura em 

Física está relacionada direta, ou indiretamente, ao fracasso do próprio aluno; 

consequência do que ele chamou de “qualidade do aluno que entra no curso de 

Física”. O raciocínio utilizado pelo entrevistado nessa afirmação pode ser descrito da 

seguinte maneira: alguns alunos, como os de escolas públicas, possuem uma 

deficiência em sua formação no ensino médio (formação básica de conteúdos 

deficientes, principalmente, em Física). Portanto, quando buscam aprovação no 

vestibular, esses estudantes procuram os cursos menos concorridos. Logo, Física 

termina sendo um desses cursos. Assim, os alunos com deficiência acabam por 

constituir a baixa concorrência do curso de Física, algo que, consequentemente, 

atrai mais alunos com deficiência. Este ciclo, segundo P1, faz com que os 

candidatos ao curso de Física não se dediquem ao vestibular gerando desse modo 

uma baixa concorrência de nível fraco. Algo que, por sua vez, gera mais 

                                                 
89 Este professor é bacharel, licenciado e mestre em Física. Ele é efetivo na instituição e na licenciatura em Física 
desde 2004.  
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concorrentes os quais “por saber que, com quem ele tá concorrendo também é 

fraco” optam pelo vestibular em Física.  

Dessa forma, para o entrevistado, cedo ou tarde, a formação básica de 

conteúdos deficiente do aluno ingresso entra em conflito com a necessidade de uma 

maior dedicação ao curso. “A maioria dos alunos quer seguir uma coisa, mas não 

quer ter trabalho pra seguir isso, já que a deficiência é muito grande”. Então, não 

havendo uma dedicação ao curso, o estudante pode ser reprovado, o que acarreta 

em desmotivação e, consequentemente, na mudança de curso ou no abandono da 

IES.  

O raciocínio criado por P1, para explicar a desistência em Física, é também a 

base para justificar o comportamento de certos alunos no curso. Por exemplo: para 

ele, o fato de o aluno realizar empréstimos constantes de livros na biblioteca revela 

certo desinteresse pelo curso de Física, pois “se a pessoa escolhe fazer o curso de 

Física, ele tem que investir na carreira” e faz parte desse investimento a compra de 

livros que serão usados “pra sempre na sua vida acadêmica e na vida profissional”. 

Esse mesmo raciocínio se aplica à responsabilidade do aluno em conseguir a carga 

horária (necessária para concluir o curso) das atividades acadêmicas, científicas e 

culturais (AACC), vulgo atividades extracurriculares. Segundo P1, se um aluno, 

independente de trabalhar ou não, quer realmente ser professor de Física, ele tem 

que cumprir os requisitos que a instituição e o curso exigem. Logo, o aluno tem que 

saber conciliar as suas atividades pessoais e/ou profissionais com essas exigências. 

Desse modo, para o entrevistado, a consequência do fracasso na obtenção da carga 

horária das AACC recai exclusivamente sobre o próprio aluno. 

 

Professor P290 

 

Algo que se destacou na entrevista desse professor foi a sua crença de que 

diversos fatores (acadêmicos, sociais, profissionais e pessoais) atuam 

simultaneamente justificando a permanência ou a desistência de um aluno na 

licenciatura em Física do IFRN. Exemplos dessa crença podem ser encontrados a 

seguir. 

                                                 
90 Este professor é graduado em Pedagogia e tem especialização, mestrado e doutorado em Educação. Ele é 
efetivo na instituição e na licenciatura em Física desde 2005. 
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Ao ser perguntado sobre quais principais motivos produzem as desistências, 

P2 disse inicialmente que não dava “pra citar apenas um motivo”, pois isto dependia 

de um “conjunto de coisas contextuais que, às vezes, não está só no aluno, mas no 

contexto da sua vida acadêmica, na sua vida profissional, pessoal, que contribui 

para uma evasão”. A respeito de sugestões de ações curriculares ou institucionais 

as quais combatam o abandono em Física, P2 também iniciou sua resposta dizendo 

que  

 

essa é uma pergunta bastante complexa porque ela mexe com um conjunto 
de respostas contextualizadas na instituição. [...] eu não tenho uma fórmula 
mágica pra dizer [...] Eu não tenho uma resposta única pra isso [...] são n 
coisas que a gente, que a instituição, ela não dá conta disso.  

 

Embora o entrevistado, inicialmente, tenha defendido que não poderia apontar 

causas ou sugestões únicas para a problemática da licenciatura em Física do IFRN, 

ele relatou quatro exemplos de desistência que tem presenciado em sua vida 

profissional. 

Para P2, a causa de abandono mais recorrente está relacionada a alunos 

matriculados na licenciatura em Física que não se identificam com o curso. Para ele, 

esses alunos não demonstram interesse e chegam a dizer que não querem ser 

professores. Alguns deles desistem da licenciatura em Física imediatamente, 

enquanto outros se mantem por algum tempo matriculados. Esses estão 

interessados em aprender Física visto que o aprendizado adquirido irá ajuda-los a 

prestar o vestibular da UFRN. Os alunos citados, após a aprovação nesse processo 

seletivo, permanecem na UFRN e desistem do IFRN. A segundo causa mais 

recorrente, segundo P2, envolve alunos que precisam trabalhar. Eles, após entrarem 

na licenciatura, não conseguem conciliar a rotina de trabalho e estudo, por isso 

desistem. O terceiro exemplo de desistência está relacionado a questões pessoais. 

Licenciandos abandonam o curso porque vão casar ou ter filhos. O último exemplo é 

dirigido aos alunos com dupla matrícula. Conforme P2, alguns desses estudantes, 

em algum momento, não conseguem dar conta simultaneamente das duas 

graduações. Por isso, a solução encontrada por eles é a opção exclusivamente por 

um desses cursos que geralmente não é a licenciatura em Física.  

Embora P2 não tenha explicitado outras causas para a desistência na 

licenciatura em Física, por meio da entrevista, foi possível identificar mais uma, a 
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saber: falta de estímulo do aluno. Para o professor, um estudante que não participa 

das AACC e das atividades sociais de uma instituição de ensino pode não se sentir 

membro dela e, consequentemente, fica desestimulado a frequentá-la e a abandona.  

 

Professor P391 

 

Para ele, os principais motivos para desistência são três: a falta de dedicação 

ao curso, a falta de identificação com o curso e a remuneração da profissão docente 

(em suas palavras “a profissão de professor, financeiramente, não é uma profissão 

atrativa”).  

O primeiro motivo chama atenção, pois orienta as opiniões desse professor 

sobre o comportamento dos licenciandos. Sobre a falta de dedicação, P3 defendeu 

que a licenciatura em Física não é um curso difícil, mas uma graduação cuja 

dedicação é exigida. Portanto, quem se dedica a essa licenciatura deve encará-la 

com responsabilidade para poder vencer as dificuldades e as exigências. Do 

contrário, o aluno acaba desistindo. Segundo P3, “você pode entrar no curso com 

dificuldade, mas se você gostar, não vai se acomodar e vai superar. Se você não der 

importância, geralmente, a dificuldade vai dominar e ele [o aluno] não vai concluir o 

curso”. 

Para P3, exemplos disso são os alunos que passam certo tempo sem estudar 

(geralmente, alunos os quais não seguem diretamente do ensino médio para o 

ensino superior) e os alunos trabalhadores. O primeiro aluno “talvez por vários anos 

sem estudar não esteja adaptado ao ritmo que é necessário aqui [no curso de Física] 

e abandona”. O segundo, conforme P3, “o fato dele ser trabalhador não quer dizer 

que temos que formar um profissional inferior. [...]. A gente não vai baixar o nível do 

ensino pra atender essa especificidade [do aluno ser trabalhador]”. Portanto, esse 

tipo de estudante, por sua situação, também deve ter uma maior dedicação ao 

curso. 

Essa necessidade de dedicação se reflete, inclusive, no comparecimento 

pontual às aulas. O entrevistado disse que, independentemente, de as aulas 

iniciarem às 18:15 ou às 19:00, o atraso dos estudantes sempre esteve presente. 

                                                 
91 Este professor é licenciado em Física, especialista em Engenharia de Sistemas e mestre em Ensino de 
Ciências. Desde 1984, ele é professor efetivo na instituição. E integra o corpo docente da licenciatura em Física 
desde o início do curso. 
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Isto, para P3, reflete a falta administração do tempo de cada aluno. A “instituição  

[IFRN] não pode se adaptar ao horário de cada estudante”, logo o aluno (trabalhador 

ou não) deve cumprir com suas responsabilidades ante a instituição. E, caso haja 

uma incompatibilidade de horário ou razões para chegar atrasado ao IFRN, isto se 

deve unicamente ao estudante. 

Outro exemplo de abandono decorrente da falta de dedicação, segundo P3, 

ocorre com o aluno com dupla matrícula: “é uma coisa que, na realidade, pouca 

gente consegue conciliar os dois casos, de estudar em duas instituições”. 

Inevitavelmente acabam por desistir de um dos cursos. 

A respeito da falta de identificação com o curso, P3 disse que  

 

parece que a primeira vista, eles [os alunos] não se identificam com a 
profissão de professor. A gente tem caso aqui de ‘eu quero formar, mas não 
quero dar aula’. [...] E pouca gente se identifica se formar pra ser professor, 
como se isso fosse uma vergonha.  

 

Por causa disso, o entrevistado acha que a falta de identificação gera o 

abandono da licenciatura em Física. E, caso haja alguma tentativa de permanecer 

no curso, a falta de identificação pode gerar desinteresse do licenciando em se 

dedicar ao curso. Tem-se assim uma relação entre falta de identificação e a falta de 

dedicação ao curso, podendo a primeira gerar a segunda e ambas causarem um 

abandono. 

 

Professor P492 

 

Esse professor também defendeu que não há um único principal motivo para 

a desistência. Sua opinião foi que existe “um conjunto de motivos que se somam 

com interesses variados” e isso causa o abandono. Todavia, os motivos relatados 

por P4 são, na realidade, razões para a escolha do curso. O verdadeiro motivo, que 

justifica o abandono, foi expresso implicitamente pelo entrevistado por meio das 

seguintes palavras “no momento em que a pessoa descobre que pra terminar Física, 

o objetivo inicial dela deveria ser fazer Física e não esses outros objetivos, então 

eles acabam abandonando o curso”. Ou seja, os estudantes desistem quando 

                                                 
92 Este professor tem bacharelado, licenciatura e doutorado em Física. É efetivo na instituição e na licenciatura 
em Física desde 2006. 
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percebem que para concluir a licenciatura em Física, eles precisam se dedicar 

verdadeiramente a ele, pois, de acordo com P4, “o curso de Física [...] é um curso 

que exige muita dedicação” e como esses estudantes não estão dispostos a tal 

dedicação, eles abandonam a Física.  

Mas por que não existe tal dedicação por parte dos estudantes? A resposta 

para essa pergunta está, segundo P4, na falta de identificação com a licenciatura em 

Física:  

 

[...] pouca vezes eu escutei a pessoa dizer que escolheu Física porque [...] se 
identificava com a profissão de professor, ou se identificava com a ciência 
Física.  
Eu percebo que muitos dos nossos alunos estão terminando o curso com a 
intenção de ter um curso de nível superior. A quantidade deles que estão 
pensando em ser professores ou pesquisadores [...] é muito pequena. [...]. A 
maioria tá pensando mais em um diploma de nível superior do que em ir pra 
sala de aula.  

 

E, para o entrevistado, o interesse em obter um diploma de nível superior 

justifica-se para “fazer concurso ou então, até mesmo poder levar vantagem em 

determinada situação de seleção [de emprego]”.  

 Outro motivo para a desistência está relacionado à dificuldade em conciliar 

trabalho e estudo. Alguns alunos, devido à necessidade de trabalhar, têm que 

reduzir o tempo dedicado ao estudo e, consequentemente, passam a ter dificuldade 

em acompanhar o curso e, portanto desistem.  

Ao ser perguntado sobre os alunos com dupla matrícula, público notoriamente 

presente no IFRN, P4 disse que aqueles que privilegiam (priorizam) essa instituição, 

possuem os melhores rendimentos acadêmicos, logo “são os melhores alunos das 

turmas”. Embora a dupla matrícula exija uma maior dedicação do aluno, pois o 

mesmo tem que cumprir as atividades acadêmicas de dois cursos superiores, P4 

informou que esse tipo de estudante “em geral, não se evade”. A desistência, 

quando envolve uma segunda matrícula, ocorre porque o aluno se matricula na 

licenciatura em Física e, geralmente, passa um ou dois semestres no curso. Quando 

ele é aprovado no vestibular de outra IES, ele abandona o IFRN. Apesar de a opção 

por outro curso de nível superior aparecer aqui como motivo para a desistência, a 

ideia que está por trás disso é uma não identificação com a licenciatura em Física e 

sim com o outro curso. 
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Professor P593 

 

As informações dadas por esse professor, durante a entrevista, destacaram-

se por darem ênfase à presença de alunos trabalhadores no curso, à falta integração 

entre os profissionais que compõem a licenciatura em Física, à desvalorização dos 

cursos superiores do IFRN frente aos da UFRN e à falta de identificação com a 

docência em Física. 

Para P5, os cursos noturnos, como a licenciatura em Física do IFRN, 

possuem alunos trabalhadores como a maioria de seus estudantes. Portanto essas 

pessoas, devido à dedicação às suas atividades profissionais, “precisam de um 

atendimento diferenciado”. Esse atendimento seria o resultado da percepção que a 

instituição (e as pessoas que a compõem) teria em atender às necessidades 

educacionais desse público. Um exemplo disso seria a implantação de “uma 

metodologia adequada para o ensino dos conteúdos”, além de estratégias para 

cumprir a carga horária das AACC, as quais os alunos trabalhadores possuem 

dificuldade em atender. Todavia, segundo P5, esse tipo de estudante não deve ser 

isento de suas responsabilidades acadêmicas. Portanto, conforme o entrevistado, a 

existência de alunos trabalhadores, por si só, é um fator de desistência (sendo 

considerado o principal), visto que os cursos noturnos não estão devidamente 

preparados para atender a esse público.  

P5 também apontou a falta de integração entre os professores das disciplinas 

pedagógicas e os das disciplinas de Física como mais uma causa para o abandono 

da licenciatura. Para o entrevistado, essa falta de integração, e, consequentemente, 

a falta de integração entre as disciplinas ministradas por esses profissionais acaba 

se tornando um obstáculo à permanência dos licenciandos, pois eles não 

conseguem se identificar como alunos de um curso de licenciatura.  

Outra causa para a desistência apontada por P5 diz respeito à falta de 

reconhecimento pela sociedade dos cursos de nível superior do IFRN. Isso é 

causado pela priorização, visibilidade e valorização da UFRN enquanto principal IES 

do nosso estado. Desse modo, torna-se frequente a desistência de licenciandos em 

Física do IFRN por opção por outro curso de nível superior da UFRN. Essa 

desistência é originada, sobretudo, pelos alunos com dupla matrícula. P5 disse que 
                                                 
93 Este professor é graduado em Pedagogia e tem mestrado e doutorado em Educação. Ele é efetivo na instituição 
e na licenciatura em Física desde 2005. 
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acha “seríssima” a existência desse tipo de estudante no curso. De acordo com o 

entrevistado, “com raras e honrosas exceções [...] os alunos não conseguem dar 

conta dos dois cursos e acabam desistindo do IFRN”. Para P5, “quando se fala da 

universidade, aí vem um status pra sociedade que ser formado pela universidade dá 

mais status do que ser formado pelo IFRN”. Dessa forma, um aluno com dupla 

matrícula quando não consegue dar conta dos seus dois cursos, mais facilmente, 

abandona o IFRN e opta pela UFRN.  

O entrevistado também tem um posicionamento sobre o ensino superior que 

esclarece outras possíveis causas de desistência. Para P5, no Brasil, “ter um curso 

superior é status”. Por essa razão, o professor pensa que um dos motivos para a 

escolha pela licenciatura em Física está no fato de ela ter uma baixa concorrência, 

pois facilmente um aluno consegue obter êxito no vestibular para esse curso e assim 

ter o status de universitário. Porém, quando P5 questiona os seus alunos sobre a 

vontade em querer ser professor, a maioria deles responde que não querem. Ou 

seja, não há uma identificação com a carreira docente. Inclusive, alguns estudantes 

interessam-se pela carreira universitária apenas para obter um diploma de nível 

superior para tentar concursos públicos (principalmente aqueles concursos que não 

são para a área de ensino). Esse tipo de interesse, unido à não identificação com o 

curso, pode, de acordo com o entrevistado, provocar a desistência da licenciatura 

em Física. 

 

Professor P694 

 

Incialmente, P6 relatou que a desistência na licenciatura em Física não é um 

problema educacional exclusivo dessa graduação. Por ser professor de outros 

cursos no IFRN, como o técnico em Produção Mecânica e o técnico em Petróleo, ele 

confirmou que essas turmas também sofrem desse mal, visto que o número de 

alunos nas disciplinas que ministra, ao longo do semestre, sempre vai reduzindo.  

Embora P6 tenha alegado nunca ter feito uma “análise mais profunda” sobre o 

tema, ele acredita que o principal motivo para o abandono de licenciandos em Física 

seja a falta de tempo para se dedicar ao curso. Segundo o entrevistado, a origem 
                                                 
94 Este professor é bacharel e licenciado em Química. Ele tem mestrado em Engenharia Mecânica e doutorado 
em Engenharia Química. É professor efetivo desde 1980. E integra o corpo docente da licenciatura em Física 
desde o início do curso. 
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dessa falta de tempo se deve a dois fatores: o aluno dividir seu tempo com um 

emprego ou com outra graduação. No primeiro caso,  

 

o estudante que trabalha, o curso fica de uma certa forma pesado em 
termos de teoria. [...] Às vezes, o aluno que trabalha o dia inteiro e tem que 
fazer aula à noite termina não suportando a carga. [...] Aí, os resultados 
ruins se somam ao cansaço e a pessoa vai se desinteressando e termina se 
evadindo.  

 

Quanto aos alunos com dupla matrícula, o entrevistado disse que  

 

as pessoas, às vezes, também estão ocupadas, [...] fazem simultaneamente 
um segundo curso na universidade federal [UFRN]. [...] E quando chega no 
momento em que o sapato aperta, a pessoa começa a não dar conta, então 
ela termina optando por alguma coisa. E a tendência que a gente vê é a 
opção pelo curso da universidade.  

 

E de acordo com o entrevistado, a opção pelo curso da UFRN se dá “por 

tradição, [...] por uma questão até cultural”. Diante disso, P6 ainda falou que uma 

legislação, cuja ação impeça a dupla matrícula, termina sendo necessária porque 

“abre mais chances para outras pessoas entrarem [no ensino superior]. Até porque 

muita gente termina vindo ocupar um espaço, impede o acesso de outros candidatos 

e, no final, não utiliza aquela oportunidade. Não utiliza aquela chance”, pois 

abandona um dos cursos. 

Apesar de suas considerações a respeito do aluno trabalhador ou do aluno 

com dupla matrícula, P6 louva  

 

se a pessoa tiver gás pra fazer as duas coisas: trabalhar e estudar, fazer 
dois cursos de universidades simultaneamente [...] desde que as pessoas 
tenham uma dedicação mínima que aspire adquirir o conhecimento 
necessário, as competências que precisam desenvolver pra ser um 
profissional do nível de razoável pra cima.  

 

Outro grupo de perguntas dirigido ao entrevistado o questionou quanto à 

escolha do curso pelos alunos e o interesse deles em darem aula. Inicialmente, foi 

perguntado se P6 acredita na busca por um diploma de nível superior para tentar 

concursos públicos como motivo para escolha da licenciatura. O entrevistado falou 

ser possível algumas pessoas optarem pelo curso devido à baixa concorrência, mas 

ele defende que “pouca gente hoje se submete a fazer um curso simplesmente 
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porque quer ter um diploma universitário”. Quanto a esse interesse, P6 disse em tom 

irônico que  

 

se a pessoa quer fazer um curso só pra ter um diploma e aspirar esse tipo 
de cargo [cargo público], pô, escolher licenciatura em Física é um 
masoquista [tom de risada]. Porque as disciplinas são duras. [...] às vezes, 
fica fácil de entrar no curso e fica difícil de sair. Então, é melhor pegar um 
[curso] que seja um pouco mais tranquilo como muitos cursos na área de 
humanas, sem querer desmerecer a área de humanas. Mas que a realidade 
é essa. Termina a pessoa conseguindo levar um pouco mais com a barriga. 

  

Outra pergunta deteve-se a investigar o interesse dos licenciandos em dar 

aula. P6 relatou acreditar que existam alunos que estão “querendo realmente 

terminar e embarcar na profissão”. Inclusive, ele destacou que alguns licenciandos já 

dão aula de Física.  

 

Professor P795 

 

Ele acredita que a desistência na licenciatura em Física do IFRN é fruto do 

desencanto – falta de motivação – dos alunos pelo curso, porém vários são os 

motivos que provocam isso. Um dos motivos apontados por P7 é a desvalorização 

do professor. Atualmente, ele reconhece que a conjuntura nacional “não oferece 

muita vantagem pra pessoa ser professor”, logo “não é muito atraente a profissão de 

professor”.  

Outro motivo de desencanto é a dificuldade em conseguir acompanhar o 

curso, algo que dificulta a permanência dos estudantes nele. Isso, segundo P7, 

ocorre devido: à formação básica de conteúdos deficiente dos alunos, principalmente 

em matemática; ao nível de abstração exigido no curso; ou à ilusão que irão 

aprender somente Física fenomenológica, sem os encargos matemáticos 

necessários. Todos esses fatores, segundo P7, são fundamentais para o 

aprendizado da Física.  

Relacionada à dificuldade em conseguir acompanhar o curso está também a 

facilidade em entrar na licenciatura em Física do IFRN. Para P7, essa graduação 

tem uma baixa concorrência no processo seletivo. Portanto, alguns alunos com 

                                                 
95 Este professor é licenciado em Física e tem mestrado em Engenharia Mecânica. É efetivo na instituição desde 
1995, mas somente em 2003 é que começou a dar aula na licenciatura em Física. Também foi coordenador do 
curso no biênio 2006.2 a 2008.1. 
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formação básica de conteúdos deficiente conseguem facilmente ingressar, mas não 

acompanhá-lo e, consequentemente, acabam desistindo. Esse problema da 

deficiência dos conteúdos, principalmente em matemática, e que reflete em 

dificuldades de aprendizado no ensino superior, conforme P7, também é visto como 

uma falta de identificação com o curso. Embora, o aluno no ensino médio muitas 

vezes não seja o responsável pela precária formação básica de conteúdos que teve, 

para P7, no ensino superior, ele tem que superar suas próprias deficiências caso 

realmente esteja interessado no curso, do contrário fica esperando um milagre pra 

concluí-lo.  

Outra razão para o abandono da licenciatura em Física é a própria estrutura 

do curso. De acordo com P7, a quantidade de atividades exigidas para serem feitas 

em casa e a matriz curricular seriada, denominada por ele como sistema semestral 

ou seriado semestral, são fatores que contribuem para a desistência de alunos. O 

primeiro tem maior impacto sobre os alunos trabalhadores. Ao deixar de fazer 

algumas atividades devido a ter que dedicar parte de seu tempo ao trabalho, esse 

tipo de aluno acumulará atividades produzindo um efeito bola de neve. P7 acredita 

que isso deixará o estudante desanimado e com uma tendência a não acompanhar o 

curso.  

Já o segundo fator, o sistema semestral, não dá a liberdade que o aluno 

necessita para organizar o curso segundo suas necessidades. Dessa forma, 

tentando acompanhar o sistema semestral, o aluno pode perder um semestre por 

reprovações ou sair completamente do curso.  

Em suas considerações finais, o entrevistado também relatou que “a 

instituição, ela deve pensar: primeiro não é no aluno trabalhador, não. O aluno 

trabalhador já tem um emprego. [...] Se ele tem um subemprego, não é a profissão 

de professor que vai salvar a vida dele”. Então, na verdade, o que a instituição 

precisa fazer é permitir o ingresso de alunos, independente se trabalhem ou não, 

que gostem de Física e tenham a vontade de ensinar esta disciplina.  
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Professor P896 

 

Ao ser perguntado sobre quais possíveis causas seriam as responsáveis pelo 

abandono de licenciandos da Física, P8 informou que a principal seria a dificuldade 

do curso. Essa dificuldade, associada a uma desvalorização do IFRN frente à UFRN, 

a uma baixa concorrência no vestibular ou à formação básica de conteúdos 

deficiente oriunda do ensino médio, seria a responsável pela existência de 

problemas educacionais envolvendo os alunos da licenciatura em Física do IFRN. 

P8 utilizou como exemplo a desistência de estudantes com dupla matrícula. 

Esse tipo de discente, em sua disciplina, é o que mais desiste e sua desistência se 

deve pela opção por cursos da UFRN. Para P8, dois fatores influenciam essa 

decisão: a dificuldade do curso de Física e/ou a valorização da UFRN. Entre dois 

cursos superiores que exigem de um estudante certo grau de dedicação, é mais fácil 

escolher pelo mais fácil do que o mais difícil. Assim, ante uma opção por dois 

cursos, o de Física é o menos cogitado por ser considerado o mais difícil de concluir. 

Quanto à valorização da UFRN, P8 acredita que o aluno “tem a visão errada que o 

curso da universidade é melhor do que o daqui”. É mais significativo, portanto, para 

ele, um diploma obtido por uma universidade federal (reconhecida pela tradição no 

ensino superior) do que um obtido por um instituto federal. 

A baixa concorrência no vestibular do IFRN também está, segundo P8, 

relacionada ao desconhecimento do nível de dificuldade e exigência do curso. 

Alguns alunos optam pela licenciatura em Física devido à baixa concorrência em seu 

processo seletivo e não por interesse em seguir a carreira docente. Como o aluno 

ainda não tem “discernimento” em saber o que seguir como carreira profissional, a 

baixa concorrência torna-se a principal razão para a escolha do curso. 

Acompanhando essa escolha, está a crença de que o curso é fácil. Porém, ao se 

deparar com a realidade da licenciatura em Física (para P8, um curso difícil), os 

alunos “não aguentam e simplesmente saem [desistem]”. 

Outro problema identificado por P8 é que o processo seletivo do IFRN permite 

aos alunos com formação básica de conteúdos deficiente do ensino médio ingressar 

na licenciatura em Física. Segundo ele, deve haver um ponto de corte um pouco 

mais elevado no vestibular, visto que “se não me engano, aqui, se o aluno fizer uma 
                                                 
96 Este professor é licenciado em Física, especialista em Informática Aplicada ao Ensino de Ciências Exatas e 
mestre em Ensino de Ciências. É professor efetivo desde 1989 e leciona na Física, desde a sua implantação. 
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questão na prova de Física, ele [o aluno] passa”. Isso produz uma quantidade 

significativa de licenciandos que não possuem o nível de conteúdo desejado para o 

ensino superior. Uma consequência dessa formação básica de conteúdos deficiente 

é a reprovação.  

Outra causa de desistência também identificada por P8 é a matriz curricular 

seriada presente no IFRN. Para o entrevistado, nesse sistema, o aluno fica 

impossibilitado de adaptar o curso à sua disponibilidade de tempo. Devido a uma 

mudança de horário de trabalho, por exemplo, o aluno não tem a permissão de se 

matricular nas disciplinas que acha conveniente. Dessa forma, é reprovado nas 

disciplinas que não pode acompanhar porque sua matrícula nelas é imposta pelo 

sistema, não sendo facultativo optar pelas disciplinas num dado período. A 

consequência disso é a desistência. 

 

Professor P997 

 

Segundo as concepções desse entrevistado, foi possível identificar cinco 

motivos que causam a desistência na licenciatura em Física do IFRN. São eles, por 

ordem de importância: a incompatibilidade entre a estrutura do curso e a existência 

de alunos trabalhadores; a incompatibilidade entre a estrutura do curso e as 

reprovações; a existência de alunos com dupla matrícula; falta de interesse dos 

licenciandos pelo curso; formação básica de conteúdos deficiente dos estudantes 

ingressantes. Apenas os dois primeiros serão detalhados aqui. 

Sobre o primeiro motivo: a incompatibilidade existe porque um aluno 

trabalhador tem atividades (responsabilidades) trabalhistas e familiares que exigem 

seu tempo e dedicação. Em contrapartida, para P9, o curso de Física é uma 

graduação difícil, que exige do estudante “muito esforço” e “uma dedicação e um 

tempo livre pra leitura, pra prática de exercícios, pra o próprio pensar”. Diante 

dessas circunstâncias próprias da licenciatura em Física do IFRN (estrutura do 

curso), o entrevistado acredita que não haja tempo suficiente para o aluno 

trabalhador se dedicar ao curso e estudar. Ou seja, ele fica sem tempo hábil para se 

dedicar a vida acadêmica, causando reprovações e a própria desistência.  

                                                 
97 Este professor é licenciado em Física, mestre em Engenharia Mecânica e doutor em Educação. É efetivo desde 
1985 e leciona na Física desde a sua implantação. Foi coordenador do curso no biênio 2004.2 a 2006.1. 
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A incompatibilidade entre a estrutura do curso e as reprovações, segundo 

motivo de desistência, existe porque, de acordo com o entrevistado, o 

funcionamento dessa graduação dificulta que um aluno obtenha êxito em recuperar-

se na disciplina na qual foi reprovado. Embora pareça uma opinião exagerada de P9, 

ao se analisar a dificuldade existente devido ao número de disciplinas por período, 

junto à matriz curricular seriada do IFRN, e ao horário do curso noturno, a tentativa 

de recuperação de disciplinas reprovadas é tão difícil de ser realizada, junto às 

novas disciplinas para as quais o aluno foi aprovado, que é mais fácil repetir todo o 

período das disciplinas cujas reprovações ocorreram.  

Também foi pedido a P9 que avaliasse o interesse de seus colegas de 

profissão em dar aula. Embora alguns professores estejam interessados na 

docência, P9 os responsabiliza pelo aluno não se interessar pelas aulas do curso:  

 

Eu coloco essa questão do interesse na aula, eu não coloco no aluno, não. 
Eu coloco no professor.  
O cara [o professor] não tem como mostrar que aquilo interessa ao aluno, 
que aquele conhecimento é significativo para o aluno. É significativo, é 
importante, é interessante. E ele não tem estratégias para chamar, para 
trazer o interesse do aluno pra aquilo que ele tá fazendo. [...] se você tem 
um assunto que diz respeito a maior parte dos alunos, eles se interessam.  

 

Terminando a entrevista, P9, em seus comentários finais, destacou que a 

dicotomia existente entre as disciplinas pedagógicas e as disciplinas específicas é 

um problema sério para a licenciatura em Física do IFRN. Segundo ele, isso não 

deveria existir “porque, como diz um professor daqui, todas as disciplinas são 

pedagógicas. Tudo que se ensina e se aprende tá dentro do domínio pedagógico”. 

Todavia, o que ocorre é   

 

ficam duas comunidades brigando, cada uma falando uma língua diferente, 
e não sabem nem porque tão brigando. Elas estão apenas se resguardando 
dentro das suas paranoias. ‘Eles [os físicos] aqui não se metem, eles [os 
pedagogos] aqui não se metem’.  
Não pode haver, na licenciatura de Física, pessoas falando mal dos 
componentes pedagógicos porque o cara [o aluno] vai ser professor. Não 
pode haver professores falando mal da forma como os professores de 
Física ensinam.  

 

Então tem que ser promovido  

um diálogo real entre [...] as disciplinas pedagógicas e as disciplinas 
específicas. Um diálogo real significa que haja uma intervenção e que não 
fique dois grupos falando duas línguas diferentes porque [...] Se for a partir 
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deles próprios, isso não vai acontecer. Tem que ser uma intervenção 
externa.  

 

Nessa intervenção, será preciso “os professores da área pedagógica se 

aproximarem do conhecimento específico das ciências que estão trabalhando” e “os 

professores das ciências específicas se aproximarem do conhecimento da área 

pedagógica”.  

 

Professor P1098 

 

Outro participante da pesquisa foi o professor P10, então coordenador do 

curso. Durante a entrevista foi possível identificar em seu discurso duas causas para 

o abandono: a falta de dedicação ao curso e a desvalorização da profissão docente.  

Segundo P10, alguns alunos “fazem um curso de Física como se fosse um 

outro curso qualquer”, porém ele acha que “o curso de Física é um curso puxado. É 

um curso que as disciplinas são difíceis” e que exige “dedicação”. Para P10, “se 

você não se dedicar, fica difícil você terminar o curso de Física. Você vai ficar no 

meio do caminho”. E esse “ficar no meio do caminho” ocorre principalmente por meio 

de reprovações cujas consequências são desestímulo e abandono. Sobre esse 

motivo de desistência, o entrevistado complementou sua ideia dizendo que a 

dedicação é fundamental para um aluno que realmente quer concluir o curso, pois 

caso encontre alguma dificuldade (principalmente de conteúdo), ele terá que “se 

dedicar pra corrigir sua dificuldade”.  

O entrevistado também relacionou a falta de interesse pela licenciatura em 

Física com a desvalorização da profissão docente. Essa relação torna-se mais clara 

quando P10 revelou quais são, para ele, os motivos pelos quais seus alunos 

escolhem esse curso. O coordenador disse que alguns alunos ingressam visando 

apenas “ter um curso superior”, ou seja, buscando um diploma de nível superior, 

principalmente, para tentar concursos públicos em áreas diferentes da do ensino de 

Física. Para ele,  

 

Tem alunos aqui que tão fazendo o curso e já dizem: ‘professor, eu vou 
terminar o curso, mas eu não vou ensinar. Eu vou fazer o curso, por quê? 
Porque eu quero o diploma pra poder fazer um concurso de auditor fiscal ou 

                                                 
98 Este professor é bacharel, licenciado, mestre e doutor em Física. É efetivo na instituição e na licenciatura em 
Física desde 2006. É coordenador do curso desde 2008.2. 
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algum concurso na área de direito ou qualquer outro concurso que 
vislumbre uma melhor oportunidade financeira’ 

 

Ou seja, não há interesse em ser professor de Física. 

Sobre a estrutura do curso, P10 informou que escuta “muita reclamação” dos 

alunos quanto à forma como as disciplinas pedagógicas são ministradas. Eles falam 

que existe, às vezes, uma quantidade excessiva de textos para serem lidos e 

trabalhos para serem realizados. P10 também detalha como esse excesso de 

trabalhos se torna, o que ele denominou, um fator complicador.  

 

Você imagina, por exemplo, que [os professores das disciplinas 
pedagógicas] utilizam pouco o tempo da aula pra você fazer essas 
atividades. Os professores colocam muitas atividades ainda pra fora da sala 
de aula. E aí, tem um elemento que, às vezes, é complicador para o aluno 
que trabalha. Você tem uma diminuição do tempo curto dele pra estudar 
pras outras disciplinas.  

 

Portanto, P10 sugere aos professores das disciplinas pedagógicas que eles 

revejam “um pouco a forma que as disciplinas são dadas. De que forma? Primeiro, 

tentar usar a própria sala de aula pra você desenvolver a atividade dentro da sala de 

aula. Tentar ajudar o aluno trabalhador. Tentar otimizar o tempo do aluno 

trabalhador”.  

Outra reclamação, percebida pelo entrevistado, que faz com que os alunos, 

às vezes, tenham “repulsa” pelas disciplinas pedagógicas é “a pouca conexão das 

disciplinas pedagógicas com o conhecimento específico pra ser professor”. Na 

opinião de P10, “se a gente conseguisse fazer um link, tentar talvez direcionar o 

conhecimento que o aluno aprende nas disciplinas pedagógicas com uma situação 

real de sala de aula, talvez os alunos tivessem uma repulsa menor às disciplinas 

pedagógicas. Talvez recebessem melhor essas disciplinas”.  

 

5.3 RESULTADO DA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES 

 

Após a análise interpretativa individual de cada entrevista, apresentaremos 

uma análise interpretativa coletiva do pensamento do corpo docente a respeito das 

causas da desistência na licenciatura em Física do IFRN e suas possíveis relações 

com a estrutura e o funcionamento do curso, o interesse discente pela licenciatura, o 

relacionamento entre professores e alunos e a descrição dos públicos discente e 
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docente. A busca de interações entre essas dimensões e as causas identificadas 

pelos professores almeja elaborar uma visão mais global dessa problemática, 

inserindo-a dentro do contexto educacional da licenciatura em Física do IFRN. Ou 

seja, as razões que levam ao abandono são melhores explicadas e compreendidas 

quando reforçadas pelas dimensões relacionadas a esse curso.  

A seguir, discutiremos qualitativamente os pensamentos do corpo docente 

sobre os motivos que provocam diretamente a desistência na licenciatura em Física 

do IFRN.  

 

5.3.1 AS PRINCIPAIS CAUSAS DA DESISTÊNCIA DA LICENCIATURA EM FÍSICA 

DO IFRN 

 

As entrevistas com os professores nos permitiram elaborar um esquema 

(figura 2) (inspirado nos mapas de conceito) que expõe quais sãos as principais 

causas para a desistência e como elas estão relacionadas com algumas 

características (ou elementos), identificadas pelos próprios docentes da licenciatura 

em Física do IFRN. Destacamos que neste item (na discussão seguinte à 

apresentação do esquema) não exemplificaremos com falas ou paráfrases os 

pensamentos dos professores em virtude de isso ter sido realizado nas análises 

interpretativas individuais de cada docente (seção 5.2).  

No entanto, ao discutirmos nas próximas seções, especificamente, a 

estrutura e o funcionamento do curso, o interesse discente pela licenciatura, o 

relacionamento entre professores e alunos, a descrição dos públicos discente e 

docente e as sugestões de combate à desistência (dimensões não privilegiadas na 

exposição das análises individuais) retornaremos com exemplos extraídos das 

entrevistas. 

Algumas principais causas para a desistência foram apontadas, por ordem 

de importância: falta de dedicação, falta de interesse e falta de integração do curso.  

A seguir comentaremos cada uma delas. 
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Figura 2: Principais causas para a desistência na licenciatura em Física do IFRN segundo os 

professores entrevistados 
 

a) Falta de dedicação (rota azul): muitos professores afirmaram que a 

licenciatura em Física do IFRN99 é um curso difícil, sem, contudo, justificar o 

porquê de tal afirmação. Outros professores, diferentemente, reconhecem a 

dificuldade dessa graduação como consequência da dedicação exigida a um aluno 

que o cursa. Em outras palavras, a licenciatura em Física é um curso que exige 

bastante do licenciando, por isso torna-se difícil. Essa dedicação, para os docentes, 

reflete-se na necessidade intrínseca de realizar vários exercícios envolvendo cálculo, 

além de leituras que exigem paciência e conhecimento, pois lidam com abstrações e 

demonstrações físicas e matemáticas bastante complexas. 

Portanto, um aluno ao pretender cursar Física tem que estar ciente da 

necessidade de se dedicar. Somente com dedicação será possível cumprir 

satisfatoriamente as atividades extracurriculares e acadêmicas e superar as 

dificuldades e exigências do curso. Do contrário, os estudantes poderão não se 

                                                 
99 As palavras em negrito representam os conceitos ou as expressões existentes na figura 2. 
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sentir membro da instituição (quando não vivenciam as atividades 

extracurriculares) e/ou reprovar, gerando assim desestímulo, desinteresse e/ou 

desmotivação, algo que os leva a desistirem da licenciatura em Física. 

Agora, o que está por trás da falta de dedicação? Na entrevista com os 

professores foi possível identificar três fatores fundamentais para que alguém possa 

se dedicar ao curso: tempo, formação básica de conteúdos e interesse. Esses 

fatores precisam estar presentes simultaneamente para que um estudante possa 

cumprir satisfatoriamente as suas atividades acadêmicas e superar as dificuldades e 

exigências do curso para, assim, permanecer nele. Já a ausência de apenas um 

desses fatores pode, por si só, provocar o abandono de um licenciando devido à 

falta de dedicação, como veremos a seguir. 

A falta de tempo (figura 3), a formação básica de conteúdos deficiente 

(figura 5) e a falta de interesse (figura 6) pela licenciatura em Física, que são 

razões para a falta de dedicação de um aluno, por sua vez, também possuem suas 

próprias causas, segundo indicam as entrevistas.  

• Falta de tempo: alguns licenciandos possuem família (cônjuge e/ou 

filhos) e/ou emprego ou dupla matrícula. Dedicam parte de seu tempo diário às suas 

responsabilidades familiares, trabalhistas e/ou acadêmicas da outra graduação. 

Essas responsabilidades os impedem de se dedicar plenamente à licenciatura em 

Física. Logo não conseguem conciliar, respectivamente, esse curso com a família 

e/ou emprego ou com a outra graduação.  
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Figura 3: Razões para a falta de tempo dos licenciandos em 

Física do IFRN segundo os professores 
entrevistados 

 

Também contribuem para a falta de tempo algumas dificuldades e 

exigências encontradas na licenciatura em Física do IFRN. Comentaremos três que 

estão diretamente relacionadas com os alunos trabalhadores (figura 4): 

 

 
Figura 4: Dificuldades e exigências da licenciatura em Física 

do IFRN segundo os professores entrevistados 
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� Matriz curricular seriada: dificulta a organização das atividades 

pessoais dos licenciandos junto às disciplinas da licenciatura, pois eles não podem 

selecionar as disciplinas que irão cursar de acordo com sua conveniência. Logo, 

muitas vezes, ficam sobrecarregados.  

� Excesso de atividades das disciplinas pedagógicas: muitas dessas 

atividades devem ser realizadas em casa e não no horário próprio da aula, o que 

exige do aluno tempo para a sua realização.  

� Turno noturno preenchido com aulas (problema que ocorria 

principalmente no primeiro currículo do curso): com frequência o turno noturno está 

completamente preenchido com aulas o que produz ausência de horários livres para 

os alunos trabalhadores estudarem. Além disso, ao ser reprovado, não há um 

horário disponível nesse turno para a reposição da disciplina. As soluções que 

atualmente existem são: o estudo individualizado realizado no fim do turno 

vespertino e as disciplinas oferecidas para as turmas à tarde, que frequentemente 

coincidem com o horário comercial do emprego dos estudantes trabalhadores. 

• Formação básica de conteúdos deficiente: alguns estudantes tiveram 

uma formação deficiente no ensino médio, principalmente, em Física e Matemática. 

Três justificativas foram apontadas para essa formação deficiente do aluno:  

� Não ter se dedicado aos estudos porque trabalhava;  

� Não ter estudado porque não gostava de estudar;  

� Não ter cursado essas aulas pela ausência de professores100.  

Logo, a formação básica de conteúdos deficiente produz a falta de 

conhecimento para que um aluno não consiga acompanhar o curso. Um estudante, 

que não apresenta uma boa formação, tem muita dificuldade para ser aprovado nas 

disciplinas fundamentais da licenciatura, como Cálculo e Física Básica, visto que a 

Matemática e a Física exigidas nelas dependem dos conhecimentos e conteúdos do 

ensino médio.  

Outro exemplo de formação básica de conteúdos deficiente destacada pelos 

professores é o de alunos que ficaram muito tempo sem estudar. Esses estudantes 

são aqueles que passaram alguns anos entre a conclusão do ensino médio e o 

ingresso no ensino superior sem se dedicar a alguma atividade educacional. 
                                                 
100 Essas justificativas para a formação básica de conteúdos deficiente dos alunos foram apontadas 
pelos professores entrevistados e o autor dessa dissertação reconhece que se mostram simplificadas 
diante dessa que é uma complexa problemática da educação brasileira. Porém, devido ao objetivo da 
dissertação ser outro, não pretendemos discutir ou julgar essas justificativas. 
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Segundo os professores, esse tipo de aluno não tem ritmo de estudo. Logo, não 

consegue desenvolver (construir) uma formação básica de conteúdos necessária 

para acompanhar o curso em sua fase inicial, o que dificulta a sua permanência 

nele. 

 

 
Figura 5: Razões para a formação básica de conteúdos deficiente dos 

licenciandos em Física do IFRN segundo os professores 
entrevistados 

 

• Falta de interesse: um aluno que não está interessado na licenciatura 

em Física não terá vontade e disposição para superar as dificuldades e exigências 

do curso e/ou cumprir satisfatoriamente as suas atividades acadêmicas e 

extracurriculares. Assim, facilmente as reprovações ocorrerão gerando mais 

desinteresse pela licenciatura, levando o aluno ao abandono. 

 

 
Figura 6: Razões para a falta de interesse dos licenciandos em 

Física do IFRN segundo os professores entrevistados 
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Quatro motivos foram identificados por produzirem falta de interesse pela 

licenciatura em Física. Dentre eles, dois se destacam com relação à frequência com 

que foram citados pelos professores: maior valorização e visibilidade da UFRN frente 

ao IFRN e desvalorização da profissão docente.  

� Maior valorização e visibilidade da UFRN frente ao IFRN: segundo os 

professores, isso está baseado no fato de que a UFRN tem maior tradição no ensino 

superior que o IFRN. Para os estudantes, isso produziria, culturalmente, uma maior 

valorização, visibilidade e até mesmo confiança na educação oferecida pela UFRN. 

Assim, alunos acreditam que os cursos superiores da UFRN são melhores que os do 

IFRN o que gera uma falta de reconhecimento das graduações dessa instituição, 

chegando ao ponto de haver preferência, no caso dos estudantes com dupla 

matrícula, pela UFRN e desistência da licenciatura do IFRN.  

� Desvalorização da profissão docente: ela, por si só, já se mostra como 

causa de desinteresse, visto que, para o senso comum, quando um licenciando se 

formar encontrará péssimas condições de trabalho e baixos salários. 

Dois outros motivos produzem a falta de interesse na licenciatura em Física:  

� Existência de disciplinas pouco interessantes;  

� Desconhecimento da estrutura e do funcionamento do curso: alguns 

alunos só conhecem detalhadamente a profissão docente e/ou a estrutura e o 

funcionamento da licenciatura em Física do IFRN quando ingressam no curso. Ao se 

deparar com a realidade com a qual conviverá nos quatro anos seguintes, um 

estudante naturalmente pode se decepcionar, pois o curso pode não corresponder 

ao esperado. Dessa forma, ocorre uma não identificação do aluno com aquela 

graduação, o que gera falta de interesse e consequentemente não superação das 

dificuldades e exigências do curso. 

  

b) Falta de interesse (rota vermelha): a falta de interesse como causa 

para a desistência tem como explicação a não identificação natural (descrita acima) 

pela licenciatura em Física. Contudo, essa falta de identificação, quando 

reconhecida pelo aluno, pode gerar automaticamente e instantaneamente um 

abandono. Ou seja, não necessariamente precisa gerar reprovações para, em 

seguida, produzir desestímulo e/ou desmotivação e, depois, a desistência. 
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c) Falta de integração no curso (rota roxa): essa causa tem como origem 

primeira a falta de integração entre os docentes que compõe essa licenciatura. É 

reconhecida, por parte do corpo docente, a existência de um “abismo” entre os 

profissionais que lidam com as disciplinas pedagógicas e os profissionais das 

disciplinas específicas. A existência desse abismo impede que haja um diálogo entre 

essas áreas de modo a construir um conhecimento comum relacionado ao ensino de 

Física bem como propostas de trabalho que reduzam a desistência. Desse modo, a 

falta de integração entre os profissionais se reflete na falta de integração entre as 

disciplinas (específicas e pedagógicas) gerando uma falta de integração no 

curso. Os alunos, por sua vez, reconhecem esse problema como um obstáculo à 

sua permanência, causando assim a desistência. 

 

5.3.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN 

 

Neste item, apresentaremos qualitativamente outras concepções, conceitos, 

preconceitos, reflexões, reclamações ou relatos de vivências que permearam a fala 

dos professores entrevistados e não foram devidamente explorados na seção 5.2 

deste capítulo. Pretendemos com isso reforçar alguns raciocínios docentes expostos 

anteriormente (na seção em questão), além de revelar novas ideias, relacionadas às 

dimensões e aos atores que constituem a licenciatura em Física do IFRN, que 

detêm, direta ou indiretamente, envolvimento com as causas da desistência nesse 

curso. Discutiremos, agora, a estrutura e funcionamento dessa graduação. 

 

a) Horário: suspeitávamos que o primeiro currículo da licenciatura em 

Física do IFRN apresentava um grave problema quanto ao horário inicial das aulas 

do turno noturno, 18:15. Esse era um horário muito próximo ao fim do expediente 

(18:00) de muitas atividades que seguem o horário comercial. Logo, muitos alunos 

trabalhadores poderiam chegar atrasados nas aulas.  

Essa hipótese foi confirmada por vários professores. Exemplificando esse 

tipo de fala, P1 afirmou que os docentes diziam que o primeiro horário do currículo 

antigo era problemático porque “quase sessenta, setenta por cento dos alunos não 

conseguiam chegar nesse horário”. Para ele, esse horário “contava na carga 

horária”, mas sua viabilidade era comprometida. Essa viabilidade era de tal forma 
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comprometida que P4 revelou que em algumas disciplinas, as atividades da primeira 

aula se tornaram não presenciais e P9 disse que, em alguns casos, esse horário das 

18:15 foi eliminado extraoficialmente e as aulas iniciadas às 19:00. 

P6, por sua vez, chegou a dar aula nesse horário e reconhecia que ele era 

problemático. Segundo ele, havia um  

 

número ínfimo [de alunos] que, às vezes, a gente nem conseguia dar aula. 
[...] então aquele momento inicial quando a turma tava um deserto 
praticamente você não podia avançar muito no assunto. Então, eu ficava 
fazendo um exercício, colocando alguma coisa de menor importância 
esperando que houvesse um quórum maior pra a partir daí você dar um 
start e começar uma aula mais completa.  

 

Outros professores, como P2, chegaram a dizer que “em hipótese alguma” o 

horário das 18:15 foi pensado no aluno trabalhador. Ele “não atendia muito bem a 

essa realidade do aluno trabalhador”. 

 

b) Mudança Curricular: os professores acreditam que houve um avanço 

na mudança curricular ocorrida (substituição do antigo currículo pelo atual), por três 

principais motivos:  

• Mudança, para as 19:00 horas, do início das aulas do turno noturno: 

isso possibilitou maior pontualidade dos estudantes trabalhadores. P6, por exemplo, 

revelou que embora, ainda existam atrasos, eles são menos frequentes. 

• Redução da carga horária e do número das disciplinas pedagógicas: 

isso permitiu uma maior valorização das disciplinas específicas. Nas palavras de P1, 

“o currículo antigo tinha uma deficiência muito grande porque boa parte, ou até 

mesmo grande parte, do currículo era de disciplinas pedagógicas. E aí, a Física 

ficava muito aquém do que deveria ser”. P7 revelou que na visão de seus alunos 

“era como se fosse dois cursos distintos que eles estivessem fazendo. [...]. Que tava 

fazendo um curso de pedagogia separado do curso de Física. Só que o curso de 

Física era pequenininho e o curso de pedagogia era grande”. E isso, segundo alguns 

professores, chegava a ser um desestímulo para os alunos que queriam aprender 

Física.  

Mesmo os professores da área pedagógica concordaram sobre o avanço na 

mudança curricular. Conforme P2, isso se deu por meio do “enxugamento” dessas 

disciplinas sem, contudo, haver perda da estrutura que o núcleo pedagógico 
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merecia. Um exemplo desse “enxugamento”, relatado por P5, foi a transformação da 

disciplina Pedagogia de Projeto num conteúdo da disciplina Didática.  

• O currículo se tornou menos “puxado”: P9 disse que no antigo currículo 

“a quantidade de disciplinas, como o curso foi elaborado, não cabia na carga 

horária”, ou seja, ele era considerado “puxado” (muitas disciplinas por semestre). E 

P7 considerava um absurdo um aluno, pertencente a esse currículo, cursar oito 

disciplinas num único período. Isso fazia com que os estudantes tivessem “uma 

carga horária extremamente apertada dentro da instituição”, em outras palavras, não 

havia condições de realizar as atividades extracurriculares ou o estágio à docência, 

pois eles sempre estavam em sala de aula.  

Segundo P4, o currículo anterior “tinha um tamanho ideal pra um curso de 

quatro anos”, mas como foi implantado para ser realizado em apenas três, podia ser 

considerado “puxado”. Já P1 relatou que “o fato também de aumentar o tempo [de 

duração do curso] fez com que você diminuísse um pouco mais [o número de 

disciplina por semestre] e aí também não ficasse tão pesado”. Dessa forma, de 

acordo com P6, essa mudança proporcionou uma maior facilidade para o estudante 

acompanhar o curso. E, conforme P7, com a reformulação também surgiu, em 

determinados períodos, “uma certa folga” na carga horária dos alunos, o que os 

possibilita participar das atividades extracurriculares e do estágio à docência. 

 Embora os professores acreditem ter havido avanço, alguns deles 

defendem uma nova reformar curricular para tornar as disciplinas de Física ainda 

mais valorizadas (aumento do número dessas disciplinas), sem, contudo, 

desvalorizar as disciplinas pedagógicas, pois todos reconhecem sua importância 

para o curso. 

 

c) Disciplinas pedagógicas: questionamos os professores, 

especificamente, sobre o funcionamento das disciplinas pedagógicas, pois 

gostaríamos de saber qual a influência das mesmas na identificação dos alunos com 

a licenciatura. A maioria dos professores respondeu que não há tal identificação, e, 

muitas vezes, ocorre certa resistência. Para P2, por exemplo, alguns alunos cursam 

essas disciplinas simplesmente porque são obrigatórias para a obtenção do diploma. 

Três razões são apontadas para essa falta de identificação:  
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• Excesso da carga horária (principalmente relacionada ao primeiro 

currículo): como discutido anteriormente, esse excesso ocorreu em virtude do 

comprometimento da carga horária das disciplinas específicas de Física, 

desestimulando assim os licenciandos.  

• Quantidade de atividades para serem desenvolvidas em casa: isso foi 

identificado pelos professores como uma das dificuldades e exigências do curso. 

P4, por exemplo, falou que  

 

usualmente, os alunos questionam muito o tempo que é dedicado a essas 
disciplinas em detrimento do tempo que é dedicado às disciplinas da parte 
fundamental do curso que é a Física. Então, eles usualmente reclamam 
muito da falta de tempo que tem pra, por exemplo, resolver exercícios ou 
fazer revisão da matéria de Física por causa das atividades que foram 
designadas pelo pessoal da pedagogia.  
 
 

Ainda segundo P4, essa dedicação exigida pelas disciplinas pedagógicas 

era algo que tornava o currículo antigo “ainda mais puxado”.  

• Falta de aplicabilidade dos conteúdos: Conforme P6,  

 

pode ser que o professor que dá a disciplina na área pedagógica esteja um 
pouco distante do dia a dia do profissional de Física, do professor de Física. 
Talvez precisasse de uma integração maior pra ele entender melhor a vida 
do professor de Física, as dificuldades de um professor de Física, pra que 
nas suas disciplinas pedagógicas, ele pudesse atender melhor a essas 
expectativas.  

 

P7 exemplifica isso se referindo à disciplina de Didática. Os seus alunos 

reclamavam que essa disciplina deveria ser “mais direcionada pra um curso de 

Ciências, pra um curso de Física”. 

Apesar de o destaque maior na fala dos professores ser a não identificação 

dos licenciandos com as disciplinas pedagógicas, alguns entrevistados disseram 

existir estudantes que gostam dessas disciplinas e reconhecem sua importância. Já 

os professores da área pedagógica afirmaram que conseguiam motivar e 

desenvolver bons trabalhos com seus alunos. 

 

d) Matriz curricular seriada: essa é outra dificuldade e exigência do 

curso identificada pelos professores. Para a maioria deles, a matriz curricular 

seriada deve ser substituída por uma matriz curricular por disciplinas visando, 

principalmente, beneficiar o aluno trabalhador.  
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Alguns desses docentes não apresentaram argumentos significativos para 

sustentar essa defesa ou, quando o fizeram, não conseguiram explicar o porquê da 

maior valorização da matriz por disciplinas frente à seriada. Outros professores (a 

maioria) souberam defender essa opção. P4, por exemplo, disse que  

 

ela engessa muito a vida do aluno porque faz com que ele tenha uma 
dependência com a escola quase que de dedicação exclusiva. Se o aluno 
tiver algum tipo de dificuldade, não conseguir acompanhar o total de 
conteúdo de um certo semestre, ele é prejudicado porque não pode se dar a 
liberdade de se matricular em um número menor de disciplinas. Se o aluno 
tiver uma atividade externa, se ele trabalhar, ele também não pode diminuir 
um pouquinho a quantidade de conteúdos daquele semestre porque não 
pode se matricular só em uma disciplina. Tem que se matricular no 
semestre inteiro. Então, olhando sob esse ponto de vista, pode-se dizer que 
o sistema não favorece o aluno. 

 

 P10, defendendo esse posicionamento, argumentou que se é permitido a 

qualquer aluno, mas principalmente ao trabalhador,  

 

pagar um menor número de disciplinas como acontece no sistema de 
crédito [matriz por disciplinas], você permite a esse aluno cursar as 
disciplinas e poder estudar dentro do próprio horário de funcionamento do 
curso. [...] Então, ele pode fazer um curso num ritmo mais lento, mas fazer 
com mais qualidade. 

  

P9 também revelou que o sistema seriado é um fator complicador para a 

mobilização interinstitucional de estudantes. Ele relatou que alunos de outras IES ao 

tentarem ingressar na licenciatura em Física do IFRN, se deparam com dificuldades 

no aproveitamento de suas disciplinas, o que os levam a desistir da tentativa de 

ingressar neste curso. O mesmo problema também aparece ao se “ceder” 

estudantes a outras instituições. De acordo ainda com P9, a mesma dificuldade de 

aproveitamento permanece em relação ao futuro currículo do aluno. 

P10 continuou a defesa pela matriz curricular por disciplinas relacionando-a 

à redução das reprovações. Para ele, essa modalidade  

 

permitiria uma diminuição significativa [das reprovações] [...]. Eu acho que é 
preferível até o aluno concluir o curso até num intervalo de tempo maior do 
que o regular, mas fazer o curso com qualidade do que fazer o curso no 
tempo regular e acabar sendo reprovado e ter que cursar [as disciplinas 
reprovadas] e, realmente, terminar o curso num tempo maior de qualquer 
jeito. Só que sem qualidade. 

 

E, P6 complementou dizendo que a matriz curricular por disciplinas  
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para efeito de evasão, termina [...] conseguindo manter as pessoas porque, 
nem que ela fique fazendo duas disciplinas ou três no lugar de cinco ou 
seis, ela vai levando o curso no ritmo dela, desde que haja um limite 
máximo pro curso terminar. [...] Eu acho que poderia ser uma forma de 
resultar em diminuição da evasão. 

 

Em contraposição à defesa da matriz curricular por disciplinas, apenas um 

professor (P5) advoga pela permanência da matriz curricular seriada na licenciatura 

em Física do IFRN. Sua justificativa é que essa matriz “possibilita uma integração 

melhor entre as disciplinas”, pois as disciplinas de um dado semestre têm “de uma 

forma ou de outra” certa afinidade entre si, o que “possibilita uma aquisição mais 

holística do conhecimento da Física”. Apesar de defender o sistema atual, P5 

reconhece que a integração a qual se refere é prevista em teoria, mas na prática não 

ocorre.  

P6 também concordou com o argumento apresentado acima sobre a matriz 

curricular seriada e, embora defenda a matriz curricular por disciplinas como recurso 

para evitar a desistência na licenciatura em Física do IFRN, para ele, essa matriz 

tem consequências negativas. Em suas palavras, ela “cria uma dificuldade no 

acompanhamento [do curso] muito grande”. O aluno perde “um pouco o sentido de 

conhecimento em bloco, de interdisciplinaridade”.  

 

e) Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais (AACC): após a 

mudança curricular houve um aumento considerável na oferta de AACC na própria 

licenciatura em Física. Segundo P7, com a mudança do antigo para o atual currículo, 

incentivou-se o desenvolvimento de atividades extracurriculares. Surgiram, por 

exemplo, a Mostra de Física e o Seminário de Iniciação Científica e Extensão da 

Licenciatura em Física (SICELF).  

Quanto às AACC, os professores concordam sobre a sua importância e 

sobre como é difícil para os alunos realizá-las. Porém, discordam quanto à 

responsabilidade que os alunos têm para cumpri-las.  

P2, P5, P8, P9 e P10, por exemplo, defenderam que não cabe, 

exclusivamente, ao aluno obter a carga horária necessária de atividades 

extracurriculares para a sua formação. A instituição deve criar oportunidades para 

seus alunos cumpri-las. Segundo P9, se os licenciandos, principalmente os do antigo 

currículo, não conseguiam obter tal carga horária, a culpa era da estrutura do curso 
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e não dos discentes. O professor afirmou isso porque naquele currículo (como já fora 

discutido), todos os horários noturnos eram ocupados com aulas, impossibilitando 

assim um estudante de utilizar o turno da noite para a realização dessas atividades.  

No atual currículo, a instituição deve ter essa preocupação com os 

licenciandos, uma vez que, ao desenvolver suas próprias atividades 

extracurriculares ela possibilita ao aluno participar de sua vida acadêmica e social. 

E, para os alunos trabalhadores, o deslocamento dessas atividades para o turno 

noturno é fundamental para garantir sua participação. Outra possibilidade é a 

realização das atividades dentro da própria disciplina, sendo então contabilizadas 

nessa carga horária.  

 Já P7 defendeu que, com a existência dos atuais eventos de AACC, os 

estudantes têm, “com um pouco de esforço”, condições de cumprir a carga horária 

exigida para se formar. Mas, segundo P3, são eles que devem tomar iniciativa, sem 

ficar esperando as ações da instituição. Estudantes trabalhadores, impossibilitados 

durante as manhãs ou tardes da semana, devem procurar realizar as AACC à noite 

ou no fim de semana.  

Sobre a carga horária necessária para a conclusão, P4, por exemplo, falou 

que “como eu acho que a minha formação foi boa [ele havia dito que em sua época 

estudantil não tinham muitas atividades para serem desenvolvidas como 

atualmente], eu acredito então que, por contraste, esse excesso de atividades não 

vai fazer diferença na formação do aluno”. Além disso, a ausência de uma cultura 

discente de procurar de forma independente essas atividades levou P4 a afirmar que 

os estudantes têm dificuldade para cumprir a carga horária necessária.  

Um comentário diferente foi explicitado por P10. Além das AACC, o 

entrevistado também citou incentivos que existem na licenciatura em Física, os 

quais, segundo sua opinião, ajudam a manter os alunos no curso:  

 

[...] nós temos dois projetos relacionados a bolsas. Tem o projeto PIBID, que 
não é um projeto da Física, mas é um projeto institucional, mas que inclui a 
Física. Nós temos vinte bolsas de iniciação à docência pra os nossos 
alunos. Isso é um ponto importante de falar porque a bolsa é um...ela é 
importante porque ela ajuda a diminuir a evasão porque prende o aluno 
mais ao curso. Ele participa mais ativamente no curso, não só na sala de 
aula. Nós temos também um projeto de Ensino de Astronomia que o 
professor [...] [P3] é coordenador e também vários alunos nossos 
participam. A gente também tem bolsa. Então, a gente sempre tem outras 
oportunidades que a gente também oferece ao nosso aluno pra tentar 
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melhorar a qualidade do curso e também reduzir a evasão também. [grifo 
nosso] 

 

5.3.3 O INTERESSE DISCENTE PELA A PROFISSÃO DOCENTE 

 

Nesta seção, discutiremos, a partir das entrevistas, o interesse dos 

licenciandos em seguir a carreira docente. Os professores da licenciatura revelaram 

que a maioria dos alunos não queria ser professor. P1, por exemplo, disse que 

“noventa por cento, no mínimo, não vê a carreira de professor como a carreira que 

ele gostaria de seguir”. Além disso, segundo P6, havia licenciandos que não 

admitiam o desinteresse pelo curso, mas deixavam tal sentimento explícito quando 

ficavam “sempre adiando as coisas [atividades]”.  

Ante essa revelação, mostraremos quais são, segundo os professores, os 

motivos que levam os alunos não interessados pela carreira docente a optarem pela 

licenciatura em Física: 

 

a) Gostar de Física: alguns alunos se identificam com a Física antes de se 

identificarem com o seu ensino, ou seja, demonstram maior predileção por essa área 

da ciência do que pela atividade docente relacionada a ela.  

 

b) Estar num curso superior: como dito por P5, no Brasil, “ter um curso 

superior é status” e, conforme P1, “as pessoas querem ingressar na universidade de 

qualquer forma”. Portanto, fazendo o vestibular para licenciatura em Física, cuja 

concorrência é baixa, maiores são as chances de uma pessoa ingressar no ensino 

superior. 

 

c) Ter um diploma de nível superior: atualmente, vários são os alunos que 

buscam um diploma de nível superior para tentar concursos públicos e/ou promoção 

no trabalho onde estão empregados. Logo, procuram o curso de menor concorrência 

no vestibular para poder ingressar e alcançar tal objetivo. 

 

d) Ter um plano B de carreira profissional: alunos que já estão em cursos 

superiores em outras IES, segundo P4, “querem fazer o curso de Física pra que, por 

acaso, se não conseguir nada naquele outro curso ter uma alternativa de campo de 
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trabalho”. Essa alternativa, para P7, pode ser a docência, visto que o “emprego pra 

professor não é muito difícil”, pois além dos concursos públicos para a docência, há 

sempre a possibilidade de lecionar na rede privada de ensino.  

 

e) Treinar para o vestibular: estudantes aproveitam o processo seletivo do 

IFRN, que ocorre no meio do ano (único caso entre as IES públicas do estado), e 

utilizam-no como treinamento para os vestibulares de final de ano 

(independentemente de qual for a IES). Se aprovados no meio do ano no IFRN, 

tornam-se universitários. 

 

f) Utilizar a licenciatura em Física como trampolim para ingressar em 

outro curso superior: P2, P9 e P10 esclarecem esse tipo de interesse. Alguns 

estudantes, quando aprovados no processo seletivo para o curso de Física do IFRN, 

se matriculam visando aprender mais sobre a disciplina e/ou corrigir certas 

deficiências de conteúdo. Após certo período na licenciatura, fazem vestibular para 

outra graduação, geralmente de outra IES [UFRN, por exemplo] por acreditarem que 

adquiriram melhor formação básica de conteúdos, isto é, estão mais preparados. 

Quando aprovados, esses alunos desistem da Física e optam pela graduação para a 

qual passaram nesse novo processo seletivo. Segundo P10, os cursos que esses 

candidatos visam são graduações as quais eles consideram ter “um mercado de 

trabalho mais viável”. 

 

Diante do exposto, se não há vontade em ingressar na licenciatura em Física 

para se tornar professor, ou seja, se um aluno opta pelo curso devido a um dos 

motivos supracitados, mais facilmente ele pode desistir, pois tem dificuldades para 

se dedicar, superar as dificuldades e exigências do curso e/ou cumprir as suas 

atividades acadêmicas e extracurriculares.  

Alguns professores defendem a falta de identificação com o curso como 

motivo para a falta de interesse por ele. Nas palavras de P3  

 

muita gente entra [no curso] e se decepciona porque sente que aquilo não 
era o que lhe interessava fazer. [...] dai muita gente desiste quando, 
realmente, conhece a realidade do curso e as exigências que são 
necessárias pra formação do professor.  
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P5, no entanto, considera que a falta de identificação com a carreira docente 

é reflexo de uma cultura existente em nossa sociedade que desvaloriza as 

disciplinas pedagógicas. Essa mesma cultura também produz nos alunos certa 

resistência à aprendizagem desse tipo de disciplina. 

Enquanto, segundo os professores, a maioria dos licenciandos não se 

interessa por ser professor de Física, numa minoria, diferentemente, foi identificado 

o interesse em seguir a carreira docente. De acordo com P2, por exemplo, os alunos 

diziam coisas do tipo: “eu tô aqui porque eu gosto de Física, gosto muito de Física. 

Eu quero aprender mais Física. Eu quero ensinar Física pra alguém”. Segundo P8, 

alguns se identificavam bastante pela área de exatas a ponto de realmente 

quererem ser professores de Física, inclusive, com pretensões de ingressar no IFRN 

como docente. Algumas dessas pretensões têm sido alcançadas, pois P10 destacou 

que alguns alunos egressos da licenciatura em Física do IFRN já trabalharam como 

professores substitutos ou se tornaram efetivos. 

 

5.3.4 RELACIONAMENTO ENTRE PROFESSORES E ALUNOS E A DESCRIÇÃO 

DO PÚBLICO DISCENTE 

 

A relação entre professores e alunos, de um modo geral, é definida pelos 

entrevistados como sendo harmoniosa, principalmente, devido à existência de 

diálogo. O corpo discente também é considerado como muito educado e respeitador. 

P4, por exemplo, descreveu esse relacionamento da seguinte forma:  

 

é muito mais estreita do que a que existe nessas outras instituições de 
ensino superior. Os alunos se sentem muito a vontade de procurar o 
professor fora do horário de aula, coisa que não é vista na universidade. Os 
alunos se sentem muito a vontade de abordar o professor ali no pátio, coisa 
que não é vista na universidade.  

 

Quanto à relação entre coordenação e licenciandos, os coordenadores do 

curso falaram que sempre houve um bom relacionamento e poucas foram as 

reclamações de desentendimento entre professores e alunos, sendo que essas 

nunca atingiram o campo pessoal. P1, por exemplo, acha que os maiores conflitos 

ocorrem com alunos querendo que a instituição faça “de tudo pra que a instituição se 

adeque a vida dele. Quando na verdade, é ele que tem que se adequar à vida da 

instituição”. E P2 destacou a existência de alunos que reclamam de alguns 
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problemas restritos às metodologias de ensino dos professores: queixas de ausência 

de diálogo e uma postura de imposição do docente. 

Direcionando a discussão para os casos específicos do relacionamento 

entre corpo docente e estudantes trabalhadores e entre docentes e estudantes com 

dupla matrícula, vemos opiniões bem distintas para cada um desses casos. 

Revelaremos, inicialmente, as visões dos professores sobre esses públicos 

específicos. 

 

a) Aluno trabalhador: inicialmente, a licenciatura em Física do IFRN foi 

pensada para dar formação específica àqueles professores da rede pública de 

ensino que ministravam aulas dessa disciplina, mas não tinham formação na área. 

De acordo com alguns professores (poucos foram os que comentaram sobre essa 

questão), a intenção de ter esse público como alvo nunca foi satisfeita. Como P7 

disse “na verdade, a concepção [de ter esses alunos como público alvo], ela não 

vingou porque a nossa clientela ela nunca foi essa”. “Sem medo de errar, eu digo 

que mais de oitenta por cento da nossa clientela, mesmo naquele projeto antigo 

[currículo antigo], não eram pessoas que já davam aula de Física”.  

Quando os entrevistados se referem a alunos trabalhadores, portanto, estão 

se referindo a trabalhadores de um modo em geral101. Embora alguns professores 

aleguem não ser possível elaborar um perfil preciso sobre os licenciandos 

trabalhadores, de acordo com as entrevistas, seria possível estabelecer algumas 

características e comportamentos desse grupo, tais como: 

• Frequentemente, chegam ao IFRN sem jantar e atrasados;  

• Às vezes, perdem aulas devido estarem de serviço (alunos militares) ou 

em viagens a trabalho;  

• Apresentam-se cansados e sonolentos devido à jornada de trabalho;  

• Possuem pouco tempo para estudar quando estão fora da sala de aula, 

principalmente, durante o dia;  

• Às vezes, não participam plenamente da aula, pois não tiveram tempo 

de ler os textos recomendados pelos professores; 

                                                 
101 Vários professores destacaram uma presença significativa de alunos militares entre o público 
discente.  
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• Em geral, é mais maduro e tende a ser mais responsável 

academicamente (nos limites de suas possibilidades); 

Além dessa caracterização, P10 classifica os alunos trabalhadores em dois 

tipos mais relevantes:  

 

tem aquele aluno trabalhador que trabalha de oito da manhã até...trabalha 
em horário comercial, mas em atividade que não tem nada relacionado com 
Física. Esse aí, realmente...e é um aluno que, às vezes, não tem uma boa 
base escolar [formação básica de conteúdos]. Esse, realmente, a 
dificuldade dele aqui é muito grande. [...] e não tem tempo pra tentar corrigir 
essa deficiência de base. Então, esse, realmente, é um aluno que tá 
...fatalmente, ele vai ser reprovado mais de uma vez durante o curso.  

 

O segundo tipo de estudante trabalhador é o militar.  

 

Desses aí, a grande maioria consegue acompanhar bem o curso. Agora, por 
quê? Porque esses alunos por serem militares, por terem uma certa 
formação, eles já vem com uma base escolar [formação básica de 
conteúdos] relativamente boa. Então...e tem um certo tempo disponível pra 
estudar maior do que aquele aluno que trabalha em horário comercial. 
Então, esse ...mesmo esse aluno trabalhador militar [...] não tendo tanto 
tempo disponível pra estudar, mas ele pode compensar por que ele tem 
uma boa base escolar.  

 

Devido a essas características e comportamentos, professores, como P1, 

também dizem que o aluno trabalhador vai, em algum momento, “deixar a desejar” 

para com as atividades acadêmicas do curso e, consequentemente, pode desistir. 

Um aluno trabalhador tem que estar realmente interessado no curso de Física para 

se dedicar e assim evitar ser reprovado. 

Também merece registro que alguns poucos estudantes trabalhadores 

(principalmente aqueles que sabem planejar e otimizar o seu próprio tempo) eram 

tidos, pelos professores, como excelentes alunos. Eles, por exemplo, manifestavam 

interesse em aprender, entregavam trabalhos pontualmente no prazo e conseguiam 

dar conta dos estudos.  

Diante dessa caracterização dos estudantes trabalhadores, os professores 

disseram ser flexíveis e compreensíveis102 com esse público. Como citaram P3 e P7, 

                                                 
102 Entenda-se ser flexível e compreensível com a situação do aluno trabalhador o ato de se 
sensibilizar com esse público e promover a dispensa da presença em aulas, a remarcação de prazos 
para entrega de atividades, a flexibilidade na forma de realizar trabalhos, etc. quando esse aluno 
estiver ausente ou pedir por motivos profissionais. Exemplos de ações que retratam essa flexibilidade 
foram relatadas, respectivamente, por P4, P5, P2 e P6, como sendo: não fazer chamada; realizar 
atividades não presenciais; avaliar o aluno continuamente e não só por meio de duas ou três 
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esses alunos estão legalmente amparados caso necessitem de alguma reposição 

devido à perda de atividades quando estão trabalhando. P7 também relatou que 

enquanto coordenador, nunca presenciou um professor negar reposição de uma 

atividade ou avaliação a um aluno trabalhador que não a tenha realizado por razões 

trabalhistas.  

Um posicionamento diferente foi revelado por P2. O docente, que afirmou 

ser flexível com esse tipo de estudante, comentou que alguns alunos de sua 

disciplina se queixaram de certos professores sem essa “sensibilidade, esse lado 

profissional, [...] essa visão profissional de ter essa compreensão dessas ausências 

desses alunos [alunos trabalhadores]”. Apesar dessa revelação, o professor disse 

que “parece que há mais uma possibilidade de atender essas diferenças 

[necessidades do aluno trabalhador] do que fechar os olhos pra essa situação”.  

P9 apresentou outra opinião. Para ele, alguns professores são merecedores 

de críticas por insistirem na não utilização do tempo de aula para a realização de 

atividades. Para esse entrevistado “tem professor que exagera nas tarefas” e, com 

grande frequência, é pedido que essas atividades sejam desenvolvidas em casa, o 

que sobrecarrega o aluno trabalhador. P10 identifica esses professores como sendo 

principalmente aqueles das disciplinas pedagógicas. Logo, ele sugere que esses 

docentes revejam “um pouco a forma que as disciplinas são dadas. De que forma? 

Primeiro, tentar usar a própria sala de aula pra você desenvolver a atividade dentro 

da sala de aula. Tentar ajudar o aluno trabalhador. Tentar otimizar o tempo do aluno 

trabalhador”. 

 

b) Aluno com dupla matrícula: esse tipo de aluno, segundo as entrevistas, 

pode ser caracterizado por:  

• Faltar bastante; 

• Atrasar, às vezes, a entrega de trabalhos;  

• Sempre argumentar que está fazendo dois cursos e que, por isso, não 

está conseguindo dar conta dos dois;  

• Se comprometer mais com uma instituição (geralmente a UFRN) e 

menos com a outra (IFRN);  

                                                                                                                                                         
avaliações; e facilitar a possiblidade de o aluno fazer uma avaliação num outro dia que não foi o 
marcado. 
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• Geralmente, ser mais imaturo.   

Além dessa caraterização, alguns professores também fazem previsões 

sobre a carreira profissional desse tipo de aluno. P1, por exemplo, acredita que o 

estudante com dupla matrícula terá uma formação profissional deficiente frente 

àquele colega de curso exclusivo da licenciatura em Física, pois este tem mais 

tempo para se dedicar. Já P8, diferentemente, vê esse aluno como alguém que está 

procurando “se aprimorar mais”, “se informar mais”, buscando uma melhor 

qualificação. 

Os professores também destacam que alguns alunos com dupla matrícula 

são excelentes estudantes, chegando a despontar como os primeiros da turma. 

Segundo P6, “às vezes, no rendimento escolar, aquele que é estudante de duas 

matrículas e vem numa sequência no seu curso acadêmico, terminou o ensino 

médio há pouco tempo, tem mais facilidade pra render no curso superior”.  

Já P9 revelou que aqueles alunos que conseguiram concluir as duas 

graduações só obtiveram sucesso porque priorizaram o curso do IFRN. Isso é 

possível quando os alunos com dupla matrícula não estão sobrecarregados pelos 

seus cursos na UFRN, matriculando-se em poucas disciplinas (uma ou duas) e 

trancando-as quando necessário.  

Apesar de reconhecerem a possibilidade de sucesso nesses casos, é 

unânime entre os docentes o entendimento de que esse tipo de aluno está tirando a 

vaga de uma pessoa que poderia ocupar uma dessas duas matrículas com total 

dedicação. Por isso, alguns professores são contra essa possiblidade de matricula 

no ensino superior. P9, por exemplo, lembra que “a própria instituição [IFRN], por 

exemplo, veta alguns benefícios ao aluno que tem dupla matrícula”, como, bolsas de 

pesquisa. 

Sendo assim, os professores defendem que, por ser uma opção pessoal do 

estudante ter duas matrículas em IES diferentes, o mesmo tem que ter para com a 

licenciatura em Física do IFRN o mesmo comprometimento que tem em relação ao 

outro curso. Se ele não cumpre com as suas responsabilidades acadêmicas por 

motivos não justificados legalmente, os professores não são flexíveis em relação a 

esse aluno.  

Sobre isso, P6 confessa que  
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o que aborrece...talvez, a gente termina ficando com um certo 
preconceito...é quando a gente nota que o aluno se escora nessa condição 
por demais. [...] a gente vê o quanto à pessoa não dá tanta importância ao 
que tá fazendo e fica dando sempre a mesma desculpa. A desculpa 
recorrente termina criando um preconceito na gente. [...] você cria um 
conceito que ela tá demostrando que, realmente, ela tá aqui [no IFRN] como 
um passatempo.  

 

Ainda que o posicionamento docente acima seja tomado pela maioria dos 

professores, alguns acreditam que seus colegas são flexíveis em relação aos alunos 

com dupla matrícula em qualquer situação. Já outros assumem que são 

compreensíveis apenas em situações específicas como a participação dos seus 

alunos em AACC da outra IES. 

Também quanto às questões financeiras e a permanência do aluno no 

curso, as entrevistas forneceram informações relevantes. Sabemos que a 

licenciatura em Física é um curso que exige financeiramente pouco de seus alunos 

quanto aos materiais usados na prática acadêmica. Contudo, os estudantes, muitas 

vezes, necessitam pagar pela locomoção ao IFRN, jantar na instituição, comprar 

livros e tirar xerox.  

Assim, foi perguntado aos professores se essas despesas fizeram algum 

aluno desistir dessa graduação. Embora alguns professores acreditem que a 

dificuldade financeira possa ser uma causa para o abandono, eles afirmaram que 

isso não aconteceu no curso de Física do IFRN. Duas falas sintetizam essa 

afirmação. Nas palavras de P6 “sinceramente, não ouvi muitas queixas nesse 

sentido não. Queixas a gente ouve, mas não a ponto de a pessoa querer parar o 

curso”. Segundo P10, dificuldades de locomoção não existiam, e as dificuldades 

financeiras eram relatadas por poucos estudantes, mas não como um sério entrave: 

“eles só falam ‘professor, eu trabalho porque preciso me manter’, mas não falam, 

não diz que vai abandonar o curso porque tá com essa dificuldade. Isso aí, não”. 

 

5.3.5 A BAIXA CONCORRÊNCIA NO VESTIBULAR PARA A LICENCIATURA EM 

FÍSICA E SUA RELAÇÃO COM FORMAÇÃO BÁSICA DE CONTEÚDOS 

DEFICIENTE DOS ALUNOS 
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A questão da baixa concorrência103 no vestibular para a licenciatura em 

Física é tão relevante entre os professores que eles creditam a ela (junto ao nível do 

vestibular do IFRN que é tido como fácil) a facilidade com a qual se ingressa nessa 

graduação. Segundo os entrevistados, as consequências maiores dessa facilidade 

são alunos ingressantes sem interesse pela licenciatura em Física e/ou sem 

formação básica de conteúdos necessária para esse curso. 

Exemplificando o que foi dito, P2 suspeita que a base dos alunos talvez seja 

“muito frágil”, pois eles geralmente reclamam da dificuldade em acompanhar as 

disciplinas de Física, consideradas por eles como difíceis. P9 complementa 

relatando que alguns estudantes não tiveram aula dessa disciplina no ensino médio 

e o conhecimento básico deles é “insustentável”.  

P4 também falou que a maioria dos alunos tem uma “base [formação básica 

de conteúdos] muito ruim e [...] tá o tempo todo tendo que lutar contra as suas 

dificuldades pra ir progredindo no curso”. Ele ainda comentou que “estranhamente, 

as turmas de Física [...] são muito duais na sua heterogeneidade” porque a minoria 

dos licenciandos tem “uma boa base e consegue sempre se destacar” e o restante 

(a maioria) são aqueles com dificuldade.  

Outro professor que resgatou a ideia de dualidade entre os diferentes níveis 

dos alunos foi P6. Para ele, existe um grupo de estudantes que “tinha recém saído 

do ensino médio ou que tinha pouco tempo de intervalo entre o seu ensino médio e o 

curso de Física. [...] Esse conseguia ir mais rápido”. O outro grupo era “um pessoal 

veterano, aquele pessoal numa faixa etária mais avançada e que já tinha 

interrompido os estudos há mais tempo”. Devido à existência desses dois públicos, 

P6 disse que “tinha que saber lidar um pouco com esses dois grandes grupos. [...] 

Não deixar de avançar no assunto porque [isso] seria deixar incompletas as 

formações do conhecimento, mas também procurar não dificultar muito as coisas”.  

P10 também divide os alunos com formação básica de conteúdos deficiente 

em dois subgrupos. Um deles é composto por alguns alunos que “realmente, têm 

uma certa dificuldade de base, mas que procuram, através de reforço ou do 

professor, estudar mais horas e que conseguem minimizar essas dificuldades”. O 

outro subgrupo “é um grupo maior, uma parcela maior, realmente, que tem muita 

                                                 
103 P9 considera a baixa concorrência para o vestibular de Física como sendo algo cultural. Segundo ele, o 
fenômeno é causado pelo “preconceito” de que a Física é um curso “muito difícil, muito chato”.  
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dificuldade. Tem muita dificuldade de base e que não procura  [superar as 

dificuldades da base]. E aí, fica difícil. Por isso que você tem muita reprovação [de 

alunos desse grupo]”. 

 

5.3.6 A DESCRIÇÃO DO PÚBLICO DOCENTE 

 

Foi solicitado durante as entrevistas que os professores comentassem sobre 

sua própria prática docente e/ou a de seus colegas de profissão. Seus comentários 

foram analisados e encontram-se expressos nas categorias abaixo: 

 

a) Comprometimento do corpo docente: os professores afirmaram que 

seus colegas eram profissionais muito comprometidos, cumpriam os horários, 

dominavam o conteúdo, estavam interessados em dar aula, preocupavam-se em ter 

um curso de boa qualidade, trabalhavam os conteúdos adequadamente para o nível 

de cada turma e estimulavam os seus alunos a estudarem e a permanecerem no 

curso.  

P2, por exemplo, disse que, como a atividade predominante no IFRN é o 

ensino, percebe-se “um compromisso muito forte do corpo docente” com o exercício 

da docência. P7, enquanto coordenador, relatou que às vezes, ouvia queixas de que 

os professores da Física eram exigentes, rigorosos ou até intransigentes, mas em 

termos de falta de vontade de trabalhar, ele não recebeu nenhuma ou quase 

nenhuma reclamação. Quanto aos professores das disciplinas pedagógicas, P7 

também relatou não ter recebido reclamações de que esses profissionais não tinham 

vontade de dar aula. 

 

b) Disponibilidade para atendimento aos alunos fora do horário de aula: 

os professores disseram que sempre possuem alguma disponibilidade para anteder 

aos alunos. Segundo lembrou P3, eles devem apresentar em seus planos de 

trabalho horários de atendimento ao corpo discente.  

Nem sempre os professores estão disponíveis na hora que o aluno deseja, 

pois eles realizam outras atividades acadêmicas na instituição. Alguns professores, 

como, por exemplo, P5 e P6, pedem que os alunos solicitem antecipadamente um 

horário de atendimento. Outros, como P2, realizam atendimento em momentos 
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anteriores ou posteriores à aula; e outros deixam um horário específico para tal 

atendimento, como P7 e P10.  

Apesar de estarem disponíveis, os docentes revelaram que o atendimento de 

estudantes fora do horário da aula acontece com pouquíssima frequência.   

c) Avaliação do estilo104 do professor: alguns docentes fizeram uma auto 

avaliação ou comentaram sobre a avaliação que os alunos fazem do seu estilo. Por 

exemplo, segundo P2, os estudantes o avaliam positivamente. Consideram-no um 

professor não muito rigoroso e aberto ao diálogo. Já P5 disse que normalmente tem 

uma relação harmoniosa com os seus alunos embora pense que eles o achem um 

pouco severo (avaliação da qual ele discorda). P8 confessou ser bem exigente e 

apresentou a seguinte justificativa para o seu comportamento:  

 

Eu faço questão, no curso de licenciatura, mostrar pro meu aluno que ele 
vai ser professor, ele vai ser um educador. Então, ele tem...por isso que eu 
cobro. Sou muito exigente, em termos de avaliação, em termos de 
conteúdo, em termos do aspecto de resolução de uma prova, porque ele [o 
aluno] vai ser também um educador. Então, ele vai ter que exigir também do 
seu aluno. 

 

Outros professores, diferentemente, avaliaram o corpo docente ou 

comentaram a avaliação que os licenciandos fizeram. P4, por exemplo, falou que 

dependendo da definição usada para o termo “rigor”, poderia considerar ou não os 

professores da Física como rigorosos: “A maioria dos nossos professores estabelece 

as regras logo no começo do semestre letivo. E, usualmente, eles seguem as regras 

que foram estabelecidas”. Então, para o entrevistado, se isso for rigor, o corpo 

docente da Física é mesmo rigoroso. Contudo, se rigor for “o abuso de exigências ou 

o exagero nas exigências”, P4 considera que os professores não são rigorosos.  

Já P6 não ouve “nem queixas demais sobre a dureza, nem também queixas 

pela moleza” do corpo docente. Essa avaliação é compartilhada com P9, que 

acredita que o corpo docente é avaliado medianamente. Não é “totalmente exigente, 

mas também não é relaxado”, pois “tem um limite mínimo de exigência que dali 

ninguém pode baixar”. Esse limite também é defendido por P10. Para ele,  

 

                                                 
104 Entenda-se estilo do professor como uma característica profissional relacionada à cobrança das 
responsabilidades acadêmicas. Portanto, quanto ao estilo um docente pode ser rígido, rigoroso, 
severo, intransigente, “mole” ou “light” (ambos como antônimo a rígido), despreocupados, negociador, 
etc. 
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[...] flexibilidade a gente sabe que tem um limite. A gente não pode 
flexibilizar demais se não a gente pode comprometer a qualidade. [...] É 
claro que ...há uns professores mais rigorosos do que outros, mas, na 
média, eu acho que o nível de cobrança tá compatível com o aquele 
profissional que a gente espera formar.  

 

E isto contribui, segundo P9, para “manter um certo padrão da instituição”, 

uma vez que, “a gente foi bem selecionado no exame nacional dos cursos [ENADE]. 

Então, já por essa preocupação, essa satisfação, a gente quer que seja mantida”. 

 

5.3.7 SUGESTÕES DE COMBATE À DESISTÊNCIA NA LICENCIATURA EM 

FÍSICA DO IFRN 

 

Durante a entrevista, inicialmente, foi pedido aos professores para opinarem 

sobre a implantação de um professor orientador de turma como uma possível ação 

para combater a desistência. Em seguida, eles deveriam dar, espontaneamente, 

sugestões de ações curriculares e/ou institucionais para tal objetivo. 

 

5.3.7.1 Professor orientador de turma 

 

O professor orientador de turma seria um profissional responsável por uma 

turma desde a sua formação até a sua conclusão. Sua função seria orientar os 

alunos quanto a: problemas acadêmicos que possam surgir (reprovações, 

relacionamento com os professores, etc.); sugestões de leitura; organização de 

grupos de estudos; procura por estágio e por orientador de monografia; dúvidas 

sobre a permanência no curso, etc. Para o próprio profissional, essa função não 

seria uma atividade docente a mais. Seria contabilizada como carga horária docente 

dentro da instituição. 

Quanto à implantação de um professor orientador de turma como uma 

possível ação para combater a desistência na licenciatura em Física do IFRN, os 

professores se dividiram em dois grupos: aqueles que concordam e os que 

discordam. Dentre os primeiros estão P1, P5, P7, P9 e P10 os quais acham que 

essa sugestão tem condição de ser implantada. P9, por exemplo, resume de forma 

significativa a intenção da implementação do professor orientador de turma: “seria 

bastante interessante” porque a instituição “tem poucas turmas. O número de turmas 

é suficiente para ter um professor por cada turma; um professor que olhasse, tivesse 
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acesso ao perfil da turma e observasse como é que ela tá se saindo, quantas 

pessoas entraram”. Além disso, quando chegasse “um processo de desistência, de 

evasão”, ele deveria “passar por esse professor para ele ir conversar com esse 

aluno. Por que ele vai desistir? Quais são os motivos e tal?”. P9 também acredita 

que  

 

a figura do professor orientador, de um grupo ou de uma turma ou de um 
aluno ou sei lá o que, é muito interessante. Funcionaria, funcionaria até pra 
orientar estudos. Se o cara teve uma deficiência no ensino médio, esse 
professor orientador poderia orientar uma certa dinâmica de estudo pra ele, 
pra ele conseguir andar com o curso. 

 

Já P4, P2 e P6 concordam com a implantação do professor orientador, mas 

sob algumas condições. O primeiro só acredita na função desse profissional se 

existisse no IFRN uma matriz curricular por disciplinas, pois assim esse professor 

também orientaria seus alunos durante a matrícula em disciplinas. Na atual matriz 

curricular, conforme P4, esse docente não passaria de a uma espécie de vigia ou 

supervisor de conteúdo tendo o trabalho, apenas, de monitorar os alunos quanto ao 

desempenho e nota deles. P2 advoga que o professor orientador só deveria atuar 

quando o “professor da sala de aula, ele não tá conseguindo dar conta” do seu 

trabalho, ou seja, “sanar” as dificuldades de seus alunos. E P6 duvida do caráter 

“operacionalizável” desse professor orientador, uma vez que não sabe se a 

instituição teria profissionais suficientes e dedicados para realizá-la.  

Aqueles professores que discordam dessa sugestão de combate à 

desistência, como P3 e P8, o fazem porque acreditam que seja desnecessário um 

professor específico para exercer esse tipo de orientação. P3, por exemplo, acha 

que deve partir do estudante procurar um professor que lhe oriente até a conclusão 

do curso, sendo ele, inclusive, o seu orientador da monografia. P8 defende que 

“qualquer professor de qualquer disciplina [...] ele tem que ser educador e não 

apenas professor”, ou seja, as funções atribuídas ao professor orientador de turma 

podem ser realizadas pelo próprio professor da disciplina e não por um professor 

específico para isso. 

 

5.3.7.2 Sugestões para que o aluno com formação básica de conteúdos 

deficiente acompanhe o curso  
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 Durante a entrevista quando alguns professores comentaram que a maioria 

dos alunos tinha pouca ou nenhuma formação básica de conteúdos, perguntamos 

então o que poderia ser feito por eles. Acreditamos que as respostas dadas 

contribuam para a elaboração de ações que melhore a formação básica de 

conteúdos deficiente desses estudantes e os ajudem a ter uma maior dedicação ao 

curso, consequentemente, ocorreria a diminuição da desistência. De modo 

semelhante ao que fora feito com as sugestões dadas pelos estudantes também 

analisaremos a viabilidade das sugestões relatadas pelos docentes. A viabilidade 

das sugestões foi indicada por meio da seguinte coloração: verde para as viáveis e 

vermelho para às inviáveis.  

Eis as sugestões dadas pelos professores105: 

� Orientar os alunos para que sejam incluídos no curso certo: essa 

sugestão, especificamente, defende que há a impossibilidade de corrigir a formação 

básica de conteúdos deficiente dos alunos, portanto caberia aos professores orientar 

esses estudantes a desistir da licenciatura em Física e ingressar num outro curso na 

qual eles têm maiores chances de se formar. 

Não acreditamos na impossibilidade de corrigir a formação deficiente dos 

alunos que ingressam na licenciatura em Física. Portanto, não acreditamos que seja 

razoável simplesmente dizer a esses estudantes que eles não devem ficar no curso 

porque não possuem a “habilidade” para estar nele. Todavia, caso um aluno esteja 

em dúvida ou não tenha se interessado pela licenciatura em Física do IFRN, os 

docentes desse curso podem sim orienta-los a buscar outra graduação com a qual 

tenham maior identificação. 

� Relacionar os conhecimentos prévios do aluno com os conteúdos 

sistematizados do currículo: isso possibilitaria a superação das diversidades e das 

diferenças na formação básica de conteúdos deficiente existentes entre os alunos. 

� Incentivar a formação de grupos de estudo. 

� Resgatar a monitoria dada pelos alunos veteranos e incentivar os 

estudantes com formação básica de conteúdos deficiente a frequentá-la. 

� Implantar um horário de atendimento aos alunos: esse atendimento 

seria realizado pelos professores e funcionaria como um plantão de dúvidas. 
                                                 
105 Algumas dessas sugestões foram relatadas espontaneamente por professores quando solicitados 
para darem sugestões de ações institucionais e/ou curriculares para combater à desistência na 
licenciatura em Física do IFRN. Devido aos conteúdos dessas sugestões estarem relacionados aos 
alunos com formação básica de conteúdos deficiente, elas foram inseridas neste subitem. 
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� Implantar disciplinas de nivelamento.  

� Incentivar, o quanto antes, a prática docente: na medida em que os 

alunos formação básica de conteúdos deficiente começassem a estagiar, eles 

sentiriam a necessidade de corrigir suas deficiências e passariam a estudar mais. 

Defendemos que as sugestões acima são de fácil aplicação e, portanto 

podem contribuir para a redução da desistência na licenciatura em Física. 

 

5.3.7.3 Sugestões de ações curriculares e/ou institucionais para o combate à 

desistência na licenciatura em Física do IFRN 

 

A última parte deste capítulo está destinada a apresentação de ações 

curriculares e/ou institucionais sugeridas espontaneamente pelos professores para o 

combate à desistência na licenciatura em Física do IFRN, bem como aos 

comentários sobre a viabilidade delas. 

As sugestões apresentadas e suas respectivas justificativas foram: 

 

a) Sugestões relacionadas às Atividades Acadêmicas, Científicas e 

Culturais (AACC): 

• Oferta de AACC (priorizando o turno noturno e/ou o final de semana): o 

IFRN e/ou a licenciatura em Física ao desenvolver suas próprias atividades 

extracurriculares possibilitaria ao aluno obter mais facilmente a carga horária 

necessária para concluir o curso. E ao ofertar essas atividades, no turno noturno 

e/ou no final de semana, maior seria a frequência de estudantes trabalhadores. 

• Estímulo à participação em AACC da própria instituição: isso 

despertaria no aluno uma identificação sua como membro do IFRN e/ou da 

licenciatura em Física. Essa identificação seria então um elemento propulsor e 

estimulador para a permanência do aluno na instituição. 

• Estímulo à realização, dentro das disciplinas, de atividades que 

contabilizassem como AACC: o aluno cumpriria mais facilmente a carga horária 

necessária para concluir o curso.  

Os alunos encontram dificuldades para cumprir a carga horária exigida de 

AACC, principalmente, porque pouco participam dessas atividades. Portanto, as 

sugestões que visam resolver esse problema devem priorizar o aumento da 
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participação do público discente. Desse modo, sugestões, como Oferta de AACC 

(priorizando o turno noturno e/ou o final de semana); Estímulo à participação em 

AACC da própria instituição; e Estímulo à realização, dentro das disciplinas, de 

atividades que contabilizassem como AACC ganham o nosso aval e podem ser 

facilmente aplicadas.  

• Aumento de um semestre ao final do curso: disponibilizaria um tempo 

maior para que o aluno realizasse as AACC e os estágios à docência. 

 

Este aumento torna-se desnecessário, pois se um aluno não cumpriu toda a 

carga horária exigida, ele tem o direito, segundo o “Plano de Curso da Licenciatura 

Plena em Física” (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2002 e 2006), de permanecer mais alguns semestres para 

realizar as AACC que lhe faltam. Assim, acreditamos que qualquer mudança no 

tempo de duração do curso em prol do cumprimento da carga horária das AACC não 

é viável. 

 

b) Sugestões relacionadas às disciplinas: 

• Desenvolvimento de metodologias de ensino que sejam mais 

motivadoras e estimuladoras: isso possibilitaria, principalmente, um maior interesse 

dos alunos trabalhadores para estudar.  

• Redução do número de atividades para os alunos desenvolverem em 

casa: estimularia a realização das atividades na própria sala de aula disponibilizando 

mais tempo livre para o aluno estudar fora do horário de aula. 

• Promoção de uma maior integração entre as disciplinas pedagógicas e 

as específicas: uma maior integração entre essas disciplinas estimularia o 

licenciando a permanecer no curso;  

• Oferta de disciplinas no turno diurno: permitiria que alunos, na 

impossibilidade de recuperar, no turno noturno, as disciplinas nas quais foram 

reprovados, cursassem as mesmas no turno diurno e assim se mantivessem 

nivelados no curso. 

A sugestão acima se mostra aplicável, pois com a existência das turmas da 

tarde, já foi implantada. 
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• Oferta de disciplinas nas férias: possibilitaria que os alunos 

recuperassem as disciplinas nas quais eles foram reprovados de maneira a não 

ficarem desnivelados no curso. Para o caso de um único aluno ter sido reprovado, 

poderiam ser oferecidos estudos individualizados.  

• Sábado letivo: alguns sábados poderiam ser utilizados para a oferta de 

disciplinas nas quais os alunos reprovaram. 

Duvidamos do sucesso que a sugestão Sábado letivo poderia ter. Se 

implantada, poderá estar fadada ao fracasso. No início do ano de 2006, essa 

experiência foi realizada e poucos alunos frequentaram as aulas aos sábados. 

Segundo a vivência do autor desta dissertação, quando ele precisou frequentar, 

durante alguns meses os sábados letivos, observou uma frequência cada vez mais 

reduzida dos outros licenciandos, chegando ao ponto de estar sozinho em uma das 

aulas. Outro problema relacionado aos sábados letivos poderá ser a dificuldade de 

alunos trabalhadores para frequentá-los. Se eles já dispõem de pouco tempo para 

estudar e dedicam parte do seu tempo à família, dificilmente, acreditamos que eles 

estarão dispostos e disponíveis para ir ao IFRN no final de semana. 

 

c) Sugestões relacionadas à instituição: 

• Divulgação da licenciatura em Física do IFRN em escolas por meio de 

seminários ou workshops: esses seminários seriam um primeiro contato dos 

possíveis candidatos ao ingresso na licenciatura em Física com esse curso. Assim, 

eles poderiam tomar consciência do funcionamento dessa graduação e da 

dedicação exigida por ela. Essa estratégia faria com que esses possíveis 

candidatos, antes da inscrição para o vestibular, mantivessem a opção pela 

licenciatura em Física ou desistissem dela. Desse modo apenas os alunos 

interessados ingressariam no curso. 

Essa sugestão pode ser facilmente aplicada e não necessariamente precisa 

ser realizadas exclusivamente pelo coordenador. Este pode contar com a ajuda de 

professores e/ou alunos para promover essa divulgação. 

• Substituição da matriz curricular seriada por uma matriz curricular por 

disciplinas: essa matriz conseguiria manter os licenciandos no curso, pois eles 

poderiam se matricular na quantidade de disciplinas que lhes é conveniente (de 

acordo com suas necessidades particulares) sem ficarem sobrecarregados com 
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atividades acadêmicas. Caso esse aluno não tivesse tempo disponível para se 

dedicar a todas as disciplinas de um dado período, ele optaria por aquelas que 

conseguisse cursar.  

Além disso, Substituição da matriz curricular seriada por uma matriz 

curricular por disciplinas contribuiria para a formação básica de conteúdos deficiente 

dos estudantes, pois possibilitaria a ele não se sobrecarregar com tantas disciplinas 

permitindo que se dedicasse, exclusivamente, para aquelas as quais tem dificuldade.   

Com a substituição da matriz curricular seria fundamental a: 

• Implantação de pré-requisitos entre as disciplinas: evitaria que alunos 

pagassem disciplinas de períodos mais avançados sem ter pago todas as disciplinas 

dos períodos que as antecederam. 

• Implantação de co-requesitos entre as disciplinas: evitaria que alunos 

ao reprovarem ficassem desnivelados, pois poderiam cursar as disciplinas nas quais 

reprovaram junto às demais. 

Essas sugestões são fundamentais para controlar, no ato da seleção de 

disciplinas, a evolução do aluno ao longo do currículo.  

• Oferta de bolsas: “prenderia” os alunos ao curso fazendo-os participar 

mais ativamente dele. 

Consideremos viável a implantação dessas sugestões, que já começaram 

com o projeto PIBID e o PET. 

• Permissão de transferências entre cursos do IFRN: ocorrendo uma 

transferência, o aluno estaria desistindo da licenciatura em Física, contudo ele 

ingressaria num outro curso, na qual teria maiores chances de se formar, não 

havendo, portanto saída (desistência) do estudante da instituição. 

Essa sugestão não é viável porque não impede que a licenciatura em Física 

perca alunos. Embora outro curso superior do IFRN receba o estudante que saiu da 

da Física, este ainda será considerado um desistente para esta graduação. Além 

disso, caso seja implantada, é possível que esta sugestão abarque todos os cursos 

superiores do IFRN. Portanto, isto poderá permitir que um número cada vez maior 

de alunos desinteressados na licenciatura em Física ingresse nela, devido à baixa 

concorrência no vestibular, visando transferência para cursos mais concorridos.  
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d) Sugestões relacionadas aos alunos:  

• Relatar à coordenação e aos professores quaisquer problemas que 

possam provocar a desistência: quanto antes um licenciando comunicar à 

coordenação e aos professores os problemas que estão afetando a sua 

permanência no curso, mais facilmente poderiam ser tomadas atitudes para que o 

mesmo não desista.  

É uma sugestão que pode ser facilmente implantada porque parte do 

princípio de que o coordenador e os professores do curso devem estimular os 

licenciandos a relatarem qualquer problema de permanência no curso o quanto 

antes. Isto possibilitaria que ações pudessem ser tomadas para resolver o problema 

existente, antes de o licenciando desistir. 

• Incentivar, a partir do terceiro período, a procura por um orientador: 

esse professor, além de acompanhar o aluno na monografia, seria responsável por 

ele durante sua permanência no curso. Faria parte da responsabilidade desse 

orientador executar as funções descritas para o professor orientador de turma. 

A sugestão acima, com algumas adaptações, se enquadra numa sugestão 

que pretendemos propor para a licenciatura em Física que é a Implantação do 

professor orientador de turma. Que adaptações seriam essas? Ao invés de um aluno 

procurar, a partir do terceiro período, um orientador (aquele da monografia), o 

orientador de turma estaria acompanhando esse aluno (e sua turma) desde o 

primeiro período e desenvolveria as mesmas funções propostas pela sugestão 

acima. 

 

e) Sugestões relacionadas à legislação: 

• Implantação de uma legislação determinando que quem quisesse fazer 

simultaneamente mais de um curso em IES públicas deveria pagar por um deles: 

faria com que os alunos evitassem ter dupla matrícula.  

• Implantação de uma legislação determinando que quem abandonasse 

um curso superior para se matricular em outro deveria pagar uma multa: faria com 

que os alunos evitassem a dupla matrícula. 

Ambas sugestões são consideradas inviáveis. A primeira, Implantação de 

uma legislação determinando que quem quisesse fazer simultaneamente mais de 

um curso em IES públicas deveria pagar por um deles, não é mais necessária por 
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conta da lei federal nº 12.089 (BRASIL, 2009) que “proíbe que uma mesma pessoa 

ocupe 2 (duas) vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior”. 

Quanto à segunda sugestão, Implantação de uma legislação determinando que 

quem abandonasse um curso superior para se matricular em outro deveria pagar 

uma multa, defendemos pela sua não implantação. Essa sugestão, caso implantada, 

forçaria que estudantes, que não se identificaram com o curso na qual ingressaram, 

permanecessem nele caso não tivessem condições financeiras para arcar com a 

multa aplicada.  

 

f) Sugestões relacionadas à profissão docente106: 

• Valorização da profissão docente: faria com que os licenciandos se 

dedicassem mais ao curso visando a sua conclusão107. 

 

Após a discussão sobre a viabilidade das sugestões dadas, poderemos 

apresentar as conclusões de nossa pesquisa, assim como, quais sugestões 

compuseram o produto educacional desta dissertação e como podem ser 

implantadas na licenciatura em Física do IFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Essa sugestão não está colorida, pois fogem a nossa proposta de relatório de ações curriculares 
e institucionais de combate à desistência na licenciatura em Física do IFRN. 
107 A viabilidade dessa sugestão foi discutida anteriormente no capítulo 4. 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO 6666: conclusões : conclusões : conclusões : conclusões     
 

O presente capítulo visa concluir a dissertação resgatando os 

resultados obtidos sobre as causas da desistência na licenciatura em Física do 

IFRN, apresentados nos capítulos anteriores. Esses resultados são oriundos 

da revisão bibliográfica sobre o tema, da caracterização sócio educacional das 

turmas da licenciatura em Física do IFRN investigadas (turmas 2004.2 e 

2006.1), das entrevistas com desistentes dessas turmas e das entrevistas com 

professores que atuam nesse curso. Através da triangulação dos resultados 

discutimos quais foram as principais causas da desistência da licenciatura em 

Física do IFRN. Também comparamos essas causas com os dados da 

literatura da área e realizamos uma avaliação do curso em questão. Em 

seguida, apresentamos as propostas de ações curriculares e institucionais que 

são aplicáveis à licenciatura em Física do IFRN – objetivo do produto 

educacional desta dissertação. Na última seção, realizamos nossas 

considerações finais.  
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6.1 DISCUSSÃO INICIAL  

 

6.1.1 ESFERAS DE INFORMAÇÃO 

 

A discussão que pretendemos realizar sobre os resultados de nossa 

investigação sobre a desistência na licenciatura em Física no IFRN envolve quatro 

esferas de informações (figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esferas de informações que contribuirão para a discussão dos resultados 
referentes as causas da desistência na licenciatura em Física do IFRN  

 

A primeira e a segunda esferas são constituídas pelas informações 

fornecidas, respectivamente, pelos desistentes e professores entrevistados. Ambos 

contribuíram para a investigação sobre a desistência por meio de relatos e vivências 

pessoais, porém os primeiros destacam-se por depor sobre o que os levou a 

abandonar o curso. Já, os docentes, além de comentarem sobre as turmas 

investigadas, falaram sobre os licenciandos da licenciatura em Física do IFRN de um 

modo geral. Ou seja, forneceram informações que abrangeram um número maior de 

desistentes.  

A terceira esfera utiliza, como referência, publicações nacionais sobre os 

cursos de Física. E a última esfera de informação se baseia em publicações 

nacionais sobre o ensino superior no Brasil. As informações existentes nesses 

materiais possuem uma maior abrangência em torno da discussão sobre desistência 

em cursos de Física, pois se referem às graduações em geral. Portanto, contribuirão 

para referenciar a nossa discussão do caso particular da licenciatura em Física do 

IFRN.  

 Publicações sobre graduações de IES brasileiras 

 Publicações sobre cursos de Física brasileiros 

Professores entrevistados da licenciatura em Física do 
IFRN 

Desistentes entrevistados das turmas 2004.2 e 2006.1 
da licenciatura em Física do IFRN 
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Pretendemos com essa estratégia fazer uma triangulação dos motivos por 

trás do abandono deste curso e confrontar as sugestões dadas pelos desistentes às 

apresentadas pelos professores e pelas publicações da área. Lembramos também 

que a hierarquização das esferas de informações durante a discussão das próximas 

seções deste capítulo pode estar completa, ou seja, pode contar com a contribuição 

de todas as quatro esferas, contudo, em alguns momentos, apenas algumas delas 

farão parte da discussão.  

 

6.1.2 O MAPA DA DESISTÊNCIA NAS TURMAS INVESTIGADAS 

 

Resolvemos unir os dados dos gráficos 1 e 8  e dos gráficos 2 e 9 para 

elaborarmos, respectivamente, os gráficos 23 e 24 que revelam a situação 

acadêmica geral e o mapa da desistência nas turmas investigadas. 

 

 
Gráfico 23: Situação acadêmica geral dos alunos das turmas investigas 

da licenciatura em Física do IFRN 
 
 
 

12,5%

3,1%

67,2%

9,4%

7,8%

SITUAÇÃO ACADÊMICA GERAL DAS TURMAS INVESTIGADAS

Formados (8) Matriculados (2) Evadidos (43) Cancelamentos (6) Jubilados (5)
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Gráfico 24: Mapa da desistência das turmas investigadas da 

licenciatura em Física do IFRN 
 

Como é possível perceber, a evasão foi a principal ação acadêmica que 

caracterizou a desistência na licenciatura em Física do IFRN. Além disso, com a 

porcentagem de 84,4% de abandono, este curso assume o primeiro lugar como a 

graduação com a maior taxa de desistência entre as relatadas nas publicações 

(tabela 12). 

 

Tabela 12: Porcentagens de desistências em graduações apresentadas nas 
publicações consultadas108 

 Publicações 

No ensino superior brasileiro:  

50% Helene (1985) 

47% Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (2006; 2010) 

40% Brasil (1996) 

Em universidades:  

67,74% (UFMT) Veloso (2001) 

23% (USP) Oliveira et al. (2004) 

Em licenciaturas em Física:  

75,5% PET-Física-UnB (2008) 

69% Arruda e Ueno (2003) 

65% Brasil (2007) 

62,7% Arruda et al. (2006) 

61% Prado e Hamburger (1998) 

55% Barroso e Falcão (2004) 

50% Borges Junior e Souza (2007) 
                                                 
108 Para maiores informações sobre esses valores, consultar o capítulo 1 desta dissertação. 

12,5% 3,1%

84,4%

MAPA DA DESISTÊNCIA NAS TURMAS 
INVESTIGADAS

Formados (8) Matriculados (2)

Desistentes (54)
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Também unimos os dados dos gráficos 7 e 15 para produzirmos o gráfico 

25. Embora reconheçamos as limitações dos gráficos 7 e 15, que se baseiam em 

grades curriculares com períodos de duração diferentes, os sobrepusemos apenas 

com a finalidade de mostrar, até o sexto período de curso, onde estão situados, 

majoritariamente, os números da evasão, do cancelamento, do jubilamento e das 

primeiras conclusões. 

 

 
Gráfico 25: Evolução das situações acadêmicas nas turmas investigadas da licenciatura em 

Física do IFRN na transição entre os períodos 
 

Assim como em Ueno et al (2003a), Barroso e Falcão (2004),  Borges Junior 

e Souza (2007) e PET-Física-UNB (2008), detectamos, novamente, um forte efeito 

primeiro ano, pois 33 desistências (30 evasões + 5 cancelamentos + 3 jubilamentos) 

ocorreram nos dois primeiros períodos do curso, ou seja, pouco mais de 50% dos 

licenciandos das turmas investigadas (total de 64 matriculados) já haviam desistido 

nos momentos iniciais dessa licenciatura. 
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6.1.3 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO EDUCACIONAL DOS DESISTENTES109 

 

Inicialmente, compararemos a caracterização sócio educacional dos 

matriculados nas turmas 2004.2 e 2006.1 da licenciatura em Física do IFRN, 

representados nessa discussão pela turma Geral (união das duas turmas 

investigadas, totalizando 64 alunos), com caracterizações apresentadas em 

publicações científicas110.  

 

Tabela 13: Comparativo em relação ao sexo dos alunos matriculados em cursos de 
Física 

Sexo: 

Homens Mulheres Publicações 

81% 18% Barroso e Falcão (2004) 

81% 19% Ataíde, Lima e Alves (2007) 

83,9% 16,1% PET-Física-UnB (2008) 

82,8% 17,2% Licenciatura em Física do IFRN 

 

Tabela 14: Comparativo em relação ao estado civil dos alunos matriculados em 
cursos de Física 

Estado civil: 

Solteiros Casados Publicações 

97% --- Barroso e Falcão (2004) 

86%  10%  Ataíde, Lima e Alves (2007) 

62,5% 28,1% Licenciatura em Física do IFRN* 

*9,4% não informou 

 

Tabela 15: Comparativo em relação à escola onde os alunos matriculados no curso de 
Física concluíram o ensino médio  

Escola onde concluiu o ensino médio: 

Pública  Particular Publicações 

40% 57% Barroso e Falcão (2004) 

59,4% 37,5% Licenciatura em Física do IFRN* 

*3,1% não informou 

 

 

 

 

                                                 
109 Para maiores informações sobre os dados apresentados ver o capítulo 3 desta dissertação. 
110 Os dados da licenciatura em Física do IFRN estão destacados com a cor laranja. 

212 



214 

 

Tabela 16: Comparativo em relação ao intervalo de tempo entre a conclusão do 
ensino médio e o ingresso nos cursos de Física dos alunos matriculados 
nesse curso 

Intervalo de tempo entre a conclusão do ensino 
médio e o ingresso no curso: 

Publicações 

30% ingressou diretamente após concluir o ensino 
médio 

Barroso e Falcão (2004) 

60,9% de 0 a 5 anos; 

21,9% de 6 a 11 anos; 

9,4% de 12 a 18 anos; 

4,7% de 18 a 24 anos; 

1,6% de 24 a 30 anos 

 

 

Licenciatura em Física do IFRN* 

*1,6% não informou 

 

Tabela 17: Comparativo em relação à idade em que os matriculados ingressaram nos 
cursos de Física 

Idade em que ingressou no curso: Publicações 

71% com idade inferior a 20 anos Barroso e Falcão (2004) 

91% entre 16 e 25 anos; 

61% entre 18 e 21 anos; 

21% entre 21 e 25 

 

Ataíde, Lima e Alves (2007) 

Média idade de 21,7 anos PET-Física-UnB (2008) 

50,0% com a idade de 17 a 22 anos; 

23,4% com a idade de 23 a 28 anos; 

15,6% com a idade de 29 a 34 anos; 

4,7% com a idade de 35 a 40 anos; 

6,3% com a idade de 41 a 46 anos 

 

 

Licenciatura em Física do IFRN 

 

A caracterização sócio educacional dos alunos matriculados, realizada nas 

turmas 2004.2 e 2006.1 da licenciatura em Física do IFRN, não se mostra destoante 

da dos demais cursos de Física. Destacamos, contudo, a tendência da licenciatura 

investigada em receber alunos mais velhos, algo que se reflete no perfil social dos 

seus licenciandos: há um maior número de alunos casados, com filhos e 

trabalhadores. (Conclusão obtida no capítulo 3 desta dissertação). 

Feita a comparação entre caracterizações dos alunos matriculados, 

passaremos a apresentar uma comparação do perfil dos desistentes111. 

 

 

                                                 
111 Não apresentaremos os dados relativos ao estado civil, ao intervalo de tempo entre a 
conclusão do ensino médio e o ingresso no curso de Física e à idade que os desistentes 
tinham quando ingressaram no curso por falta de publicações contendo essas informações.  
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Tabela 18: Comparativo em relação ao sexo dos alunos desistentes em graduações 
Sexo: 

Homens Mulheres Publicações 

67,2% 32,8% Oliveira et al. (2004) 

55% 55% Borges Junior e Souza (2007) 

92,6% --- PET-Física-UnB (2008) 

84,9% 81,8% Licenciatura em Física do IFRN 

 

Tabela 19: Comparativo em relação à escola onde os alunos desistentes das 
graduações concluíram o ensino médio  

Escola onde concluiu o ensino médio: 

Pública  Particular Publicações 

33,8% 63,5% Oliveira et al. (2004) 

84,2% 83,3% Licenciatura em Física do IFRN 

 

Infelizmente, devido à falta de publicações contendo algumas das 

informações existentes na caracterização sócio educacional que realizamos, não 

pudemos fazer um comparativo mais significativo entre os desistentes da licenciatura 

em Física e os desistentes de outras graduações no Brasil (inclusive de Física). 

Contudo pudemos concluir que, tomando como base os dados de Borges Junior e 

Souza (2007), não foram notadas diferenças significativas entre as desistências, de 

acordo com o sexo, na licenciatura em Física do CEFET-GO e no IFRN. Mas, diante 

da publicação de Oliveira et al. (2004), essa diferença entre os sexos foi bem mais 

significativa, ocorrendo, nas graduações da USP, um maior abandono dos homens. 

Quanto ao comparativo em relação à escola onde os alunos desistentes concluíram 

o ensino médio, o caso do IFRN se mostrou bem diferente dos dados da USP 

(OLIVEIRA et al., 2004). Uma possível explicação para as diferenças encontradas 

nessas duas categorias pode estar no fato dos dados da USP envolverem diversas 

graduações desta IES e não somente a licenciatura em Física. 

  

6.2 PRINCIPAIS CAUSAS DA DESISTÊNCIA NA LICENCIATURA EM FÍSICA DO 

IFRN 

Iniciamos a discussão desta seção resgatando quais foram, para os 

professores entrevistados, as principais causas da desistência na licenciatura em 

Física do IFRN. Eles citaram, por ordem de importância: a falta de dedicação, a 

falta de interesse e a falta de integração do curso (figura 2).  Utilizaremos essas 
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causas como ponto de partida para a análise dos motivos relatados pelos 

desistentes entrevistados. Em seguida, compararemos com o que a literatura 

comenta sobre essa problemática educacional. 

 

6.2.1 A FALTA DE DEDICAÇÃO COMO CAUSA DA DESISTÊNCIA 

 

Para alguns professores, pela licenciatura em Física do IFRN ser um curso 

exigente, os alunos precisam se dedicar a ela. Todavia, devido à falta de tempo, à 

falta de interesse ou à formação básica de conteúdos deficiente, os licenciandos não 

conseguiriam cumprir satisfatoriamente as atividades extracurriculares e acadêmicas 

e superar as dificuldades e exigências do curso. Ocorrendo a falta de dedicação, os 

estudantes reprovariam, ficariam desestimulados e/ou desinteressados e/ou 

desmotivados, algo que resultaria na desistência da licenciatura em Física. 

 

a) A falta de tempo: como causa para a falta de dedicação, a falta de 

tempo estaria, segundo os professores, relacionada aos licenciandos que possuem 

família (cônjuge e/ou filhos) e/ou emprego ou dupla matrícula. Assim, eles 

dedicariam parte de seu tempo diário às suas responsabilidades familiares, 

trabalhistas e/ou acadêmicas da outra graduação, não conseguindo conciliá-las com 

os estudos para a licenciatura em Física. Todas essas razões, cujas consequências 

últimas são a desistência do curso, também foram identificadas por Lusyanne 

Pereira e Maria Lima (2007) na licenciatura em Física da UFMA. 

A falta de tempo como causa para a falta de dedicação, apontada pelos 

professores, foi confirmada por meio dos relatos pessoais dos entrevistados. 4.2E18, 

6.1E3, 6.1E4, 6.1E6, 6.1E8 e 6.1E11 disseram que uma das causas de suas 

desistências foi o pouco tempo que tinham para se dedicarem ao curso devido à 

carga horária de suas jornadas de trabalho. Além disso, alguns deles reclamaram do 

cansaço ao chegarem às aulas. Portanto, ratificam a evasão econômica identificada 

por Marta Barroso e Eliane Falcão (2004) no curso de Física da UFRJ. Segundo as 

autoras, a impossibilidade de o aluno manter seu vínculo universitário por questões 

socioeconômicas ocorre, principalmente, devido à “dificuldade de permanência de 

um aluno deste grupo [referência ao grupo dos alunos trabalhadores] num curso 

como o de Física, com exigências de tempo integral de dedicação ao estudo” 
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(BARROSO; FALCÃO, 2004, p. 12). Tereza Veloso (2001) também destacou que 

uma das principais causas da evasão em graduações da UFMT era a dificuldade de 

graduandos trabalhadores de conciliar atividades profissionais com os estudos.  

Outros desistentes, 6.1E6, 6.1E8 e 6.1E11, relataram que necessitaram se 

dedicar à família ajudando na criação de seus filhos pequenos [6.1E6; 6.1E8] ou 

estando mais presente junto ao seu cônjuge [6.1E11]. Esta dificuldade também foi 

detectada por Michele Ueno (UENO, 2004) como um dos obstáculos à permanência 

de um aluno no curso de Física da UEL. 

Destacamos ainda que desistentes, como 4.2E4, 4.2E13 e 6.1E9, 

abandonaram a licenciatura em Física por não conseguirem conciliar os estudos 

para esse curso com as atividades acadêmicas de outra graduação (ou seja, por 

sobrecarga de atividades acadêmicas). Portanto, o abandono da Física foi 

acompanhado pela opção por outro curso de nível superior; fenômeno também 

presente, conforme Agnaldo Borges Junior e Ruberley Souza (2007), na Licenciatura 

em Física do CEFET-GO. Com relação aos cursos da área de exatas da USP, 

Romualdo Oliveira et al. (2004) aponta que a segunda maior causa de evasão 

também foi a opção por outro curso de nível superior.  

Afirmamos também que, todas as razões citadas pelos alunos, segundo os 

professores, como promotoras de dificuldades e exigências do curso – matriz 

curricular seriada, excesso de atividades das disciplinas pedagógicas e turno 

noturno totalmente preenchido com aulas (figura 4) – foram confirmadas pelos 

desistentes por produzirem tal efeito. Ou seja, elas contribuem para que os 

licenciandos sejam mais exigidos a ter uma maior dedicação com o curso. 

Diante dessa conclusão sobre a falta de tempo como causa para a falta de 

dedicação, destacamos serem necessárias ações curriculares e/ou institucionais que 

priorizem, principalmente, o público trabalhador de modo que tenham mais chances 

de se manterem no curso. 

 

b) Formação básica de conteúdos deficiente: esta dificultaria o 

aprendizado de um aluno nas disciplinas iniciais do curso o que refletiria em uma 

menor dedicação aos conteúdos de Cálculo e de Física Básica, por exemplo. Uma 

consequência disso poderia ser o acúmulo de conteúdos e dúvidas, algo que Ueno 
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(2004) considerou como obstáculo à permanência do aluno na licenciatura em Física 

da UEL.  

Porém, a pior consequência dessa formação deficiente seria a reprovação 

nessas disciplinas, que desestimularia a permanência na licenciatura. Esse 

raciocínio encontra apoio nas publicações de Deise Vianna, Isa Costa e Lucia 

Almeida (1988), Marta Barroso e Eliane Falcão (2004) e Lusyanne Pereira e Maria 

Lima (2007), em estudos sobre as licenciaturas em Física. Todas identificaram como 

uma das dificuldades gerais presentes nessa licenciatura, a deficiência nos 

conteúdos no ensino médio, que, para as autoras, prejudicaria o andamento do 

curso e seria um possível motivo para a desistência de licenciandos.  

Em nossa investigação, embora, alguns desistentes tenham dito que tiveram 

problemas de aprendizado por conta de suas formações básicas de conteúdos 

deficientes, eles não atribuíram suas desistências a esse fator. Porém, defenderam a 

implantação de programas ou ações para corrigir a formação básica de conteúdos 

deficiente como sugestão para reduzir o abandono da licenciatura em Física do 

IFRN.  

 

c) Falta de interesse: para os professores entrevistados, um aluno que não 

está interessado na licenciatura em Física não teria vontade e disposição para 

superar as dificuldades e exigências do curso e/ou cumprir satisfatoriamente as suas 

atividades acadêmicas e extracurriculares. Assim, facilmente ele reprovaria, ficaria 

ainda mais desinteressado e desistiria. 

Quatro razões foram apontadas como responsáveis por produzir a falta de 

interesse nos licenciandos: disciplinas pouco interessantes, desconhecimento da 

estrutura e funcionamento do curso, desvalorização da profissão docente e maior 

valorização e visibilidade da UFRN frente ao IFRN. As três últimas foram 

confirmadas pelos desistentes entrevistados.  

Curiosamente, o que os professores definiram como desconhecimento da 

estrutura e funcionamento do curso foi o motivo pelo qual 6.1E1 e 6.1E4 alegaram 

ter desistido (falta de identificação com a licenciatura). Ou seja, alguns alunos só 

conhecem detalhadamente a profissão docente e/ou a estrutura e o funcionamento 

da licenciatura em Física do IFRN quando ingressam no curso. Ao se depararem 

com a realidade com a qual conviverão nos quatro anos seguintes, eles 
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naturalmente podem se decepcionar e desistir, pois o curso pode não corresponder 

ao esperado. Foi o que ocorreu com esses dois entrevistados. Perceberam que a 

licenciatura tinha muito de “licenciatura” e, como gostavam de Física, mais do que de 

conhecimentos sobre educação e ensino de Física, então desistiram. Algo 

semelhante foi detectado por Ueno (2004). Muitos alunos viam como obstáculo à 

sua permanência no curso a ideia de que a licenciatura em Física da UEL não era 

focalizada como o bacharelado.  

Com relação ao entrevistado 4.2E4, seu relato mostrou que o que 

influenciou sua desistência foi a estrutura e o funcionamento do curso, em si, e não o 

seu desconhecimento a respeito do curso. Ele considerou como problemas: a 

existência da matriz curricular seriada, a necessidade de fazer uma monografia, a 

enorme carga horária do estágio à docência e o excesso de disciplinas pedagógicas 

e das atividades por elas exigidas. Portanto, segundo o que foi analisado pelos 

professores com relação à vivência com seus licenciandos, as desaprovações 

relatadas por 4.2E4 quanto à estrutura e ao funcionamento da licenciatura podem 

ser consideradas dificuldades e exigências do curso especificamente e não causas 

da desistência.  

A desvalorização da profissão docente, como falta de interesse pelo curso, 

esteve relacionada negativamente às questões salariais e de exercício da profissão 

de professor, o que consequentemente levou alguns alunos a desistirem da 

licenciatura por opção por outra graduação. 4.2E11, 4.2E13 e 4.2E21, por exemplo, 

falaram que, ao optarem por outra graduação, pensavam na profissão docente 

apenas como uma segunda fonte de renda. Já 6.1E1, 6.1E9 e 6.1E10 só exerceriam 

a docência no ensino superior (que paga melhor que o ensino médio). E 4.2E1 não 

pretendia ser professor.  

Essas declarações não nos surpreendem porque a falta de reconhecimento 

profissional é um assunto que há tempo faz parte das discussões na área 

educacional. Como exemplos, Axt, Silveira e Moreira (1979) já identificavam a falta 

de prestígio do magistério e os baixos salários como causas para desistência na 

atividade docente em Física. E a Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas 

Universidades Públicas Brasileiras (BRASIL, 1996) detectou, como motivos para o 

abandono de graduações, fatores socioculturais e econômicos externos, como a 

desvalorização da profissão na qual um universitário está matriculado.  
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Insere-se nessa discussão também uma maior valorização e visibilidade da 

UFRN frente ao IFRN como causa para a falta de interesse pela licenciatura em 

Física. O raciocínio já foi explicado anteriormente: para os professores, isso está 

baseado no fato de que a UFRN tem maior tradição no ensino superior que o IFRN. 

Isto produziria, culturalmente, maior valorização, visibilidade e até mesmo confiança 

na educação oferecida pela UFRN. Assim, alunos acreditam que os cursos 

superiores desta IES são melhores que os do IFRN, o que gera uma falta de 

reconhecimento das graduações dessa instituição, chegando a ponto de haver 

preferência, no caso dos estudantes com dupla matrícula, pela UFRN e desistência 

da licenciatura do IFRN. Com base nisso, alguns entrevistados deixaram a 

licenciatura em Física, e, consequentemente, o instituto, pois seus principais planos 

profissionais seriam realizados em outras graduações da UFRN. Como essa 

universidade não permite que um mesmo estudante tenha dupla matrícula em seus 

cursos de graduação, aqueles que desejavam cursar Física, como segundo plano 

profissional, o fizeram no IFRN, deixando, assim, para a UFRN, a graduação 

almejada.  

Ante o reconhecimento de que a falta de interesse gera a falta de dedicação 

ao curso, alguns entrevistados (tanto professores como desistentes) sinalizaram que 

não existiriam sugestões que pudessem ser implantadas de modo a combater essa 

causa da desistência. Devido à falta de interesse ser, em muitos casos, algo 

pessoal, as sugestões que surgiram, especificamente, pretendiam “driblar” esse 

aspecto. Como será visto mais adiante (seção 6.4), uma forma de reduzir a falta de 

interesse é promover o ingresso de alunos interessados no curso. Para isso, uma 

maior divulgação da licenciatura em Física seria algo fundamental. 

 

6.2.2 AS OUTRAS CAUSAS DA DESISTÊNCIA 

 

A falta de interesse, como causa direta da desistência, ocorre, segundo os 

professores, devido a não identificação natural do licenciando pela licenciatura em 

Física, algo reconhecido por Marta Barroso e Eliane Falcão (2004) como evasão 

vocacional. Essa falta de identificação, quando reconhecida pelo aluno, pode gerar 

de modo automático e instantâneo o abandono. Ou seja, não necessariamente há 
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reprovações, que produzem desestímulo e/ou desmotivação e, em seguida, a 

desistência.  

A outra causa para a desistência, a falta de integração do curso, é 

resumidamente, reconhecida pelos professores, como a existência de um “abismo” 

entre os profissionais que lidam com as disciplinas pedagógicas e os profissionais 

das disciplinas específicas. Esta e a falta de interesse (como causa direta da 

desistência), por não terem sido confirmadas nas respostas dos alunos entrevistados 

como motivos de abandono, não serão analisadas nesta discussão final. 

Por outro lado, alguns motivos de abandono foram apresentados pelos 

desistentes e não foram citados pelos professores. São eles: falta de tempo para se 

dedicar ao curso devido à necessidade de estudar para concursos públicos; 

relacionamento com os professores; transferência no emprego; vontade de estudar 

para o vestibular. Também não analisaremos essas causas nesta seção porque já o 

fizemos no capítulo 4 desta dissertação. 

 

6.3 AVALIAÇÃO DA LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN  

 

6.3.1 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN 

 

A seguir, apresentaremos uma avaliação, com base nos comentários dos 

professores e dos desistentes entrevistados, de alguns elementos da estrutura e do 

funcionamento da licenciatura em Física do IFRN.  

 

a) Horário do curso: suspeitávamos que o horário de início das aulas no 

turno noturno, principalmente, aquele do antigo currículo (18h15min) era 

problemático por ser muito próximo ao fim do expediente (18:00) de muitas 

atividades que seguem o horário comercial. Logo, muitos alunos trabalhadores 

poderiam chegar atrasados nas aulas.  

Essa hipótese foi confirmada por vários professores e desistentes. Então, a 

iniciativa em mudar o horário de início das aulas do turno noturno para 19 horas foi 

bem sucedida, como se pode concluir tomando-se por base os relatos dos 

desistentes da turma 2006.1. Dos dez entrevistados, apenas um teve problemas 

com esse novo horário.  
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b) Mudança curricular: embora as críticas dos discentes ao antigo 

currículo fossem restritas, a reforma curricular, pela qual a licenciatura em Física 

passou, produziu efeitos significativos no novo currículo. Na turma 2004.2 apenas 

um único entrevistado havia dito que o currículo era “puxado”, (muitas disciplinas por 

semestre) e dois haviam feito críticas severas à quantidade de disciplinas 

pedagógicas existentes e ao excesso de atividades para casa. Este mesmo 

comentário também foi feito por professores. 

Com a reforma curricular, nenhum dos desistentes entrevistados, que 

compunham a turma 2006.1, reclamou que o atual currículo era puxado. Também 

não se queixaram da quantidade de disciplinas pedagógicas da grade curricular. 

  

c) Disciplinas pedagógicas: questionamos os professores e os desistentes 

sobre as disciplinas pedagógicas, pois gostaríamos de saber acerca da identificação 

dos alunos com a licenciatura. A maioria dos professores respondeu que não há tal 

identificação, e que, muitas vezes, ocorre certa resistência ao aprendizado dessas 

disciplinas. Apesar de o destaque maior na fala dos professores ser a não 

identificação dos licenciandos com as disciplinas pedagógicas, alguns docentes 

entrevistados disseram existir estudantes que gostam dessas disciplinas e 

reconhecem sua importância.  

Opiniões distintas também foram encontradas nas entrevistas com os 

desistentes. Existem aqueles que querem ser professores e se identificam e/ou 

gostam das disciplinas pedagógicas. Existem, por exemplo, os que querem ser 

professores, mas consideram essas disciplinas “chatas”. E outros as consideram 

importantes, mas não desejam ser professores. E, por último, percebemos aqueles 

que não gostavam das disciplinas e nem queriam exercer a carreira docente. 

São de fundamental importância para a formação de um docente em Física, 

as disciplinas pedagógicas. No entanto, alguns estudantes do IFRN julgam que 

estas estão mal implantadas nessa licenciatura em Física, em particular, o que, de 

acordo com as entrevistas, parece interferir negativamente na permanência dos 

mesmos no curso. Por outro lado, como mostram os resultados da presente 

pesquisa, o relacionamento dos estudantes com as disciplinas pedagógicas da 
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licenciatura em Física no IFRN não é expressão direta da identificação dos mesmos 

com por esse curso.  

 

d) Matriz curricular seriada: foi praticamente unânime, entre professores e 

desistentes entrevistados, a desaprovação dessa matriz curricular. Por ela 

impossibilitar, por exemplo, que um licenciando adapte a licenciatura em Física à 

sua vida pessoal e profissional, muitos estudantes ficam reféns das dificuldades e 

exigências que o conjunto de disciplinas de dado período lhe impõe. Dessa forma, a 

maioria dos entrevistados (docentes e discentes) defendeu a substituição da matriz 

curricular seriada pela matriz curricular por disciplinas. Esta, como foi discutido nos 

capítulos quatro e cinco, apresenta, segundo os dois grupos de entrevistados, 

inúmeras vantagens sobre aquela.  

Com base em tudo aquilo que foi dito de negativo sobre a matriz curricular 

seriada, defendemos que toda e qualquer tentativa de reduzir a desistência na 

licenciatura em Física do IFRN deve contar com a eliminação desse sistema.  

 

6.3.2 INTERESSE DISCENTE PELA LICENCIATURA EM FÍSICA (E 

VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE) 

 

Foi praticamente certo entre os licenciandos que a opção pelo curso de 

Física se deu por gostar dessa ciência. Contudo, quanto à opção pela licenciatura 

em Física do IFRN (associada à valorização da profissão docente), existiram 

opiniões diferentes. 

Os docentes da licenciatura revelaram que a maioria dos alunos não queria 

ser professor. Isto, de certa forma, discorda dos relatos pessoais dos desistentes. A 

minoria deles não queria exercer a profissão docente. Contudo, um número 

significativo de alunos entrevistados (9 discentes), afirmou que, embora tenha dito 

que se identificava com ela, inclusive relatando o desejo de exercê-la, defendiam 

que esta não seria a principal ocupação profissional deles. Ou seja, ser professor 

estaria num segundo plano profissional sendo mais uma oportunidade de emprego 

para complementar a renda salarial. 

Este pensamento, portanto, estaria inserido no que os professores 

identificaram como um dos motivos pelos quais alunos não interessados na carreira 
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docente optariam pela licenciatura em Física. Sendo assim, a carreira docente como 

segundo plano profissional poderia ser classificada como ter um plano B de carreira 

profissional. Apesar de esta categoria advogar que a profissão docente seria 

exercida caso um licenciando não conseguisse obter êxito numa outra carreira 

profissional, isto não nos impede de dizer que, para alguns estudantes, ser professor 

continuaria como plano B, mesmo ocorrendo o sucesso em sua carreira principal. 

Outras categorias identificadas pelos docentes, para justificar a escolha pela 

licenciatura em Física, foram: gostar de Física (mas não exatamente de dar aulas de 

Física); ter um diploma de nível superior; treinar para o vestibular; e utilizar a 

licenciatura em Física como trampolim para ingressar em outro curso superior. 

Todos esses motivos estariam associados, segundo os professores entrevistados, 

ao não interesse pela carreira docente. Eles revelariam razões pelas quais 

estudantes escolheriam cursar a licenciatura em Física, sem estarem interessados 

na docência em Física. O primeiro deles, gostar de Física, retrata alunos que se 

identificam com esta ciência antes de se identificarem com o seu ensino, ou seja, 

demonstram predileção pela Física, mas não o mesmo interesse pela atividade 

docente (o caso de 6.1E1 e 6.1E4). O segundo, ter um diploma de nível superior, foi 

relatado por 6.1E8 como uma das razões para o seus motivos no ingresso nesse 

curso do IFRN. O terceiro, treinar para o vestibular, esteve presente na fala de 

4.2E8. Por último, utilizar a licenciatura em Física como trampolim para ingressar em 

outro curso superior, foi confirmado por 4.2E11. 

 

6.3.2.1 A baixa concorrência no vestibular para a licenciatura em Física 

 

Houve consenso entre professores e ex-alunos que a baixa concorrência no 

vestibular traz péssimas consequências para a licenciatura em Física do IFRN. 

Ambos atribuem a ela (junto ao nível do vestibular do IFRN, tido como fácil) a 

facilidade com a qual se ingressa nessa graduação.  

Portanto, vestibulandos sem interesse pela licenciatura em Física (ou 

interessados em obter somente o diploma de nível superior) e/ou com formação 

básica de conteúdos deficiente, ingressariam nessa graduação ocupando, assim, 

vagas que poderiam ser destinadas a estudantes que realmente gostariam de ser 

licenciados em Física e que teriam condições para isso.  
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Embora não tenham detalhado isso em sua publicação, Lusyanne Pereira e 

Maria Lima (2007) disseram que a baixa concorrência nos processos seletivos da 

UFMA também é uma das causas da desistência no curso de Física dessa IES. 

 

6.3.3 DESCRIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

Os professores (ao comentarem sobre sua própria prática docente e/ou a de 

seus colegas de profissão) e a maioria dos desistentes entrevistados disseram que 

havia um comprometimento do corpo docente da licenciatura em Física com suas 

atividades de ensino e com o corpo discente. Por isso, esses docentes foram 

avaliados positivamente quanto a dominarem o conteúdo de suas disciplinas, 

estarem preparados para dar aula e estimularem os alunos a serem futuros 

professores e a permanecerem no curso. Também foi dito que eles cumpriam os 

horários, preocupavam-se em ter um curso de boa qualidade e trabalhavam os 

conteúdos adequadamente para o nível de cada turma.  

 

6.3.4 DESCRIÇÃO DO CORPO DISCENTE DESISTENTE 

 

a) Alunos trabalhadores: o perfil traçado pelos professores sobre os 

alunos trabalhadores de um modo geral, que engloba os licenciandos trabalhadores 

que abandonaram o curso foi, de certa forma, confirmado pelos depoimentos 

pessoais desses desistentes nas entrevistas. Ou seja, eles disseram que: 

• Frequentemente, chegavam ao IFRN atrasados;  

• Às vezes, perdiam aulas devido ao fato de “estarem de serviço” (alunos 

militares) ou em viagens a trabalho;  

• Apresentavam-se cansados e sonolentos devido à jornada de trabalho;  

• Possuíam pouco tempo para estudar quando estavam fora da sala de 

aula, principalmente, durante o dia;  

• Às vezes, não participavam plenamente da aula, por falta de tempo 

para ler os textos recomendados pelos professores; 

Dessa forma, previsões como a de P1 de que o aluno trabalhador vai, em 

algum momento, “deixar a desejar” para com as atividades acadêmicas do curso e, 

consequentemente, poderia desistir, foram confirmadas.  
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b) Alunos com dupla matrícula: o perfil traçado pelos professores sobre os 

alunos com dupla matrícula de um modo geral, que engloba os licenciandos com 

dupla matrícula que abandonaram o curso, foi, em parte, confirmado pelos 

depoimentos pessoais desses desistentes nas entrevistas. Eles confirmaram que: 

• Argumentavam que estavam fazendo dois cursos e que, por isso, não 

conseguiam dar conta dos dois;  

• Se comprometiam mais com uma instituição (geralmente a UFRN) e 

menos com a outra (IFRN);  

Isto é reforçado pelo número significativo de desistentes que alegaram terem 

tido problemas em conciliar os estudos para a licenciatura em Física com as 

atividades acadêmicas de outras graduações. Algo que produziu uma elevada 

quantidade de desistentes que optaram por outro curso de nível superior (a maioria 

na UFRN) à custa da desistência da licenciatura em Física do IFRN. 

 

c)  Formação básica de conteúdos deficiente: alguns professores 

defendem que os licenciandos em Física do IFRN podem ser divididos em dois 

grupos distintos: aqueles com formação deficiente (a maioria do público discente) e 

os que possuem boa formação (minoria). Com base nos relatos dos desistentes, a 

distinção, em dois grupos, existe, porém a proporção entre o número de alunos que 

os compõem é diferente. Metade dos que abandonaram o curso afirmaram que 

tiveram uma formação básica de conteúdos deficiente. A outra metade afirmou o 

contrário. 

Destacamos, porém, que, embora alguns desistentes tenha tido dificuldades 

de aprendizado para acompanhar as disciplinas do curso devido a uma formação 

deficiente, eles revelaram que poderiam tê-la corrigido se despusessem de mais 

tempo para estudar ou de ações ou programas institucionais como monitorias. 

 

d)  Dificuldade de locomoção dos estudantes: unindo as informações das 

entrevistas com os professores e com os desistentes, a dificuldade de locomoção 

mostra-se não existir na licenciatura em Física. Um único relato desse tipo de 

problema foi dado, dentre todos os entrevistados, por 4.2E14 e tratou-se de um 

depoimento pessoal.  
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e) Dificuldade financeira dos estudantes: embora alguns professores 

acreditem que a dificuldade financeira possa ser uma causa para o abandono, eles 

afirmaram que isso não aconteceu no curso de Física do IFRN. Contestando essa 

afirmação, destacamos o caso de 4.2E14 (o único entre os entrevistados) que, por 

atrasos no pagamento de seu salário, teve dificuldade para pagar as passagens 

rodoviárias para comparecer às aulas. 

Apesar de esse desistente ter sido o único, entre 20, a abandonar a 

licenciatura em Física do IFRN por dificuldade financeira, a Comissão Especial de 

Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras (BRASIL, 1996) 

revela números diferentes. Segundo ela, “dificuldades financeiras do estudante” são 

causas recorrentes de abandono entre os desistentes das graduações brasileiras.  

 

6.3.5 RELACIONAMENTO ENTRE PROFESSORES E ALUNOS  

 

Foi consenso entre os públicos docente e discente que houve um bom 

relacionamento pessoal entre professores e alunos. Todavia, o relacionamento 

acadêmico entre eles recebeu uma avaliação diferente. 

 

a)  Relacionamento entre professores e alunos trabalhadores: de acordo 

com os primeiros havia flexibilidade e compreensão112 em relação à situação 

acadêmica vivida pelos alunos trabalhadores. Já, para alguns licenciandos que 

trabalhavam, os professores poderiam ser mais flexíveis e compreensíveis. Inclusive 

estando mais disponíveis para atendimento aos alunos. Os desistentes que 

defenderam os docentes, dizendo que os mesmo tinham um bom relacionamento 

acadêmico com os trabalhadores, eram, principalmente, alunos não trabalhadores 

ou que estagiavam. Desse modo, acreditamos que suas opiniões foram dadas sem 

muita propriedade no assunto. 

                                                 
112 Entenda-se ser flexível e compreensível com a situação do aluno trabalhador o ato de se 
sensibilizar com esse público e promover a dispensa da presença em aulas, a remarcação de prazos 
para entrega de atividades, a flexibilidade na forma de realizar trabalhos, etc. quando esse aluno 
estiver ausente ou pedir por motivos profissionais. Exemplos de ações que retratam essa flexibilidade 
foram relatadas, respectivamente, por P4, P5, P2 e P6, como sendo: não fazer chamada; realizar 
atividades não presenciais; avaliar o aluno continuamente e não só por meio de duas ou três 
avaliações; e facilitar a possiblidade de o aluno fazer uma avaliação num outro dia que não foi o 
marcado. 
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b) Relacionamento entre professores e alunos com dupla matrícula: é 

unânime entre os docentes a visão de que o aluno com dupla matrícula está tirando 

a vaga de uma pessoa que poderia ocupar uma dessas duas matrículas com total 

dedicação. Por isso, alguns professores são contra essa possiblidade de matricula 

no ensino superior e outros defendem que, por ser uma opção pessoal do estudante 

ter duas matrículas em IES diferentes, o mesmo tem que ter para com a licenciatura 

em Física do IFRN o mesmo comprometimento que tem em relação ao outro curso. 

Se ele não cumpre com as suas responsabilidades acadêmicas por motivos não 

justificados legalmente, os professores não são flexíveis em relação a esse aluno.  

Os relatos de alguns desistentes, que tinham dupla matrícula, confirmaram 

esse posicionamento dos professores, ou seja, eles comentaram negativamente que 

nem todos os professores eram compreensíveis com a sua situação de dupla 

matrícula. Eles ignoravam essa situação e defendiam que o aluno abandonasse o 

curso da outra IES, priorizando, exclusivamente, o IFRN.  

Embora não fora expressivo significativamente nos relatos dos desistentes 

entrevistados, precisamos destacar que existiram comentários negativos sobre um 

mau relacionamento acadêmico entre professores e alunos. Este problema, relatado 

por dois desistentes, foi informado como tendo sido uma das causas para os seus 

abandonos. Essa informação também corrobora dados da literatura. Segundo Jair 

Ataíde, Lourivaldo Lima e Edvaldo Alves (2007) e Ueno (2004), o mau 

relacionamento entre professores e alunos também foi detectado como um dos 

obstáculos à permanência de licenciandos em Física, respectivamente, da UEPB e 

da UEL.  

 

c) Relacionamento entre alunos e coordenação do curso: os professores 

que foram coordenadores do curso falaram que sempre houve um bom 

relacionamento entre os alunos e a coordenação. Essa avaliação foi confirmada pela 

maioria dos desistentes entrevistados, que fez um julgamento positivo da 

coordenação. Nesse juízo, destacaram-se: a proximidade da coordenação com os 

alunos, o fácil acesso a ela e a sua participação na divulgação de eventos e 

atividades extracurriculares por meio de avisos em sala de aula e e-mails.  
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6.4 AÇÕES CURRICULARES E INSTITUCIONAIS APLICÁVEIS À 

LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN 

 

Após a discussão sobre a viabilidade das sugestões dadas pelos desistentes 

e professores entrevistados (itens 4.2.7 e 5.3.7), apresentaremos aquelas que 

compõem o produto educacional desta dissertação, bem como, podem ser 

implantadas na licenciatura em Física do IFRN. 

Com base no dito popular se quiser limpar a sujeira do mundo, limpe, 

primeiro, a sujeira da sua casa, concluímos que: se quiséssemos reduzir a 

desistência nas licenciaturas brasileiras, teríamos que reduzir, primeiramente, a 

nossa desistência, a desistência na licenciatura em Física do IFRN. Assim, as 

sugestões propostas abaixo estão restritas às possibilidades e ao alcance da 

atuação dos licenciandos, dos professores, da coordenação e da direção do IFRN.  

As sugestões que foram implantadas, no período entre as entrevistas e a 

apresentação desta dissertação, não serão discutidas, nesta seção, por motivos 

óbvios. E, em alguns casos também, as sugestões não serão detalhadamente 

justificadas, pois assim o foram em capítulos anteriores.  

 

a) Sugestões relacionadas às Atividades Acadêmicas, Científicas e 

Culturais (AACC): 

• Oferta de AACC (priorizando o turno noturno e/ou o final de semana): 

quanto mais AACC forem ofertadas, maiores serão as chances de que os 

licenciandos estejam disponíveis para participarem dessas atividades em 

cumprimento à carga horária exigida. As AACC por serem atividades de extensão 

são oferecidas com menor frequência do que as atividades de ensino como as aulas 

em si. Portanto, podem ser ofertadas à noite para que o público trabalhador, 

principalmente, possa participar, sem comprometimento da carga horária das aulas 

desse turno, já que ocorrem apenas esporadicamente. Por esse mesmo motivo, 

apesar de não defendermos a realização de aulas aos sábados, achamos que é 

possível para um aluno trabalhador vir ao IFRN no final de semana para participar de 

AACC. Até porque serão poucos os sábados que conterão essas atividades e devido 

à finalizada das AACC (caracterizadas também por uma não imposição), supõe-se 

que serão mais estimulantes e interessantes do que aulas aos sábados. 
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• Estímulo à participação em AACC da própria instituição: as AACC 

realizadas no próprio IFRN destacam-se das demais pela comodidade de que os 

licenciandos dispõem para participar. Assim, a suspensão, total ou parcial, das aulas 

do turno noturno incentiva que o público discente participe. Inclusive a presença na 

AACC pode ser reconhecida como uma presença na aula. 

• Estímulo à realização, dentro das disciplinas, de atividades que 

contabilizassem como AACC: outra forma de contabilizar carga horária para as 

AACC seria a realização, pelos próprios estudantes, de seminários ou aulas dentro 

das disciplinas. A última semana do semestre poderia ser destinada para que 

licenciandos apresentassem um seminário ou dessem uma aula sobre determinado 

tema da disciplina. O próprio professor da disciplina ou um conjunto de professores 

avaliariam essas apresentações. Sendo aprovado, o aluno ganharia um certificado 

de carga horária. 

 

b) Sugestões relacionadas às disciplinas: 

• Promoção de uma maior integração entre as disciplinas pedagógicas e 

as específicas: a contratação de profissionais com experiência, especialização, 

mestrado ou doutorado na área de Ensino de Física poderia fazer a ligação entre 

essas duas áreas de conhecimento. Outra possibilidade é a formação de pequenos 

grupos docentes interdisciplinares que discutissem, conjuntamente, ao longo dos 

semestres, textos e propostas de aplicação entre conhecimentos pedagógicos e 

específicos. 

• Oferta de disciplinas nas férias: possibilitaria que alunos recuperassem 

disciplinas nas quais reprovaram. As aulas poderiam ser ministradas pelo menos 

quarenta e cinco dias antes do início do semestre, todos os dias da semana. 

Acreditamos que disciplinas de férias, por objetivarem recuperar alunos reprovados, 

partem do princípio de que eles já terão algum conhecimento dos conteúdos nos 

quais reprovaram. Logo, não haverá necessidade de que a disciplina seja ministrada 

como tradicionalmente ocorre, dois horários por noite, duas vezes por semana. 

• Implantação de novas disciplinas: necessita da participação de 

diversas esferas institucionais para a sua realização. Pelo fato de a licenciatura estar 

vivendo um nosso processo de reforma curricular é interessante que se priorizem 

disciplinas que reforcem a formação básica de conteúdos necessários à licenciatura 
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em Física, principalmente, na área de Matemática e de Física. Alguns exemplos de 

possíveis novas disciplinas: Cálculo II, Cálculo III, Física Matemática.  

 

c)  Sugestões relacionadas à matriz curricular: 

• Substituição da matriz curricular seriada por uma matriz curricular por 

disciplinas: necessita da participação de diversas esferas institucionais para a sua 

realização. Contudo havendo sua implantação, acreditamos que ocorrerá uma 

redução no número de desistências. 

• Implantação de co-requisitos entre as disciplinas: só é aplicável se 

houver a implantação da matriz curricular por disciplinas. Dependendo das 

disciplinas envolvidas é interessante que um aluno possa cursar a disciplina em que 

reprovou junto à disciplina seguinte a ela. Por exemplo, um licenciando que reprova 

em Elementos de Física ou Mecânica Básica (ambas constituem a Física Básica I) 

poderia cursar Física Experimental I enquanto recupera uma dessas disciplinas. 

• Implantação de pré-requisitos entre as disciplinas: só é aplicável se 

houver a implantação da matriz curricular por disciplinas. Dependendo das 

disciplinas envolvidas impediria que um licenciando cursasse disciplinas “avançadas” 

sem ter passado pelas básicas. Por exemplo: cursar Mecânica Clássica sem ter sido 

aprovado em Mecânica Básica ou cursar Estrutura do Átomo (localizada no oitavo 

período) sem ter visto Estrutura da Matéria (localizada no sétimo período).  

 

d) Sugestões relacionadas à coordenação da licenciatura em Física: 

• Divulgação do período de trancamento: o coordenador ou os próprios 

professores poderiam avisar aos alunos sobre os prazos do trancamento do curso. 

Também seria importante que se comentasse sobre o benefício de se trancar o 

curso ao invés de desistir. O trancamento, por exemplo, pode ser uma solução 

temporária para que um provável desistente resolva seus problemas e retorne ao 

curso. 

• Divulgação da licenciatura em Física do IFRN para vestibulandos: o 

coordenador do curso e/ou os bolsistas PET e/ou PIBID poderiam realizar essa 

divulgação por meio de seminários ou workshops junto a escolas públicas e 

particulares. Outra forma de divulgação seria a realização, no próprio IFRN, e 
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utilizando as dependências da licenciatura em Física, de escolas de inverno voltadas 

para o ensino médio.  

 

e) Sugestões relacionadas à instituição: 

• Oferta de bolsas + Implantação, nos períodos iniciais do curso, de um 

programa de estágio à docência remunerado: os programas PIBID e PET devem ser 

mantidos. 

• Capacitação dos professores: precisa ser negociada com a instituição, 

com a equipe pedagógica e com os professores das disciplinas específicas. 

• Implantação de programas ou ações específicas para o público 

trabalhador: a implantação da matriz curricular por disciplinas já contribuiria 

consideravelmente com os alunos trabalhadores. Outra ação é a identificação 

desses alunos na turma e o acompanhamento do rendimento acadêmico e da 

frequência deles. Caso surjam problemas em algum desses dois, o aluno 

trabalhador poderia se chamado para uma conversa que visaria evitar uma possível 

desistência.  

 

f) Sugestões relacionadas aos alunos: 

• Relatar à coordenação e aos professores quaisquer problemas que 

possam provocar a desistência: o coordenador e os professores do curso devem 

estimular os licenciandos a relatarem qualquer problema de permanência no curso o 

quanto antes. Isto possibilitaria que ações pudessem ser tomadas para resolver o 

problema existente, antes do licenciando desistir. 

 

g) Sugestões relacionadas à formação de conteúdos deficiente:  

• Relacionar os conhecimentos prévios do aluno com os conteúdos 

sistematizados do currículo: leituras sobre a teoria da aprendizagem significativa ou 

sobre novas metodologias de ensino de ciência podem contribuir para isso. 

• Incentivar a formação de grupos de estudo: a disponibilização de 

ambientes no próprio prédio da Física, onde os alunos possam estudar em grupo, 

favorece a formação desses grupos. 

• Resgatar a monitoria dada pelos alunos veteranos e incentivar os 

estudantes com formação básica de conteúdos deficiente a frequentá-la: ela é uma 
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atividade benéfica para os alunos que a frequentam por causa de suas dúvidas e 

para o aluno-monitor que poderia contabilizá-la como carga horária de AACC 

necessária para a conclusão do curso. Além disso, bolsistas do PET ou do PIBID 

podem atuar como monitores.  

• Implantar um horário de atendimento aos alunos: no início do período, 

os professores podem combinar com a turma um horário de atendimento 

especificamente para ela.  

• Implantar disciplinas de nivelamento: ao invés de disciplinas, poderiam 

ser oferecidos cursos de nivelamento aos licenciandos antes que eles começassem 

a cursar as disciplinas iniciais da licenciatura. A divulgação para esse público 

poderia ser feita por e-mail ou telefone de contato disponibilizado pelo sistema 

acadêmico. Alunos bolsistas do PET ou PIBID poderiam dar esses cursos. 

•  Incentivar, o quanto antes, a prática docente: embora a Prática como 

Componente Curricular se inicie no quinto período, os licenciandos poderiam ser 

estimulados à docência, desde o primeiro período, por meio das AACC. 

 

h) Professor orientador de turma:  

Essa função docente foi discutida com os professores entrevistados e alguns 

deles foram favoráveis à sua implantação e outros desfavoráveis. Todavia, 

acreditamos que o professor orientador de turma, se implantado, possa trazer 

contribuições à permanência de licenciandos em Física no IFRN, pois ele seria uma 

pessoa academicamente experiente que os alunos procurariam quando necessário. 

Seria um profissional responsável por uma turma desde a sua formação até a sua 

conclusão, orientando os alunos quanto a: problemas acadêmicos que possam 

surgir (reprovações, relacionamento com os professores, etc.); sugestões de leitura; 

organização de grupos de estudos; procura por estágio e por orientador de 

monografia; dúvidas sobre a permanência no curso. Para o próprio profissional, essa 

função não seria uma atividade docente a mais, além da carga horária regular, mas 

sim, seria contabilizada como carga horária docente dentro da instituição. Com a 

existência do professor orientador de turma, defendemos também que, algumas das 

sugestões apresentadas acima, poderão ser implantadas com mais facilidade. 
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6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No geral, as conclusões obtidas nesta pesquisa, no que se refere à 

desistência na licenciatura em Física do IFRN, não só confirmam o panorama 

nacional, como negativamente o superam. Acreditamos que, ao se considerar o 

jubilamento e o cancelamento de matrícula como desistência, ampliam-se as formas 

de se visualizar a problemática em questão. Embora esta consideração exponha 

outras formas de abandono do curso que não sejam a evasão, os números 

relacionados ao cancelamento e ao jubilamento, quando inseridos na desistência, 

tornam a realidade desse fenômeno mais evidente. 

No plano institucional, a mudança curricular pela qual passou a licenciatura 

em Física não incidiu de forma significativa na redução da desistência, embora tenha 

contribuído para avanços qualitativos na estrutura, na organização e no 

funcionamento do curso. Ainda foi possível concluir que, no caso do IFRN, as 

reprovações em disciplinas não contribuíram para as desistências. Já as 

reprovações por falta destacaram-se por terem sido o tipo de reprovação que mais 

ocorreu. Estas últimas também revelaram que a maioria dos alunos, que sofrera este 

tipo de reprovação, optou por abandonar o curso, algo que possivelmente já refletia 

o seu desinteresse em se manter na licenciatura em Física.  

Com relação aos entrevistados das turmas 2004.2 e 2006.1, foi possível 

afirmar que a resposta à pergunta Qual foi o principal motivo da sua desistência? 

encontra-se majoritariamente em causas pessoais e/ou profissionais113, ou seja, a 

licenciatura em Física do IFRN, sua estrutura, seu funcionamento, os funcionários 

que nela atuavam não tiveram influência no abandono da maioria dos entrevistados. 

Dentre as causas principais de desistência, destacam-se estas: opção por outro 

curso de nível superior e por falta de tempo para se dedicar ao curso.  

É inadmissível para um país como o Brasil, em que a maioria das 

instituições de ensino superior está na iniciativa privada, existir elevada incidência de 

dupla-matrícula nas instituições públicas de ensino e, além disso, que entre os que 

se encontram nessa situação a desistência seja elevada. Igualmente inquietante é o 

fato de que estudantes trabalhadores, principalmente, que conseguiram chegar à 

                                                 
113 Opção por outro curso de nível superior (55%), Falta de tempo para se dedicar ao curso (40%), 
Falta de identificação com a licenciatura (10%), Transferência no emprego (5%), Estudar para o 
vestibular da UFRN (5%) e Dificuldade financeira (5%). 
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educação superior (que são a minoria) tenham dificuldade para concluir a carreira na 

qual ingressaram.  

Saber que questões pessoais e/ou profissionais produziram cancelamento 

de matrícula, jubilamento e evasão induzem a acreditar que a licenciatura em Física 

do IFRN não precisaria de ações de combate à desistência. Contudo, como 

anteriormente dissemos, podemos atacar o problema indiretamente. É possível 

oferecermos um curso em que licenciandos possam realizar suas atividades 

pessoais e/ou profissionais concomitantemente às suas atividades acadêmicas. 

Finalizamos, portanto esta dissertação com a seguinte reflexão que nos 

inspirou: 

 

Há unanimidade entre os autores nacionais e estrangeiros de que não há 
remédio final contra a evasão. De baixa intensidade, ela pode ser até um 
indício saudável de mobilidade social (e de vitalidade acadêmica), reflexo de 
pequenos ajustes individuais e sociais. Inexistindo, pode significar 
imobilidade social, indício de estagnação ou reprovação inflexível da 
estrutura social ao longo do tempo. (PRADO; HAMBURGER, 1998, p. 34) 
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APÊNDICE A – DADOS PESSOAIS E ACADÊMICOS DOS ALUNOS DA TURMA 2004.2     241

ALUNO: 4.2E1

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento:  1985

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CAP colégio e curso

Ano de conclusão Ensino Médio:  2002

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2005.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Reprovação em disciplinas 92,01% Cálculo Diferencial e Integral I; 

Física Geral I; 

Introdução à Educação

2005.1 / 1º Evasão

ALUNO: 4.2E2

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1981 

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio:  E. E. Winston Churchill

Ano de conclusão Ensino Médio: 1999

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2005.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação com dependência 82,21% Física Geral I

2005.1 / 2º Reprovação por faltas 14,86%

2005.2 / 2º Evasão
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ALUNO: 4.2F1

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteira Sexo: F

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1985

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CIC - Colégio Imaculada Conceição

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Formada

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Aprovação

2005.2 / 3º Aprovação

2006.1 / 4º Aprovação

2006.2 / 5º Aprovação

2007.1 / 6º Aprovação

ALUNO: 4.2E3

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteira Sexo: F

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1985

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CAP colégio e curso

Ano de conclusão Ensino Médio: 2002

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadida em 2006.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação com dependência 100,00% Cálculo Diferencial e Integral I;

Física Geral I

2005.1 / 2º Trancamento

2005.2 / 3º Reprovação por faltas 63,48%

2006.1 / 3º Evasão



243 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243

ALUNO: 4.2E4

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1986

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CDF colégio e curso

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 3º Trancamento

2005.2 / 3º Aprovação

2006.1 / 4º Trancamento

2006.2 / 4º Evasão

ALUNO: 4.2E5

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1984

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Hipócrates

Ano de conclusão Ensino Médio: 2002

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2005.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Reprovação por faltas 63,70%

2005.1 / 1º Evasão
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ALUNO: 4.2E6

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1985

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Colégio Ari de Sá Cavalcante

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2005.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação com dependência 88,75% Cálculo Diferencial e Integral I;
Metodologia do Conhecimento 
Científico

2005.1 / 2º Reprovação por faltas 50,10%

2005.2 / 2º Evasão

ALUNO: 4.2C1

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1987

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Colégio Piaget

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Cancelado em 2005.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação com dependência 91,47% Cálculo Diferencial e Integral I;

Física Geral I

2005.1 / 2º Reprovação por faltas 73,96%

2005.2 / 2º Cancelamento
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ALUNO: 4.2E7

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: 0

Ano de nascimento: 1984

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2001

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Aprovação

2005.2 / 3º Aprovação

2006.1 / 4º Reprovação por faltas 43,01%

2006.2 / 4º Evasão

ALUNO: 4.2EF2

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Não informou Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1983

Profissão: Não informou

Escola onde concluiu Ensino Médio: CDF colégio e curso

Ano de conclusão Ensino Medio: 2000

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Formado

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Aprovação

2005.2 / 3º Aprovação 

2006.1 / 4º Aprovação

2006.2 / 5º Reprovação em disciplinas 92,42% Físico-química; 

História das Ciências; 
Instrumentação para o Ensino de 
Física II; 

Prática Profissional V

2007.1 / 6º Reprovação 89,53% Estrutura da Matéria II; 

Física Geral VI; 

Prática Profissional VI 

2007.2 / 6º Aprovado com dependência 100,00%

2008.1 / 6º Aprovação com dependência 100,00% Prática Profissional VI

2008.2 / 6º Reprovado por faltas Não informado

2009.1 / 6º Reprovado por faltas Não informado

2009.2 / 6º Aprovação
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ALUNO: 4.2E8

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1985

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio:  Impacto Colégio e Curso

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2005.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Reprovação por faltas 14,86%

2005.2 / 3º Evasão

ALUNO: 4.2E9

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1978

Profissão: Militar

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola Estadual F. M. Mariano Martins

Ano de conclusão Ensino Médio: 1997

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Transferência compulsória

Última situação acadêmica: Evadido em 2005.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Reprovação por faltas 66,48% Cálculo Diferencial e Integral I; 

Fundamentos das Ciências Sociais

2005.1 / 1º Evasão
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ALUNO: 4.2E10

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Não informou Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1980

Profissão: Não informou

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti

Ano de conclusão Ensino Médio: 1996

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2005.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Reprovação por faltas 55,17%

2005.1 / 1º Evasão

ALUNO: 4.2F3

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1985

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Formado

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Aprovação

2005.2 / 3º Aprovação

2006.1 / 4º Aprovação

2006.2 / 5º Aprovação com dependência 97,73% Prática Profissional V;

2007.1 / 6º Aprovação com dependência 95,91% Física Geral VI; 

Prática Profissional VI

2007.2 / 6º Aprovação com dependência 100,00% Prática Profissional VI

2008.1 / 6º Aprovação com dependência 100,00% Prática Profissional VI

2008.2 / 6º Aprovação
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ALUNO: 4.2E11

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteira Sexo: F

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1986

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadida em 2006.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Trancamento

2005.2 / 2º Trancamento

2006.1 / 2º Evasão

ALUNO: 4.2C2

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1961

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola Estadual Atheneu Norteriograndense

Ano de conclusão Ensino Médio: 1983

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

última situação acadêmica: Cancelada em 2006.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação com dependência 92,38% Cálculo Diferencial e Integral I; 

Física Geral I

2005.1 / 2º Reprovação por faltas 18,70%

2005.2 / 3º Reprovação por faltas 59,01%

2006.1 / 3º Cancelamento
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ALUNO: 4.2E12

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casada Sexo: F

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1973

Profissão: Servidora Pública Estadual

Escola onde concluiu Ensino Médio: Salesiano

Ano de conclusão Ensino Médio:  1990

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadida em 2005.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Reprovação por faltas 47,37%

2005.1 / 1º Evasão

ALUNO: 4.2E13

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteira Sexo: F

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1984

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2001

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadida em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Aprovação 

2005.1 / 2º Aprovação 

2005.2 / 3º Aprovação 

2006.1 / 4º Trancamento

2006.2 / 4º Evasão



250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

ALUNO: 4.2E14

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1981

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Neves

Ano de conclusão Ensino Médio: 2000

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmcia: Evadido em 2005.1

Histórico: 

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Reprovação por faltas 54,26%

2005.1 / 1º Evasão 

ALUNO: 4.2E15

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteira Sexo: F

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1984

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CDF colégio e curso

Ano de conclusão Ensino Médio: 2001

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadida em 2006.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação 

2005.1 / 2º Aprovação com dependência 98,00% Relatividade Especial e Geral

2005.2 / 3º Reprovação por faltas 63,96%

2006.1 / 3º Evasão
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ALUNO: 4.2C3

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: 0

Ano de nascimento: 1982

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Colégio Estadual Cenecista Augusto Severo

Ano de conclusão Ensino Médio: 2001

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Cancelada em 2008.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Aprovação com dependência 99,00% Relatividade Especial e Geral

2005.2 / 3º Aprovação

2006.1 / 4º Aprovação

2006.2 / 5º Reprovação em disciplinas 93,75% Arte e Educação; 

Estrutura da Matéria I; 

Físico-química; 

História da Ciências; 
Instrumentação para o Ensino 
de Física II; 

Prática Profissional V

2007.1 / 6º Reprovação em disciplinas 83,93% Arte e Educação; 

Físico-química;
Instrumentação para o Ensino 
de Física II; 

Estrutura da Matéria II; 

Física Geral VI;

Prática Profissional VI

2007.2 / 6º Reprovação por faltas 100,00%

2008.1 / 6º Cancelamento

ALUNO: 4.2EC4

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1981

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2000

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Cancelada em 2005.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação com dependência 87,11% Cálculo Diferencial e Integral I;

Física Geral I

2005.1 / 2º Reprovação por faltas 62,19%

2005.2 / 2º Cancelamento
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ALUNO: 4.2E16

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Não informou Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1983

Profissão: Militar

Escola onde concluiu Ensino Médio: Não informou 

Ano de conclusão Ensino Médio: 2001

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Transferência compulsória

Última situação acadêmica: Evadido em 2005.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Reprovação por falta 43,38%

2005.1 / 1º Evasão

ALUNO: 4.2F4

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteira Sexo: F

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1987

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: E. E. Profesor Anísio Teixeira

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Formada 

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Aprovação

2005.2 / 3º Aprovação

2006.1 / 4º Aprovação

2006.2 / 5º Aprovação

2007.1 / 6º Aprovação
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ALUNO: 4.2E17

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1986

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CAP colégio e curso

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Aprovação com dependência 92,15% Cálculo Diferencial e Integral II;

2005.2 / 3º Reprovação por faltas 64,43%

2006.1 / 3º Evasão

ALUNO: 4.2E18

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 1

Ano de nascimento: 1969

Profissão: Servidor Público Federal

Escola onde concluiu Ensino Médio: ETFRN

Ano de conclusão Ensino Médio: 1990

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Reprovação por faltas 66,24%

2005.1 / 1º Trancamento 

2005.2 / 1º Trancamento 

2006.1 / 1º Trancamento 

2006.2 / 1º Evasão 
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ALUNO: 4.2E19

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1985

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2005.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Reprovação por faltas 44,46%

2005.1 / 1º Evasão

ALUNO: 4.2E20

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: 0

Ano de nascimento: 1985

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Hipócrates

Ano de conclusão Ensino Médio: 2002

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

última situação acadêmica: Evadido em 2005.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Reprovação em disciplinas 79,67% Cálculo Diferencial e Integral I;

Física Experimental I;

Física Geral I;

Fundamentos das Ciências Sociais;

Introdução à Educação;

Leitura e Produção de Textos I;
Metodologia do Conhecimento 
Científico;

Prática Profissional I

2005.1 / 1º Evasão
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ALUNO: 4.2E21

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1986

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Aprovação

2005.2 / 3º Reprovação por faltas 59,01%

2006.1 / 3º Evasão

ALUNO: 4.2F5

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1985

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Contemporâneo

Ano de conclusão Ensino Médio: 2002

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Formado

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Aprovação

2005.2 / 3º Aprovação

2006.1 / 4º Aprovação

2006.2 / 5º Aprovação com dependência 100,00% Prática Profissional V;

2007.1 / 6º Reprovação em disciplinas 98,20% Estrutura da Matéria II; 

Física Geral VI; 

Prática Profissional VI;

2007.2 / 6º Aprovação com dependência 100,00% Prática Profissional VI;

2008.1 / 6º Aprovação com dependência 100,00% Prática Profissional VI;

2008.2 / 6º Reprovado por faltas Não informado

2009.1 / 6º Reprovado por faltas Não informado

2009.2 / 6º Aprovação
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ALUNO: 4.2E22

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1982

Profissão: Técnico de Nível Médio

Escola onde concluiu Ensino Médio: Instituto Padre Micguelinho

Ano de conclusão Ensino Médio: 1998

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2008.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2004.2 / 1º Aprovação

2005.1 / 2º Aprovação com dependência 86,64% Relatividade Especial e Geral

2005.2 / 3º Reprovação em disciplinas 87,72% Física Experimental III;

Física Geral III; 

Pedagogia de Projetos;

2006.1 / 4º Aprovação

2006.2 / 5º Reprovação por faltas 57,95%

2007.1 / 6º Trancamento

2007.2 / 6º Reprovação por faltas 100,00%

2008.1 / 6º Reprovação por faltas 90,53%

2008.2 / 6º Evasão

ALUNO: 4.2E23

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1986

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Instituto Maria Auxiliadora

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2005.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2004.2 / 1º Reprovação por faltas 60,98%

2005.1 / 1º Evasão
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ALUNO: 6.1F1

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1988

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: E. E. Professora Ana Júlia de Carvalho Marinho

Ano de conclusão Ensino Médio: 2005

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Formado 

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação

2006.2 / 2º Aprovação com dependência 93,82% Mecânica Básica

2007.1 / 3º Aprovação com dependência 90,63% Eletromagnetismo Básico

2007.2 / 4º Aprovação

2008.1 / 5º Aprovação com dependência 97,55% Óptica

2008.2 / 6º Aprovação

2009.1 / 7º Aprovação com dependência Não informado AACC; 

Estrutura da Matéria

2009.2 / 8º Aprovação

ALUNO: 6.1E1

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteira Sexo: F

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1987

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola Estadual Winston Churchill

Ano de conclusão Ensino Médio: 2004

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Evadida em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Reprovação por faltas 32,23%

2006.2 / 1º Evasão
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ALUNO: 6.1J1

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1977

Profissão: Não informou 

Escola onde concluiu Ensino Médio: Exames Supletivos, Subcoordenadoria de EJA do RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2005

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Jubilado em 2008.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação

2006.2 / 2º Aprovação com dependência 87,37% Mecânica Básica

2007.1 / 3º Reprovação por faltas 45,83%

2007.2 / 3º Reprovação por faltas 63,17%

2008.1 / 3º Jubilamento

ALUNO: 6.1E2

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1981

Profissão: Não informou

Escola onde concluiu Ensino Médio: Centro de Estudos Supletivos Professor Felipe Guerra

Ano de conclusão Ensino Médio: 1998

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular Diferenciado

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Reprovação por faltas 27,88%

2006.2 / 1º Evasão
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ALUNO: 6.1E3

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Não informou Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1982

Profissão: Funcionário Público

Escola onde concluiu Ensino Médio.: CAP-Colégio e Curso

Ano de conclusão Ensino Médio: 1999

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Reprovação por falta 21,48%

2006.2 / 1º Evasão

ALUNO: 6.1E4

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M 

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1987

Profissão: Pesquisador IBGE

Escola onde concluiu Ensino Médio: Exames Supletivos, Subcoordenadoria de EJA do RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2005

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2007.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Aprovação

2006.2 / 2º Aprovação

2007.1 / 3º Reprovação por faltas 35,14%

2007.2 / 3º Evasão
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ALUNO: 6.1E5

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 0

Ano de nascimento: 1974

Profissão: Servidor público federal

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola Estadual Monsenhor Amancio Ramalho 

Ano de conclusão Ensino Médio: 1993

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Ùltima situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Reprovação em disciplinas 77,24% Elementos de Física; 

Cálculo Diferencial e Integral;

Língua Portuguesa; 
Fundamentos Históricos e 
Filosóficos da Educação;

Epistemologia da Ciência

2006.2 / 1º Evasão

ALUNO: E6.1F2

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: 0

Ano de nascimento: 1985

Profissão: Estudante 

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEI - Centro de Educação Integrada

Ano de conclusão Ensino Médio: 2002

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Formado 

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Aprovação 

2006.2 / 2º Aprovação 

2007.1 / 3º Aprovação 

2007.2 / 4º Aprovação 

2008.1 / 5º Aprovação 

2008.2 / 6º Aprovação 

2009.1 / 7º Aprovação 

2009.2 / 8º Aprovação 
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ALUNO: 6.1E6

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 1

Ano de nascimento: 1971

Profissão: Militar

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola Estadual Professor Josino Macedo

Ano de conclusão Ensino Médio: 1997

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Evadido em 2007.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação com dependência 92,84% Elementos de Física

2006.2 / 2º Reprovação por faltas 66,94%

2007.1 / 2º Evasão

ALUNO: 6.1C1

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Não informou Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1972

Profissão: Trabalho não identificado

Escola onde concluiu Ensino Médio: Exames Supletivos, Subcoordenadoria de EJA do RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 1996

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Cancelado em 2006.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Cancelamento
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ALUNO: 6.1E7

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 2

Ano de nascimento: 1972

Profissão: Técnico de nível médio (técnico em contabilidade)

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola Técnica de Comércio

Ano de conclusão Ensino Médio: 1993

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Reprovação por faltas 46,29%

2006.2 / 1º Evasão

ALUNO: 6.1E8

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 1

Ano de nascimento: 1979

Profissão: Técnico de nível médio (Técnico em eletromecânica)

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 1999

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Evadido em 2007.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Aprovação

2006.2 / 2º Trancamento

2007.1 / 2º Reprovação por faltas 63,54%

2007.2 / 2º Evasão
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ALUNO: 6.19

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1987

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CADE - Centro Avançado de Estudos 

Ano de conclusão Ensino Médio: 2006

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2007.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação

2006.2 / 2º Aprovação com dependência 93,82% Mecânica Básica

2007.1 / 3º Reprovação por faltas 39,73%

2007.2 / 3º Evasão

ALUNO: 6.1C2

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1975

Profissão: Militar

Escola onde concluiu Ensino Médio: Exames Supletivos, Subcoordenadoria de EJA do RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2005

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Cancelado em 2006.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Cancelamento 51,15%
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ALUNO: 6.1EJ2

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casada Sexo: F

Número de filhos: 2

Ano de nascimento: 1979

Profissão: Comerciária

Escola onde concluiu Ensino Médio: Colégio Pré-universitário LTDA (EJA)

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Jubilada em 2009.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação com dependência 82,35% Cálculo Diferencial e Integral; 

Elementos de Física ;

2006.2 / 2º Reprovação em disciplinas 83,33% Mecânica Básica;  

Leitura e Produção de Texto;
Fundamentos Sociopolíticos e 
Econômicos da Educação;

2007.1 / 2º Aprovação 

2007.2 / 3º Aprovação 

2008.1 / 4º Aprovação com dependência 77,20% Equações Diferenciais

2008.2 / 5º Reprovação por faltas 42,81%

2009.1 / 5º Reprovação por faltas 13,37%

2009.2 / 5º Jubilamento

ALUNO: 6.1M1

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 3

Ano de nascimento: 1978

Profissão: Servidor Público Federal

Escola onde concluiu Ensino Médio: E. E. Professor Francisco Ivo Cavalcanti

Ano de conclusão Ensino Médio: 1995

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Matriculado 

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação 

2006.2 / 2º Aprovação com dependência 93,28% Mecânica Básica

2007.1 / 3º Aprovação com dependência 82,92% Física Experimental I

2007.2 / 4º Aprovação com dependência 86,74% Introdução à Mídia Educacional;
Organização e Gestão da Educação 
Brasileira;

2008.1 / 5º Aprovação 

2008.2 / 6º Aprovação 

2009.1 / 7º Aprovação com dependência 93,44% AACC

2009.2 / 8º Aprovação com dependência 89,05% Prática como Componente Curricular

2010.1 / 8º Reprovado por faltas Não informado

2010.2 / 8º Aprovação com dependência Não informado Prática como Componente Curricular

2011.1 / 8º Em aberto
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ALUNO: 6.1E10

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Não informou Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1988

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola Estadual Professor Anísio Teixeira

Ano de conclusão Ensino Médio: 2005

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Reprovação por faltas 46,80%

2006.2 / 1º Evasão

ALUNO: 6.1J3

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: Não informou 

Ano de nascimento: 1961

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Colégio Estadual do Atheneu Norteriograndense

Ano de conclusão Ensino Médio: 1983

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Outra forma de ingresso (Reingresso)

Última situação acadêmica: Jubilado em 2007.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Reprovação por faltas 56,52%

2006.2 / 2º Reprovação por faltas 48,39%

2007.1 / 2º Jubilamento
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ALUNO: 6.1E11

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 0

Ano de nascimento: 1974

Profissão: Militar

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola de 2º Grau Marvin (pública estadual)

Ano de conclusão Ensino Médio: 1991

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Evadido em 2007.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação com dependência 95,91% Elementos de Física; 

2006.2 / 2º Aprovação com dependência 95,16% Mecânica Básica;

2007.1 / 3º Reprovação em disciplinas 91,79% Elementos de Física; 

Mecânica Básica;

Eletromagnetismo;

2007.2 / 3º Evasão

ALUNO: 6.1J4

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1981

Profissão: Militar

Escola onde concluiu Ensino Médio: FACEX

Ano de conclusão Ensino Médio: 1998

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Jubilado em 2008.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Reprovação por faltas 62,66%

2006.2 / 1º Aprovação com dependência 81,15% Elementos de Física; 

Língua Portuguesa;

2007.1 / 2º Reprovação em disciplinas 83,24% Elementos de Física; 

Língua Portuguesa;

Fundamentos Sociopolíticos 
e Econômicos da Educação;

Mecânica Básica

2007.2 / 2º Reprovação por faltas 51,61%

2008.1 / 2º Jubilamento
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ALUNO: 6.E12

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1984

Profissão: Militar

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 2003

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestinular diferenciado

Última situação acadêmica: Evadido em 2007.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Aprovação 

2006.2 / 2º Reprovação por falta 58,33%

2007.1 / 2º Evasão

ALUNO: 6.1E13

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 2

Ano de nascimento: 1960

Profissão: Embarcado Petrobrás

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola Estadual Professor Anísio Teixeira

Ano de conclusão Ensino Médio: 1978

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Reprovação por faltas 32,48%

2006.2 / 1º Evasão
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ALUNO: 6.1E14

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 0

Ano de nascimento: 1965

Profissão: Militar

Escola onde concluiu Ensino Médio: Não informou

Ano de conclusão Ensino Médio: Não informou

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Transferência Compulsória

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Evasão

ALUNO: 6.1E15

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteira Sexo: F

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1978

Profissão: Técnico em nível médio (técnico em construção civil)

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 1999

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadida em 2008.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação com dependência 93,09% Elementos de Física

2006.2 / 2º Reprovação por faltas 62,63%

2007.1 / 2º Trancamento

2007.2 / 2º Trancamento

2008.1 / 2º Reprovação por faltas 35,43%

2008.2 / 2º Evasão
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ALUNO: ¨6.1F3

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: 2

Ano de nascimento: 1983

Profissão: Comerciário

Escola onde concluiu Ensino Médio: E. E. Dr. Severiano

Ano de conclusão Ensino Médio: 2005

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Formado

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação com dependência 97,19% Elementos de Física

2006.2 / 2º Aprovação com dependência 84,14% Mecânica Básica

2007.1 / 3º Aprovação 

2007.2 / 4º Aprovação 

2008.1 / 5º Aprovação 

2008.2 / 6º Aprovação 

2009.1 / 7º Aprovação com dependência 95,90% AACC

2009.2 / 8º Aprovação com dependência 96,67% Prática como Componente Curricular

2010.1 / 8º Aprovação 

ALUNO: 6.1E16

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteira Sexo: F

Número de filhos:  Não informou

Ano de nascimento: 1981

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: Colégio e Curso Evolução

Ano de conclusão Ensino Médio: 2000

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadida em 2007.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação 

2006.2 / 2º Aprovação com dependência 93,28% Mecânica Básica

2007.1 / 3º Reprovação por faltas 24,86%

2007.2 / 3º Evasão
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ALUNO: 6.1J5

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: 0

Ano de nascimento: 1983

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: E. E. José Lúcio Ribeiro 

Ano de conclusão Ensino Médio: 2002

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular difereciado

Última situação acadêmica: Jubilado em 2008.1

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Reprovação em disciplinas 80,56% Elementos de Física; 

Cálculo Diferencial e Integral; 
Fundamentos Históricos e Filosóficos da 
Educação; 

Epistemologia da Ciência;

2006.2 / 1º Aprovação com dependência 91,92% Elementos de Física

2007.1 / 2º Reprovação 82,04% Mecânica Básica;

Leitura e Produção de Textos;

Metodologia do Trabalho Científico;
Fundamentos Sociopolíticos e 
Econômicos da Educação;

Psicologia da Educação;

2007.2 / 2º Reprovação por faltas 12,96%

2008.1 / 2º Jubilamento

ALUNO: 6.1M2

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1980

Profissão: Militar

Escola onde concluiu Ensino Médio: CEFET-RN

Ano de conclusão Ensino Médio: 1998

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Matriculado 

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação 

2006.2 / 2º Aprovação 

2007.1 / 3º Aprovação 

2007.2 / 4º Aprovação 

2008.1 / 5º Aprovação 

2008.2 / 6º Aprovação 

2009.1 / 7º Aprovação com dependência 98,36% AACC

2009.2 / 8º Aprovação com dependência 97,62%
Prática como Componente Curricular; 
AACC

2010.1 / 8º Reprovado por faltas Não informado

2010.2 / 8º Aprovação com dependência Não informado
Prática como Componente Curricular; 
AACC

2011.1 / 8º Em aberto
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ALUNO: 6.1E17

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 0

Ano de nascimento: 1975

Profissão: Militar (tem também o magistério)

Escola onde concluiu Ensino Médio: Escola Estadual Professor Eliah Maia do Rêgo

Ano de conclusão Ensino Médio: 1995

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2008.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Aprovação 

2006.2 / 2º Aprovação 

2007.1 / 3º Aprovação 

2007.2 / 4º Reprovação por faltas 60,25%

2008.1 / 4º Reprovação por faltas 37,39%

2008.2 / 4º Evasão

ALUNO: 6.1E18

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1970

Profissão: Não informou

Escola onde concluiu Ensino Médio: Instituto Maria Auxiliadora

Ano de conclusão Ensino Médio: 1987

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

Não informado Não informado Não informado

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Reprovação por faltas 31,97%

2006.2 / 1º Evasão
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ALUNO: 6.1E19

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Casado Sexo: M

Número de filhos: 1

Ano de nascimento: 1975

Profissão: Militar (também é auxiliar técnico de mineração)

Escola onde concluiu Ensino Médio: ETFRN

Ano de conclusão Ensino Médio: 1992

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular diferenciado

Última situação acadêmica: Evadido em 2008.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA DISCIPLINA REPROVADA

2006.1 / 1º Aprovação 

2006.2 / 2º Reprovação em disciplinas 75,27% Mecânica Básica;

Leitura e Produção de Textos;

Metodologia do Trabalho Científico;
Fundamentos Sociopolíticos e 
Econômicos da Educação;

Psicologia da Educação;

2007.1 / 2º Reprovação por faltas 40,48%

2007.2 / 2º Aprovação 

2008.1 / 3º Reprovação por faltas 41,50%

2008.2 / 3º Evasão

ALUNO: 6.1E20

DADOS PESSOAIS

Estado civil: Solteiro Sexo: M

Número de filhos: Não informou

Ano de nascimento: 1985

Profissão: Estudante

Escola onde concluiu Ensino Médio: CDF - Colégio e Curso

Ano de conclusão Ensino Médio: 2002

VIDA ACADÊMICA

Forma de ingresso: Vestibular geral

Última situação acadêmica: Evadido em 2006.2

Histórico:

SEMESTRE  /  PERÍODO SITUAÇÃO FREQUÊNCIA

2006.1 / 1º Reprovação por faltas 20,97%

2006.2 / 1º Evasão
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1º período → 2º período

# CÓDIGO

1 4.2E1 ← reprovado em 2004.2 / evadido em 2005.1

2 4.2E2 ← aprovado com dependência em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

3 4.2F1 ← aprovada em 2004.2 / matriculada em 2005.1 →

4 4.2E3 ← aprovada com dependência em 2004.2 / trancamento em 2005.1 →

5 4.2E4 ← aprovado em 2004.2 / trancamento em 2005.1 →

6 4.2E5 ← reprovado por faltas em 2004.2 / evadido em 2005.1

7 4.2E6 ← aprovado com dependência em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

8 4.2C1 ← aprovado com dependência em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

9 4.2E7 ← aprovado em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

10 4.2F2 ← aprovado em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

11 4.2E8 ← aprovado em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

12 4.2E9 ← reprovado por faltas em 2004.2 / evadido em 2005.1 

13 4.2E10 ← reprovado por faltas em 2004.2 / evadido em 2005.1 

14 4.2F3 ← aprovado em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

15 4.2E11 ← aprovada em 2004.2 / trancamento em 2005.1 →

16 4.2C2 ← aprovado com dependência em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

17 4.2E12 ← reprovada por faltas em 2004.2 / evadida em 2005.1 

18 4.2E13 ← aprovada em 2004.2 / matriculada em 2005.1 →

19 4.2E14 ← reprovado por faltas em 2004.2 / evadido em 2005.1 

20 4.2E15 ← aprovada em 2004.2 / matriculada em2005.1 →

21 4.2C3 ← aprovado em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

22 4.2C4 ← aprovado com dependência em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

23 4.2E16 ← reprovado por faltas em 2004.2 / evadido em 2005.1 

24 4.2F4 ← aprovada em 2004.2 / matriculada em 2005.1 →

25 4.2E17 ← aprovado em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

26 4.2E18 ← reprovado por faltas em 2004.2 / trancamento em 2005.1 →

27 4.2E19 ← reprovado por faltas em 2004.2 / evadido em 2005.1

28 4.2E20 ← reprovado em dsiciplinas em 2004.2 / evadido em 2005.1

29 4.2E21 ← aprovado em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

30 4.2F5 ← aprovado em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

31 4.2E22 ← aprovado em 2004.2 / matriculado em 2005.1 →

32 4.2E23 ← reprovado por faltas em 2004.2 / evadido em 2005.1 
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2º período → 3º período

# CÓDIGO

1 4.2E2 ← reprovado por faltas em 2005.1 / evadido em 2005.2 

2 4.2F1 ← aprovada em 2005.1 / matriculada em 2005.2 →

3 4.2E3 ← trancamento em 2005.1 / matriculada em 2005.2 →

4 4.2E4 ← trancamento em 2005.1 / matriculado em 2005.2 →

5 4.2E6 ← reprovado por faltas em 2005.1 / evadido em 2005.2 

6 4.2C1 ← reprovado por faltas em 2005.1 / cancelado em 2005.2 

7 4.2E7 ← aprovado em 2005.1 / matriculado em 2005.2 →

8 4.2F2 ← aprovado em 2005.1 / matriculado em 2005.2 →

9 4.2E8 ← reprovado por faltas em 2005.1 / evadido em 2005.2 

10 4.2F3 ← aprovado em 2005.1 / matriculado em 2005.2 →

11 4.2E11 ← trancamento em 2005.1 / trancamento em 2005.2→

12 4.2C2 ← reprovado por faltas em 2005.1 / matriculado em 2005.2 →

13 4.2E13 ← aprovada em 2005.1 / matriculada em 2005.2 →

14 4.2E15 ← aprovada com dependência em 2005.1 / matriculada em 2005.2 →

15 4.2C3 ← aprovado com dependência em 2005.1 / matriculado em 2005.2 →

16 4.2C4 ← reprovado por faltas em 2005.1 / cancelado em 2005.2

17 4.2F4 ← aprovada em 2005.1 / matriculada em 2005.2 →

18 4.2E17 ← aprovado com dependência em 2005.1 / matriculado em 2005.2 →

19 4.2E18 ← trancamento em 2005.1 / trancamento em 2005.2→

20 4.2E21 ← aprovado em 2005.1 / matriculado em 2005.2 →

21 4.2F5 ← aprovado em 2005.1 / matriculado em 2005.2 →

22 4.2E22 ← aprovado com dependência em 2005.1 / matriculado em 2005.2 →
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3º período→ 4º período

# CÓDIGO

1 4.2F1 ← aprovada em 2005.2 / matriculada em 2006.1 →

2 4.2E3 ← reprovada por faltas em 2005.2 / evadida em 2006.1

3 4.2E4 ← aprovado em 2005.2 / trancamento em 2006.1 →

4 4.2E7 ← aprovado em 2005.2 / matriculado em 2006.1 →

5 4.2F2 ← aprovado em 2005.2 / matriculado em 2006.1 →

6 4.2F3 ← aprovado em 2005.2 / matriculado em 2006.1 →

7 4.2E11 ← trancamento em 2005.2 / evadida em 2006.1

8 4.2C2 ← reprovado por faltas em 2005.2 / cancelada em 2006.1 

9 4.2E13 ← aprovada em 2005.2 / trancamento em 2006.1→

10 4.2E15 ← reprovada por faltas em 2005.2 / evadida em 2006.1 

11 4.2C3 ← aprovado em 2005.2 / matriculado em 2006.1 →

12 4.2F4 ← aprovada em 2005.2 / matriculada em 2006.1 →

13 4.2E17 ← reprovado por faltas em 2005.2 / evadido em 2006.1 

14 4.2E18 ← trancamento em 2005.2 / trancamento em 2006.1→

15 4.2E21 ← reprovado por faltas em 2005.2 / evadido em 2006.1 

16 4.2F5 ← aprovado em 2005.2 / matriculado em 2006.1 →

17 4.2E22 ← reprovado em 2005.2 / matriculado em 2006.1 →
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4º período → 5º período

# CÓDIGO

1 4.2F1 ← aprovada em 2006.1 / matriculada em 2006.2 →

2 4.2E4 ← trancamento em 2006.1 / evadido em 2006.2 

3 4.2E7 ← reprovado por faltas em 2006.1 / evadido em 2006.2

4 4.2F2 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

5 4.2F3 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

6 4.2E13 ← trancamento em 2006.1 / evadida em 2006.2 

7 4.2C3 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

8 4.2F4 ← aprovada em 2006.1 / matriculada em 2006.2 →

9 4.2E18 ← trancamento em 2006.1 / evadido em 2006.2 

10 4.2F5 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

11 4.2E22 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →
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5º período → 6º período

# CÓDIGO

1 4.2F1 ← aprovada em 2006.2 / matriculada em 2007.1 →

2 4.2F2 ← reprovado em disciplinas em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

3 4.2F3 ← aprovado com dependência em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

4 4.2C3 ← reprovado em disciplinas em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

5 4.2F4 ← aprovada em 2006.2 / matriculada em 2007.1 →

6 4.2F5 ← aprovado com dependência em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

7 4.2E22 ← reprovado por faltas em 2006.2 / trancamento em 2007.1 →



278 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278

6º período →  7º período

# CÓDIGO

1 4.2F1 ← aprovada em 2007.1 / Formada 

2 4.2F2 ← reprovado em disciplinas em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

3 4.2F3 ← aprovado com dependência em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

4 4.2C3 ← reprovado em disciplinas em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

5 4.2F4 ← aprovada em 2007.1 / Formada 

6 4.2F5 ← reprovado em disciplinas 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

7 4.2E22 ← trancamento em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →



279 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279

7º período → 8º período

# CÓDIGO

1 4.2F2 ← aprovado com dependência em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →

2 4.2F3 ← aprovado com dependência em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →

3 4.2C3 ← reprovado por faltas em 2007.2 /  cancelado em 2008.1

4 4.2F5 ← aprovado com dependência em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →

5 4.2E22 ← reprovado por faltas em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →
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8º período → 9º período

# CÓDIGO

1 4.2F2 ← aprovado com dependência em 2008.1 / matriculado em 2008.2 →

2 4.2F3 ← aprovado com dependência em 2008.1 / matriculado em 2008.2 →

3 4.2F5 ← aprovado com dependência em 2008.1 / matriculado em 2008.2 →

4 4.2E22 ← reprovado por faltas em 2008.1 / evadido em 2008.2 
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9º período → 10º período

# CÓDIGO

1 4.2F2 ← reprovado por faltas em 2008.2 / matriculado em 2009.1 →

2 4.2F3 ← aprovado em 2008.2 / Formado 

3 4.2F5 ← reprovado por faltas em 2008.2 / matriculado em 2009.1 →
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10º período → 11º período

# CÓDIGO

1 4.2F2 ← reprovado por faltas em 2009.1 / matriculado em 2009.2 →

2 4.2F5 ← reprovado por faltas em 2009.1 / matriculado em 2009.2 →
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11º período → 12º período

# CÓDIGO

1 4.2F2 ← aprovado em 2009.2 / Formado 

2 4.2F5 ← aprovado em 2009.2 / Formado 
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1º período → 2º período

# CÓDIGO

1 6.1F1 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

2 6.1E1 ← reprovada por faltas em 2006.1 / evadida em 2006.2

3 6.1J1 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

4 6.1E2 ← reprovado por faltas em 2006.1 / evadido em 2006.2

5 6.1E3 ← reprovado por faltas em 2006.1 / evadido em 2006.2

6 6.1E4 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

7 6.1E5 ← reprovado em disciplinas em 2006.1 / evadido em 2006.2 

8 6.1F2 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

9 6.1E6 ← aprovado com dependência em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

10 6.1C1 ← cancelado em 2006.1

11 6.1E7 ← reprovado por faltas em 2006.1 / evadido em 2006.2

12 6.1E8 ← aprovado em 2006.1 / trancamento em 2006.2 →

13 6.1E9 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

14 6.1C2 ← cancelado em 2006.1

15 6.1J2 ← aprovada com dependência em 2006.1 / matriculada em 2006.2 →

16 6.1M1 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

17 6.1E10 ← reprovado por faltas em 2006.1 / evadido em 2006.2

18 6.1J3 ← reprovado por faltas em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

19 6.1E11 ← aprovado com dependência em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

20 6.1J4 ← reprovado por faltas em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

21 6.1E12 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

22 6.1E13 ← reprovado por faltas em 2006.1 / evadido em 2006.2

23 6.1E14 ← evadido em 2006.1 

24 6.1E15 ← aprovada com dependência em 2006.1 / matriculada em 2006.2 →

25 6.1F3 ← aprovado com dependência em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

26 6.1E16 ← aprovada em 2006.1 / matriculada em 2006.2 →

27 6.1J5 ← reprovado em disciplinas em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

28 6.1M2 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

29 6.1E17 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

30 6.1E18 ← reprovado por faltas em 2006.1 / evadido em 2006.2

31 6.1E19 ← aprovado em 2006.1 / matriculado em 2006.2 →

32 6.1E20 ← reprovado por faltas em 2006.1 / evadido em 2006.2
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2º período → 3º período 

# CÓDIGO

1 6.1F1 ← aprovado com dependência em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

2 6.1J1 ← aprovado com dependência em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

3 6.1E4 ← aprovado em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

4 6.1F2 ← aprovado em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

5 6.1E6 ← reprovado por faltas em 2006.2 / evadido em 2007.1

6 6.1E8 ← trancamento em 2006.2 / matriculado em 2007.1→

7 6.1E9 ← aprovado com dependência em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

8 6.1J2 ← reprovada em disciplinas em 2006.2 / matriculada em 2007.1 →

9 6.1M1 ← aprovado com dependência em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

10 6.1J3 ← reprovado por faltas em 2006.2 / jubilado em 2007.1

11 6.1E11 ← aprovado com dependência em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

12 6.1J4 ← aprovado com dependência em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

13 6.1E12 ← reprovado por faltas em 2006.2 / evadido em 2007.1

14 6.1E15 ← reprovada por faltas em 2006.2 /  trancamento em 2007.1 →

15 6.1F3 ← aprovado com dependência em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

16 6.1E16 ← aprovada com dependência em 2006.2 / matriculada em 2007.1 →

17 6.1J5 ← aprovado com dependência em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

18 6.1M2 ← aprovado em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

19 6.1E17 ← aprovado em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →

20 6.1E19 ← reprovado em disciplinas em 2006.2 / matriculado em 2007.1 →



286 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286

3º período → 4º período 

# CÓDIGO

1 6.1F1 ← aprovado com dependência em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

2 6.1J1 ← reprovado por faltas em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

3 6.1E4 ← reprovado por faltas em 2007.1 / evadido em 2007.2 

4 6.1F2 ← aprovado em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

5 6.1E8 ← reprovado por faltas em 2007.1 / evadido em 2007.2 

6 6.1E9 ← reprovado por faltas em 2007.1 / evadido em 2007.2 

7 6.1J2 ← aprovada em 2007.1 / matriculada em 2007.2 →

8 6.1M1 ← aprovado com dependência em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

9 6.1E11 ← reprovado em 2007.1 / evadido em 2007.2

10 6.1J4 ← reprovado em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

11 6.1E15 ← trancamento em 2007.1 / trancamento em 2007.2→

12 6.1F3 ← aprovado em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

13 6.1E16 ← reprovada por faltas em 2007.1 / evadida em 2007.2 

14 6.1J5 ← reprovado em disciplinas em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

15 6.1M2 ← aprovado em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

16 6.1E17 ← aprovado em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →

17 6.1E19 ← reprovado por faltas em 2007.1 / matriculado em 2007.2 →
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4º período → 5º período 

# CÓDIGO

1 6.1F1 ← aprovado em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →

2 6.1J1 ← reprovado por faltas em 2007.2 / jubilado em 2008.1

3 6.1F2 ← aprovado em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →

4 6.1J2 ← aprovada em 2007.2 / matriculada em 2008.1 →

5 6.1M1 ← aprovado com dependência em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →

6 6.1J4 ← reprovado por faltas em 2007.2 / jubilado em 2008.1

7 6.1E15 ← trancamento em 2007.2 / matriculada em 2008.1 →

8 6.1F3 ← aprovado em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →

9 6.1J5 ← reprovado por faltas em 2007.2 / jubilado em 2008.1

10 6.1M2 ← aprovado em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →

11 6.1E17 ← reprovado por faltas em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →

12 6.1E19 ← aprovado em 2007.2 / matriculado em 2008.1 →
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5º período → 6º período 

# CÓDIGO

1 6.1F1 ← aprovado com dependência em 2008.1 / matriculado em 2008.2 →

2 6.1F2 ← aprovado em 2008.1 / matriculado em 2008.2 →

3 6.1J2 ← aprovada com dependência em 2008.1 / matriculada em 2008.2 →

4 6.1M1 ← aprovado em 2008.1 / matriculado em 2008.2 →

5 6.1E15 ← reprovada por faltas em 2008.1 / evadida em 2008.2 

6 6.1F3 ← aprovado em 2008.1 / matriculado em 2008.2 →

7 6.1M2 ← aprovado em 2008.1 / matriculado em 2008.2 →

8 6.1E17 ← reprovado por faltas em 2008.1 / evadido em 2008.2 

9 6.1E19 ← reprovado por faltas em 2008.1 / evadido em 2008.2 
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6º período →  7º período

# CÓDIGO

1 6.1F1 ← aprovado em 2008.2 / matriculado em 2009.1 →

2 6.1F2 ← aprovado em 2008.2 / matriculado em 2009.1 →

3 6.1J2 ← reprovada por faltas em 2008.2 / matriculada em 2009.1 →

4 6.1M1 ← aprovado em 2008.2 / matriculado em 2009.1 →

5 6.1F3 ← aprovado em 2008.2 / matriculado em 2009.1 →

6 6.1M2 ← aprovado em 2008.2 / matriculado em 2009.1 →
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7º período → 8º período

# CÓDIGO

1 6.1F1 ← aprovado com dependência em 2009.1 / matriculado em 2009.2 →

2 6.1F2 ← aprovado em 2009.1 / matriculado em 2009.2 →

3 6.1J2 ← reprovada por faltas em 2009.1 / jubilada em 2009.2

4 6.1M1 ← aprovado com dependência 2009.1 / matriculado em 2009.2 →

5 6.1F3 ← aprovado com dependência 2009.1 / matriculado em 2009.2 →

6 6.1M2 ← aprovado com dependência 2009.1 / matriculado em 2009.2 →
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8º período → 9º período

# CÓDIGO

1 6.1F1 ← aprovado em 2009.2 / Formado 

2 6.1F2 ← aprovado em 2009.2 / Formado 

3 6.1M1 ← aprovado com dependência em 2009.2 / matriculado em 2010.1 →

4 6.1F3 ← aprovado com dependência em 2009.2 / matriculado em 2010.1 →

5 6.1M2 ← aprovado com dependência em 2009.2 / matriculado em 2010.1 →
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9º período → 10º período

# CÓDIGO

1 6.1M1 ← reprovado por faltas em 2010.1/ matriculado em 2010.2 →

2 6.1F3 ← aprovado em 2010.1 / Formado 

3 6.1M2 ← reprovado por faltas em 2010.1 / matriculado em 2010.2 →
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10º período → 11º período

# CÓDIGO

1 6.1M1 ← aprovado com dependência em 20010.2/ matriculado em 2010.2 →

2 6.1M2 ← aprovado com dependência em 2010.2/ matriculado em 2010.2 →
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APÊNDICE E - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS ALUNOS DESISTENTES 
 
 

Questões iniciais 
� Qual o principal motivo da sua evasão? 
� Qual o principal motivo da evasão de seus colegas de turma? 

 
Instituição (questões relativas ao CEFET-RN) 
� Horário do curso (currículo antigo – 18:15 às 22:15; currículo novo – 19:00 às 

22:15) 
� Matriz curricular (muito “puxada” = muitas disciplinas?) 
� A matriz curricular ser seriada e não por crédito (que aspectos?) 
� O sistema de avaliação e recuperação (média alta para aprovação na avaliação 

final?) 
� Contato com a coordenação 

 
Professores (questões relativas aos professores): 
� Relação professor aluno; 
� Professores estimulavam e incentivavam os estudantes? 
� Desinteresse e despreparo dos professores? 
� Professor compreende a situação do aluno trabalhador (faltas por motivos 

profissionais, prazos para entrega de trabalhos, flexibilização na forma de realizar 
trabalhos) 

 
Escolha profissional (questões relativas à carreira docente): 
� Motivos da escolha do curso? 
� Motivos da escolha do curso no CEFET-RN? 
� Identificação com a carreira de professor? 
� Identificação com a disciplina objeto da licenciatura? 
� Representação/imagem da profissão docente (reconhecimento social e 

econômico) 
� Aquisição de diploma para outras finalidades profissionais que não sejam 
docência? 
� Baixa concorrência para a entrada 
 
Aluno (questões pessoais): 
� Identificação/motivação com o curso 

� Falta de base do ensino médio dificultou o aprendizado em Física? 
� Dificuldade em conciliar trabalho e estudo (tempo de deslocamento 

trabalho/CEFET-RN, horário para estudo, atividades do final de semana) 
� Possui duas matrículas (dificuldade para conciliar os dois)? 
� Dificuldade de locomoção para a instituição (transporte, morar distante)? 
� Mesmo sendo uma instituição pública, qualquer curso exige certas despesas 

(compra de livros, xerox etc.) 
 
Questão final: 
� Sugestões para minimizar os problemas apontados pelo entrevistado 
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS DESISTENTES 

 

 

Para um melhor entendimento e leitura das transcrições das entrevistas com os desistentes, 

seguem abaixo orientações e esclarecimentos sobre recursos que utilizamos para a 

elaboração deste apêndice e transcrições. 

 

� Informações entre colchetes. 

As informações entre colchetes são comentários sobre a fala do entrevistado que tinham o 

intuito de esclarecer o que fora dito. 

 

� Reticências. 

As reticências indicam pausas nas falas dos entrevistados ou mudanças bruscas de 

pensamento. 

 

� [sic] 

Esta expressão, que indica incorreção ou incoerência, não foi utilizada nas transcrições, pois 

estaria presente várias vezes ao longo deste apêndice, chegando ao ponto de cansar o 

leitor. Portanto, acreditamos que os erros ortográficos, que por ventura foram cometidos 

durante a transcrição das entrevistas, foram todos corrigidos. Caso seja detectada alguma 

falta de coerência ou coesão, suspeitamos que tenha como origem a fala dos próprios 

entrevistados ou do entrevistador.  
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Entrevista com 4.2E1 

 

Então, vamos dar início a mais uma entrevista pra ver a questão da problemática da 
evasão na licenciatura em Física. Então, inicialmente, eu queria que você dissesse o seu 
nome completo. 

4.2E1. 

4.2E1, sobre a identificação. Essa entrevista, ela é anônima. A sua identificação vai 
apenas constar em nossos registros no Núcleo de Pesquisa em Educação. Agora, na 
divulgação dos dados, não vai aparecer o seu nome. Vai aparecer uma identificação 
como entrevistado um ou dois. Tá certo? A entrevista tá baseada em quatro dimensões. 
Primeiro, eu vou perguntar sobre o CEFET [IFRN], questões relativas ao CEFET: 
questão de horário, currículo, esse tipo de coisa.  A segunda relacionada aos professores: 
se os professores tiveram alguma relação com a sua saída. A terceira, profissão docente. 
Se era realmente a sua escolha em ser professor. E a última, questões pessoais: trabalho, 
saúde, família, transferência para um outro curso, esse tipo de coisa. 

Então, antes de tudo, antes de detalhar cada uma dimensão dessa, eu gostaria que você 
dissesse qual foi o principal motivo da sua saída do curso de Física do CEFET? 

Eu comecei Física, na verdade, meio que indeciso porque não tava fazendo nada, não tava 
estudando, não tava fazendo cursinho. E como teve vestibular [para licenciatura em Física no 
IFRN] no meio do ano, eu fui e me inscrevi no vestibular. Acabei passando. Não tinha 
nenhuma expectativa de passar e acabei passando. Só que, quando chegou no final do ano, eu 
acabei passando também em Engenharia Mecânica na UFRN. E como eu trabalhava, não dava 
pra conciliar os dois [os dois cursos], pelo horário do trabalho e pelo curso também lá da 
UFRN que eu dei preferência a UFRN. 

Com relação ao CEFET. Vamos detalhar um pouco mais a questão da instituição. O 
horário do curso. O seu currículo começava as seis e quinze [18:15]. Você achava 
problemático esse horário? Ou era um horário que era tranquilo? Que dava pra chegar 
na hora? Frequentar as aulas direitinho? 

Esse horário era realmente muito complicado. É tanto que normalmente a primeira aula, 
praticamente, eu só chegava umas...praticamente sete horas [19:00] porque era o horário que 
eu saía do trabalho. E ainda tinha uma certa vantagem que eu ainda tinha transporte e ia de 
carro, mas tinha gente que realmente chegava mais atrasado que eu ainda. Esse horário era 
muito chato. 

Com relação à matriz curricular, você sentia que era muito puxado? Muitas disciplinas 
por semestre? Ou era uma coisa tranquila? 

Era supertranquila. Na questão de disciplina era tranquilo. O problema era lá...é que eu achava 
os professores só. Mas em questão de disciplina, não achava muito disciplina não. Eram 
poucas disciplinas até por semestre. 

Você, sendo aluno da UFRN, conhece o sistema de crédito da UFRN. Lá no CEFET é ao 
contrário, é um sistema seriado. Você se matricula no semestre e tem que pagar todas as 
disciplinas. Você sentiu alguma dificuldade nisso? Você acha problemático esse tipo de 
currículo? 

Do seriado? Eu achei...Quando eu passei pra UFRN, eu senti uma facilidade grande porque 
você poderia trancar determinadas matérias que não...que você tivesse sentindo dificuldade ou 
que por ventura...você tivesse algum trabalho mesmo, uma mudança de horário, você poderia 



297 
 

trancar para no semestre seguinte você pagar. Na CEFET [IFRN] não acontecia isso, até 
porque como era seriado, você tinha que pagar todas as matérias se não você ficava pendente, 
ficava mais complicado. A questão do crédito me ajudou muito na UFRN. 

Com relação à coordenação, você tinha acesso direto à coordenação do curso? O 
coordenador, os professores, ligados à coordenação, auxiliavam os alunos? Você sempre 
foi atendido? Ou sentiu um certo impedimento? Uma certa distância? 

Nunca tive problema não com a coordenação. Sempre quando eu fui, sempre fui bem atendido 
e sempre tive êxito quando precisei. 

Com relação aos professores, o que é que você tem a dizer sobre os professores? Você via 
que eles incentivavam o aluno? Eles estavam preparados? Se eles motivavam o aluno a 
tá estudando? 

Rapaz, o professor... Quando eu saí [do IFRN] e entrei na UFRN, eu senti a diferença. Eu 
acho que um dos problemas da CEFET [IFRN] é a questão do professor. Não que não seja 
preparado, mas, às vezes, ficava um pouquinho aquém. O professor meio desmotivado, 
desestimulado. Na UFRN, a gente tem o...como tem os professores substitutos, por incrível 
que pareça, eles passam a ser bem melhores que os professores efetivos. Eles saem, quando 
eles terminam o curso, eles saem com uma vontade de dar aula, uma vontade de ensinar muito 
maior do que aqueles professores mais antigos. E era o que acontecia muito na CEFET. Como 
o professor já tava muito tempo lá [se referindo aos professores efetivos do IFRN], ficava 
meio que desestimulado e muitas vezes o professor nem ia dar aula. Como aconteceu de uma 
matéria no primeiro, no semestre que eu paguei, a professora praticamente não foi dar aula e 
ficou muito complicado o final [do semestre].          

Na época, você disse que trabalhava. E com relação a essa questão do aluno trabalhador, 
você via que os professores entendiam o lado do aluno trabalhador? Com relação aos 
prazos de entrega de trabalho, de fazer uma segunda chamada de prova, esse tipo de 
coisa?      

Rapaz, não. Eu tive problema com isso. Eu tive, pelo menos com os professores que eu tentei 
me relacionar, eles não abriam mão não.  Principalmente trabalho e prova, eu tinha que tá lá 
no dia pra fazer se não era complicado, só se eu entrasse com requerimento ou pedisse 
atestado, essas coisas.  

Vamos agora pra terceira dimensão, profissão docente. Qual foi o motivo da escolha do 
curso de Física? 

Como eu falei. Eu tava...eu tava sem fazer nada e como tinha licenciatura em Física [se 
referindo ao vestibular no meio do ano]...eu sempre gostei muito de Física no ensino médio, 
eu disse:  “eu vou tentar pra ver se eu me interesso mais pelo curso e tentar me engajar”.  

Mas você se identificava com a carreira de professor? Em ser professor? 

Não, não. Nenhum momento...eu, eu, eu comecei Física na verdade tentando me aprofundar 
mesmo nos assuntos da área de Física, mas nunca pensando em ser professor não.                                               

Algum momento você pensa em ser professor ainda? 

Quem sabe um dia. Hoje, ainda não tenho isso [ser professor] em mente, mas um dia quem 
sabe pode ser que eu volte. 

Na época, você se identificava com as disciplinas da licenciatura? Aquelas disciplinas 
pedagógicas? 
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Eu gostava. Tinham algumas disciplinas que eram boas e eu gostava bastante. Só que o 
problema, muitas vezes, tava na questão do professor. O professor que não passava o 
determinado conhecimento ou não se interessava tanto em passar o conhecimento para o 
aluno.               

E ainda nessa dimensão, a questão da baixa concorrência. A gente sabe que Física é um 
curso que tem baixa concorrência e, no entanto é tido como um curso de alto nível.   

É verdade. 

Fácil de entrar e difícil de sair. 

É verdade. 

Você acha que foi o seu caso, a baixa concorrência? Ou você acha que a baixa 
concorrência foi o motivo de várias pessoas terem entrado e facilmente terem desistido? 

Eu acho que pode, pode ocorrer isso também [relação entre baixa concorrência e alta evasão], 
mas a...Eu penso que, quando a pessoa entra num determinado curso, acho que a pessoa já 
pensa sabendo mais ou menos o que é que vai enfrentar pela frente. Apesar da baixa 
concorrência, foi um dos também um dos motivos também para mim escolher apesar de que é 
como eu falei, eu me interessava bastante pelo curso, mas...assim...eu não sei em relação a 
outros amigos também que desistiram, que eu sei que desistiram, mas pela questão de escolha 
mesmo porque foram para outros cursos. Passaram em outras instituições. 

Atualmente, tem-se uma certa moda em entrar numa universidade pra ter um diploma 
de nível superior e tentar concurso público em diversas áreas, principalmente, áreas que 
não são da sua formação. Em algum momento foi esse o seu pensamento? Você chegou a 
ver colegas que tinham esse pensamento? 

Chegar a ver colegas sim, sim. Tinha gente que pensava só no diploma mesmo para tentar 
fazer concurso. No meu caso, como eu falei, eu queria tentar me aprofundar um pouquinho 
mais no assunto da Física, mas...é...e quem sabe tentar tirar algum proveito disso, mas nunca 
fiz pensando diretamente, por ter um currículo curto na época de três anos, quando sair fazer 
concurso não. Pensava sim em continuar estudando, mas voltado a alguma coisa que eu 
quisesse mesmo me aprofundar. 

Pronto. Agora, a última dimensão. Vamos só detalhar um pouco mais as questões 
pessoais. Você já comentou da escolha do curso. Agora, você se identificava com o 
curso? Tava gostando? Era uma coisa que lhe motivava a tá estudando pra aquilo? 

Rapaz...As matérias de educação eram boas, mas as matérias...determinadas matérias do curso 
mesmo...tinha uma materiazinha meia chata. Muitas vezes, eu era chamado de aluno turista, ia 
de vez em quando.                                                              

E você terminou o ensino médio aonde? 

Terminei na CAP colégio e curso. 

A base que você teve na CAP, você acha que era...te deixou nivelado com o ensino 
superior? Você conseguiu acompanhar? Ou, em muitos momentos, você teve que tirar 
um tempo extra de estudo pra retomar certos conceitos dos conteúdos que você tinha 
esquecido? Você achava que tava com deficiência na sua base? 

Não, não, não. Em nenhum momento eu tive que retomar nada não. Sempre...as matérias que 
eu estudei sempre foi só do curso superior mesmo. Algumas matérias como cálculo precisava 
de ensino médio, mas sempre deu pra tirar fácil. 
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Com relação ao fato de conciliar trabalho e estudo, você disse que até pelo horário era 
complicado, mas em questão de horário de estudo, de sentar pra ler, pra estudar. Você 
tinha dificuldade em relação a isso?  

Rapaz, o horário era complicado porque, normalmente, na hora que eu...Eu ia estudar após o 
curso, quer dizer, o curso terminava as 10:15 [22:15] e eu chegaria em casa mais ou menos 
10:30, 10:40, depois desse horário que eu ia estudar. Então...Pra de sete horas da manhã tá 
acordado novamente. Então, quer dizer, nem que você não sentisse dificuldade na matéria, 
mas o cansaço do dia a dia fazia com que você não assimilasse bem as coisas.                     

E questão desse estudo à noite e no fim de semana, você sentia a necessidade de mais 
horas de estudo ou era uma coisa que dava pra levar o tempo que você tinha? 

Dava pra conciliar tranquilo [tempo livre para os estudos na licenciatura]. O curso eu não 
achava tão, tão puxado pelo menos o período que eu fiquei. Mas a questão maior mesmo era a 
falta de tempo. A pessoa também tem que ter um descanso, enfim tem que ter um lazer 
também de vez em quando. 

E apesar de ser uma instituição pública, assim como a UFRN, mas requer um certo 
gasto: a questão de bater xerox, um jantar, um lanche, um almoço, até mesmo comprar 
um livro. Você sentiu em algum momento dificuldade nisso? 

Na questão financeira não porque eu trabalhava. Mas eu via como uma instituição pública, até 
pra você...até fazendo uma crítica...até pra você tirar um simples histórico você tinha que 
pagar. Acho que pra uma instituição pública não precisa chegar a esse nível não. Mas a 
questão financeira em si eu não sentia dificuldade porque eu tinha meu dinheiro, eu tinha 
como pagar. Mas creio que tinha, tem pessoas que entram lá e tenha essa dificuldade de se 
alimentar, de fazer o transporte até o local, de tirar xerox, de comprar um livro que aí 
realmente precisa.   

Agora, as duas últimas perguntas. Tá certo? Na sua opinião, diante do que você via na 
sala de aula, qual foi ou qual é o principal motivo que leva a evasão em Física? 

Acho que, primeiro, a falta de interesse. É, realmente, a pessoa...eu penso que quando a 
pessoa entra num curso você entra sabendo o que quer, mas infelizmente quando você tá lá 
dentro do curso, você acaba...quando você tá fora, você não tem a real noção, quando você tá 
lá dentro você tem uma noção melhor. A falta de interesse e eu acho também questões 
pessoais: trabalho, outros cursos. Eu acho que foi um dos grandes problemas da minha sala 
em si, propriamente, foi a questão de pessoas terem passado [no vestibular] em outras 
instituições e dar preferência às outras instituições.                                                                                           

No caso, se você tivesse, assim, o poder de alterar essa situação, que sugestão você daria 
pro CEFET pra minimizar essa problemática? Algo que você dissesse “realmente se eu 
tivesse o poder pra mudar tudo isso eu faria determinada coisa para diminuir”. Qual 
seria essa sugestão? Qual seria o seu ato que, simplesmente, você veria que diminuísse a 
evasão no curso de Física?                                                       

Olhe que o CEFET [IFRN] é...o CEFET é assim tem uma estrutura excepcional em relações a 
outras instituições. O CEFET tem uma estrutura muito boa, mas uma das coisas que faz 
também é a falta de preparo dos professores. Acaba deixando uma imagem negativa do curso, 
pelo menos é o que eu senti...professores desqualificados. Eu acho que com alguns 
professores mais qualificados, alguns professores que motivassem você a ficar no curso, não 
bajular, é motivação...com certeza acho que teria mais gente fazendo o curso até hoje. Não 
seria tão grande a evasão. 
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Ok, então. 4.2E1, obrigado pela participação. Lembrando que os seus dados são muito 
importantes em nossa pesquisa e com certeza serão utilizados, justamente, para 
melhorar o curso e, consequentemente, o CEFET-RN. Então, eu agradeço em nome do 
professor Dante, do Núcleo de Pesquisa em Educação e em meu nome e em nome do 
CEFET-RN. Lembrando que nos pretendemos cada vez mais buscar uma melhor 
qualidade pro nosso curso e agora, não só qualidade, mas quantidade. Então, formar, 
além de bons profissionais, formar um maior número. Novamente, muito obrigado e boa 
sorte aí. 

Obrigado e até parabenizar o professor Dante pela iniciativa que realmente é importante saber 
o que é que tá acontecendo e tentar melhorar o curso. Porque quem sabe, se formando mais 
pessoas que realmente, não só o estado precisa como o país também precisa de novos 
profissionais, principalmente, a nível de uma instituição tão grande como é o CEFET. 
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Entrevista com 4.2E4 

 

Estamos iniciando mais uma entrevista para tentar entender a problemática da evasão 
na licenciatura em Física. Então, inicialmente gostaria que você dissesse seu nome 
completo. 

4.2E4. 

4.2E4, antes de tudo, tenho que esclarecer que essa entrevista é anônima. A questão da 
sua identificação é apenas para o nosso registro no Núcleo de Pesquisa em Educação, 
mas na divulgação dos dados, você será identificado apenas como um código, 
entrevistado um, entrevistado dois. Então, essa entrevista, ela tá dividida em quatro 
dimensões. A questão da instituição, dos professores, profissão docente e aluno, 
desculpe, questões pessoais. Instituição: questões relativas ao CEFET-RN [IFRN]. O que 
o CEFET-RN teve assim de responsabilidade com a sua saída. Segunda dimensão, os 
professores. O que os professores tiveram com relação a sua saída. Profissão docente 
[terceira dimensão]. Se você se identificava com o curso, com a carreira de professor. E, 
por último, questões pessoais.  

Então, antes de tudo, a primeira pergunta, antes de detalhar essas quatro dimensões, 
qual foi o principal motivo de você ter saído do curso de licenciatura em Física do 
CEFET? 

Não teve um motivo principal. Foi um conjunto que agiu igualmente. Com relação à escola 
[se referindo ao IFRN], o principal motivo foi o sistema de módulos [a matriz curricular 
seriada] que funciona na escola e que não permitia que eu pagasse disciplinas separadamente 
e diminuísse a carga horária quando achasse necessário.  Outro problema enorme foi a 
estrutura curricular do curso. Eu acho que tava dando uma ênfase muito grande na área da 
educação e muito pouca na área de Física. A Física que era dada lá [no IFRN] na minha 
grade, era só a Física que corresponde, nos outros cursos de Física, inclusive daqui [UFRN] 
ao ciclo básico. As disciplinas com a Matemática mais rigorosa não tinha e também não tinha 
as disciplinas da Matemática. Então, um outro problema com relação à grade foi o seguinte: lá 
[no IFRN], a carga horária do estágio [se referindo ao estágio à docência] era enorme e ainda 
tinha uma monografia pra gente fazer. Então, esses foram os principais problemas com 
relação à estrutura curricular. Teve problema também...o seguinte: eu tranquei um semestre e 
depois pra recuperar ficava numa correria danada, porque eu tinha que passar a noite toda lá e 
ainda ir em horários extras pra pagar as disciplinas que eu tinha perdido e estudar ainda pra 
tudo. Então, isso foi outra coisa que agravou a situação. Quanto aos professores, com raras 
exceções, acho que uns dois ou três professores no máximo...eu achei o nível dos professores 
muito baixo para uma graduação em Física. Tinham professores que tavam ali e não 
dominavam mesmo o conteúdo de Física. Outra coisa...ainda uma outra coisa que agravou foi 
o comportamento deles. Muitos deles não estavam preocupados com os alunos. Parece que 
torciam para que o aluno se desse mal. Uma outra coisa foi o estágio. No estágio, eu tive uma 
experiência não muito boa e a partir dessa experiência eu...e na época eu decidi que não 
queria ser professor...e não sei o que...e resolvi mudar.  

Qual a próxima pergunta? 

Eu vou detalhando um pouco mais a questão dessas quatro dimensões. Mas em relação 
ao horário do curso, começar de seis e quinze [18:15], você achava que era um horário 
bom? Ou era complicado pra você estar nesse horário? 
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Não, no meu caso não era, mas pra muitas pessoas era porque normalmente quem trabalha 
durante o dia, trabalha até as seis [18h] da tarde, então no mínimo sete [19h] horas seria o 
ideal.  

Mas você achava muito puxado o currículo ou não? 

Não. Em Física não. Em Física, eu achava o contrário, achava muito lento. O que eu achava 
muito pesado era a carga horária das disciplinas de educação porque exigia muito trabalhos, 
muita coisa pra fazer para casa. 

E com relação ao sistema de avaliação, que na UFRN tem aquela história de unidades 
com peso quatro, cinco e seis e lá no CEFET é bimestral com peso dois e três, você acha 
que tem algum problema assim? Ou o aluno dava para passar por média tranquilo, não 
tinha tantos problemas? 

Não. Acho que com relação a isso eu não vejo problema nenhum não. 

Como você já falou, com relação ao currículo, a questão de crédito...você acha que se 
fosse por crédito diminuiria a questão da evasão? 

Com certeza diminuiria porque eu acho que cada um conhece o seu limite, sabe até onde dá 
pra ir. Tem gente, por exemplo, que trabalha que não é bom a pessoa pagar...na minha época 
eram em média oito disciplinas por semestre, então fica pesado para quem já tem um trabalho, 
já tem pouco tempo pra estudar. Eu acho que isso ajudaria a essa pessoas principalmente. E 
também acho que um curso de Física em três anos é uma coisa complicada, não dá tempo 
você amadurecer. 

E vamos falar um pouquinho mais dos professores. Você falou que tinham professores 
que tinham certo desinteresse, que queriam ver o aluno reprovado. Os demais, você via 
a questão de eles incentivarem o aluno a tá aprendendo, a continuar no curso, a não 
desistir? 

Eu só tive na verdade um professor que me incentivou lá [no IFRN] que foi o professor P9, 
mas os outros...Teve alguns que cumpriram bem o seu papel, mas eles estavam ali, iam lá, 
davam aula e iam embora. Não tinha essa coisa de tentar motivar o aluno e tal. Isso dos que eu 
ainda considero bons porque os outros faziam o contrário, tentavam desmotivar o aluno.                                       

A questão de você considerar bom [considerar um professor bom]... bom em relação a 
quê? Ao domínio do conteúdo? A forma que passava o conteúdo? Em relação a quê?  

Bom com relação a tudo, principalmente, de cumprir o papel dele ali que é expor aquilo ali de 
maneira completa, de cumprir o papel dele de chegar na hora, de sair na hora. Apesar de não 
ter essa coisa de incentivar o aluno, mas de cumprir o seu papel ali. Eu acho que os outros não 
cumpriam.   

Com relação à coordenação de Física, você tinha acesso direto à coordenação? Você era 
bem recebido na coordenação? O que você procurou foi atendido ou sentia certa 
distância da coordenação com relação a você e com relação aos demais alunos? 

Na minha época o coordenador era o professor P9, então eu tinha uma relação muito boa com 
ele. Então, tudo o que eu precisei, ele tava ali. Tinha coisas que ele sempre facilitava pra mim 
e tal, então quanto a isso eu não tenho o que reclamar não. Agora, já quando eu tava no 
finalzinho, quando eu tava saindo, um pouco antes de eu sair, mudou o coordenador. Passou a 
ser professor P7. E aí as coisas mudaram da água para o vinho. É um cara totalmente... não é 
minha intensão falar mal de ninguém, mas ele não tinha essa preocupação de ajudar o aluno. 
Pelo contrário, ele tava ali, tava preocupado só com ele. Então, eu acho que um coordenador 
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do curso, ele tem a função de querer que as coisas melhorem, querer ajudar os alunos. E eu 
acho que isso aí ele não fazia não. 

Na época, você trabalhava? 

Na época, eu era monitor de um curso isolado de Física do ensino médio.  

E você, naquela época, também já tava no curso de Física da UFRN [bacharelado]? 

Eu passei só um semestre, que foi o primeiro semestre do curso da UFRN [bacharelado em 
Física], que eu fiquei nos dois [cursando Física na UFRN e no IFRN]. Aí a partir do segundo, 
o curso daqui da UFRN começou a complicar mais, aí eu achei por bem abandonar um dos 
dois. E, na época, eu escolhi vir pra cá [UFRN], mas assim...foi uma coisa que eu me 
arrependi. Eu acho que eu fui muito pela emoção e acabei esquecendo assim da questão 
profissional mesmo. Se eu tivesse continuado já taria formado hoje. Então, foi uma coisa que 
eu me arrependi de ter feito.                                                                                                                                                                

Então, no caso da sua situação que tinha certo trabalho de monitoria, mas com a 
realidade de seus colegas que alguns trabalhavam, você viam que os professores 
entendiam o lado do aluno trabalhador? E com o aluno que tinha também um segundo 
curso, com relação a respeitar prazo de entrega flexibilizar data de prova, esse tipo de 
coisa?           

Não. Os professores eram totalmente não maleáveis com relação a isso. Eles defendiam essa 
coisa...eram totalmente contra a você ter duas matrículas em universidades. E mesmo aqueles 
[alunos trabalhadores] que eram...que tinham problemas porque trabalhavam, eles [os 
professores] não eram nem um pouco sensíveis não. A regra era a mesma pra todo mundo e 
quem não conseguisse se adaptar, pior pra ele. 

Em relação à terceira dimensão, qual foi o principal motivo da escolha do curso de 
licenciatura em Física? 

O fato de gostar de Física. Quando eu fazia o ensino médio, Física era a minha pior disciplina 
e como forma de tentar melhorar eu entrei no curso isolado de Física com o professor Roberto 
Silvestre e lá eu aprendi a gostar de Física. Então, a partir daí, eu quis me aprofundar mais em 
Física e fui pra lá. E, no ano seguinte, eu estudei um tempo com o professor Marcio Maia, e 
depois consegui ser monitor lá e eu acabei tendo contato com essa coisa de ensinar e fui 
gostando, gostando cada vez mais e resolvi fazer vestibular pra Física. 

Você se identifica com a carreira de professor? Você comentou um pouco dos estágios, 
experiência do estágio, mas você pensa em ainda ser professor seja de ensino médio, 
universitário? Ou é uma coisa que não vem pela sua mente?  

Eu tô aqui pra isso. Eu não tô aqui...eu vim fazer o bacharelado [na UFRN] com a intenção de 
aprender Física e não com a intenção de ser pesquisador. Desde o início a minha intenção foi 
ser professor.    

Você ainda pretende fazer um curso de licenciatura ainda, futuramente? 

Penso, inclusive eu entrei com um processo agora para mudar de estrutura curricular do 
bacharelado para a licenciatura aqui na universidade [UFRN], mas eu vou terminar os dois.  

Você comentou da quantidade pesada de horário voltado à disciplina de pedagogia, mas 
você se identificava com essas disciplinas? 

Algumas. Algumas sim. Algumas, eu acho que realmente foram importantes. Assim, eu 
lembro que eu paguei uma disciplina chamada Métodos e Técnicas de Ensino que ela foi 
muito útil. Mas eu acho que outras eram exageradas. Por exemplo, eu acho que...tinham três 
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disciplinas lá que normalmente são dadas em uma aqui [na UFRN] que era Pedagogia de 
Projetos, Didática e essa, Métodos e Técnicas de Ensino. Aqui [na UFRN] é normalmente só 
em Didática que você estuda tudo isso um pouco na mesma disciplina. Eu acho que a maioria 
das pessoas que vai fazer Física não gosta muito dessa coisa de Didática, de textos da 
educação que são muito...da volta, da volta e volta pro mesmo canto. Eu acho que como é 
geral essas pessoas não terem muita afinidade com isso, o fato de ter muitas disciplinas de 
educação termina desmotivando os alunos. Então, essa mudança na grade, que eu já deu...que 
eu já tive acesso, eu acho que foi boa. Eu acho que o currículo lá [no IFRN] ainda não tá o 
ideal, mas deu uma melhorada boa. 

Por que você escolheu fazer a licenciatura em Física no CEFET e não na UFRN? 

Porque na época que eu fiz o vestibular pro CEFET, eu tava fazendo vestibular pra Medicina 
aqui na UFRN e sabia que não ia ter como ter duas matrículas aqui, por isso que eu fiz lá. 

Sobre a baixa concorrência, Física é um curso que tem uma baixa concorrência, no 
entanto é dado como alto nível. Então, é fácil de entrar e muito difícil de sair. Você acha 
que isso favorece a evasão em Física? As pessoas buscam o curso de Física, passam 
facilmente no vestibular, e depois quando vêem que o negócio é difícil acabam 
desistindo. Você acha que tem uma relação essa baixa concorrência com a evasão?  

Eu acho porque é o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que são oferecidas muitas vagas pro 
curso de Física. Não deveriam ser oferecidas tantas vagas. Porque acontece o seguinte: tem 
muita gente que faz vestibular porque quer fazer um curso superior. Vai, procura e vê os 
cursos menos concorridos e coloca Física, aí marcou lá [se referindo à marcação no ato de 
inscrição no vestibular], mas...como eu disse...a maioria das pessoas é de escola pública, então 
eu acho que há uma grande dificuldade, principalmente, em Matemática, e que eles precisam 
muito pra desenvolver o curso de Física no nível superior. Então, eu acho que isso termina 
sendo um critério de seleção. É sempre assim, de cinqüenta alunos que entram, ficam na 
turma, no semestre seguinte, no máximo vinte e no semestre seguinte já no máximo dez e a 
coisa vai diminuindo. Então, eu acho que teria que ser investido...assim, em primeiro lugar 
deveria diminuir o número de vagas e, segundo lugar, eu acho que deveria ser dado uma 
atenção especial pra questão matemática dos alunos que estão entrando no curso de Física, pra 
dar uma base para eles puderem ter condições de acompanhar o curso. 

Você falou uma questão interessante que é justamente entrar na universidade para ter 
um diploma. E atualmente é uma moda isso, você procurar uma universidade, ter um 
diploma de nível superior e tentar concurso público em diversas áreas, principalmente 
áreas que não são da sua formação. Em algum momento chegou a ser esse o seu 
pensamento? 

Não. Minha família pensou muito nisso: “termine porque você vai ter como fazer concurso 
pra nível superior e tal”, mas minha intenção não era essa não. 

Agora, com relação aos seus colegas de turma, você via neles esse pensamento? Ou todos 
estavam porque queriam o curso? 

Não. Boa parte deles estavam [cursando Física] porque queriam se formar em alguma coisa, 
principalmente, aqueles que trabalhavam. Tinha...tinha algumas pessoas que a empresa que, 
eles trabalhavam, estava exigindo uma formação de nível superior e tavam lá pra conseguir 
essa formação, inclusive foram para o CEFET achando que ia ser mais fácil obter essa 
formação. Mas, assim, tinha, acho que no máximo, umas três pessoas na minha turma que 
estavam lá porque queriam tá. 



305 
 

Agora, vamos para a última dimensão, as questões pessoais. O tempo que você ficou no 
CEFET, você se sentiu identificado com o curso a ponto de sempre ter motivação para 
estudar? Ou nesse momento você ficou desmotivado a estudar devido aos os professores 
ou ao próprio curso em si? 

A motivação que eu tinha pra estudar era o prazer que eu tinha aprendido a ter de estudar 
Física, mas no ensino médio. Então, esse gosto por estudar Física foi o que me fez...que me 
estimulava a estudar, mas não por causa de curso. Pelo contrário, assim...só teve, como eu 
falei, um ou dois professores que realmente me estimularam. 

Você terminou o ensino médio onde? 

Eu terminei no CDF, mas eu fiz o primeiro e segundo ano no CEFET.  

Essa base dada pelo CEFET e pelo CDF, você acha que dificultou em certo ponto o seu 
aprendizado na licenciatura em Física? Ou a base que você recebeu fazia com que você 
acompanhasse tranquilo e calmo o nível da turma e dos professores? 

No meu caso, eu comecei a aprender a matéria do ensino médio depois que eu acabei o ensino 
médio. Na época que eu fiz o CEFET [o ensino médio], eu tava numa época muito atordoada 
da minha vida e eu não fazia praticamente nada, assim, no ensino médio. Ficava lá só de 
corpo presente. Aí, assim...mas na época do terceiro ano e daí em diante, foi que eu comecei a 
estudar um pouco. Aí, depois que eu terminei [o ensino médio], foi que comecei a estudar de 
verdade. Então, assim, eu não tive base nenhuma no ensino médio e acho que quando eu 
entrei no CEFET [para o curso de Física], eu ainda não tava com a base que eu queria tá. 
Então, eu acho que isso dificultou um pouco as coisas. 

E com relação a você ter passado um tempo nos dois cursos, tanto no CEFET como na 
UFRN, você teve dificuldade em conciliar essas duas universidades? 

Tive pela quantidade de tarefas que eu tinha pra fazer porque...eu lembro que eu tava no 
primeiro semestre aqui [na UFRN] e eu tava com quatro disciplinas e lá no CEFET eu tava 
com oito. Então, eu já...eu tinha doze disciplinas, mais duas que eu tinha perdido no semestre 
que eu tranquei, que eu tava fazendo estudo dirigido. Então tinha catorze disciplinas. Então, 
tava uma coisa desumana pra fazer em casa. Aí, eu não tinha mais final de semana, não tinha 
mais tempo pra nada. 

E vendo a realidade dos seus colegas, você via que era difícil pra eles conciliarem o 
trabalho com estudo ou dava pra eles fazerem isso tranquilamente? 

Eles tinham uma certa dificuldade, mas não era só por falta de tempo. Tinham algumas 
pessoas que realmente trabalhavam o dia todo, mas...Eu sentia que, além desse problema do 
tempo, os alunos ainda não estavam...ainda tem o problema de não estar motivado pra estudar. 
Então, isso atrapalhava muito, muito mesmo. O rendimento da turma era muito baixo, só tinha 
acho que três pessoas, que tiravam nota boa na turma, eu, 4.2F4 e 4.2F5. 

Tanto o CEFET quanto a UFRN são instituições públicas, mas exige uma certa despesa 
financeira no caso: comprar um livro, tirar uma xérox, um lanche, um jantar, você em 
algum momento sentiu dificuldade nisso? 

Não. Não senti dificuldade com relação a isso não. O CEFET tem uma coisa...uma vantagem 
boa com relação a aqui [UFRN] é que tá sempre...o acervo da biblioteca tá sempre sendo 
renovado, sempre tem uns livros lá novinhos e tal, sempre que o professor vai adotar um livro, 
ele disponibiliza na xérox o livro. Então, não tive problema com isso não. 

E dificuldade de locomoção, alguma coisa desse tipo? 
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Eu tive um pouco porque, eu moro muito longe, eu moro na zona norte. Então, toda vez que 
eu passo o trânsito de...ali na ponte de Igapó, em certos horários, é complicado. Esse horário 
de manhã cedo e de seis da tarde é um horário muito tumultuado, então eu acabava chegando 
atrasado por causa disso. Mas eu acho que isso não chegou a...não foi uma coisa que me 
desestimulou e tal. 

Então, vamos para as duas últimas perguntas. Para você, qual é o principal motivo da 
evasão do curso de Física? 

Acho que são dois motivos principais: o primeiro era a estrutura curricular e o segundo eram 
os professores. Os professores desestimulavam muito os alunos, tanto pela postura deles 
profissional, como por não dominar o conteúdo. E a estrutura curricular também pela carga 
horária muito alta das disciplinas de educação e pela existência dessa monografia que não tem 
aqui [na UFRN]. Então, a tendência é que o aluno sempre queira pegar o atalho mais curto. 

Que sugestões você daria para o CEFET, para a coordenação de Física pra que pudesse 
minimizar esse problema? O que é que você acha que seria a solução para diminuir a 
questão da evasão? 

Primeiro lugar, eu acho que deveria haver uma reforma na estrutura curricular, de novo. E eu 
acho que ainda tá muito baixa. Eu vi que na grade nova, vocês tem o curso de Cálculo 
Diferencial e Integral que é de noventa horas e o curso de Equações Diferencias. Eu acho que 
ainda seria necessário mais um curso de Cálculo Diferencial e Integral, ter pelo menos o I e o 
II. Os dois de noventa horas porque tem a parte de séries, de séries de potência, de funções de 
mais de uma variável que eu acho que isso é imprescindível pra você entender um livro básico 
de Física como o Halliday, como...um livro desses do básico. Então, eu acho que deveria 
existir essa mudança. E eu acho que deveriam ser colocadas disciplinas que dessem um 
estímulo maior ao aluno que o aluno visse Física aplicada. Uma disciplina que eu acho que 
seria interessante entrar no currículo seria Biofísica. Eu acho muito importante e tem quem 
dê. Tem o professor P4 lá que trabalhou com a disciplina, então não teria problema com isso. 
E acho que tem uma inovação, que, se eu fosse o coordenador do curso de Física eu faria, que 
era criar um curso ou dois de ensino de Física aplicada. Pra você trabalhar a Física no dia-a-
dia das pessoas. É...a Física tá desde um alicate de unha até um Ipod. Então, tem muita coisa 
pra se trabalhar, e tem muita coisa que tá no cotidiano dos alunos que pode ser trabalhado em 
sala de aula com experimentos simples com material reciclável, com muita coisa simples. 
Então, eu acho que essa parte de Física aplicada deveria ser trabalhada mais e isso é bom 
tanto pra os professores, que vão ter uma formação melhor e vão consequentemente estimular 
mais os alunos na aula, e vai ser bom pro curso também que vai propor uma ideia nova e eu 
acho que vai ter resultados muito bons mais a frente. E, quanto aos professores, eu acho que 
os professores deveriam mudar um pouco de postura, deveriam...já que o CEFET é um 
ambiente menor, assim, deveriam mudar...deveriam fazer um trabalho mais próximo do aluno, 
estimular mais a pessoa, de sentar com cada um, de ver qual o problema, qual a dificuldade 
que cada um tá tendo. Eu acho, que esse trabalho mais no caso de ajudar a diminuir essa 
evasão.       

Então, 4.2E4 estamos terminando agora a entrevista e queria agradecer em meu nome e 
em nome do Prof. Dante, pelo Núcleo de Pesquisa em Educação, e em nome do CEFET-
RN. Então, lembrá-lo que a entrevista é anônima. Na divulgação dos dados, você será 
identificado como um código e lembrar que a informação que você acabou de dá é muito 
importante pra nós.  Vamos avaliar tudo isso para produzir um documento que tenha 
como resultado final pelo menos essa redução da evasão. Tudo isso em prol do nosso 
curso de Física e principalmente do CEFET-RN pra manter a qualidade de ensino que 
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ele sempre teve e principalmente agora poder tá formando profissionais além da 
qualidade em quantidade também. 

Então novamente muito obrigado e boa sorte aí. 

Obrigado.  
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Entrevista com 4.2E8 

 

Vamos começar a mais uma entrevista para entender a problemática da evasão dos 
alunos de Física aqui no CEFET-RN [IFRN]. Então, inicialmente eu gostaria que você 
dissesse seu nome completo. 

4.2E8. 

4.2E8, antes de tudo, eu vou lhe avisar que essa entrevista é anônima. Você será 
identificado apenas para o nosso grupo de pesquisa no Núcleo de Pesquisa em Educação, 
mas na divulgação dos dados você vai receber um código, como entrevistado um, 
entrevistado dois. Não será revelado nenhum dado sobre você. A entrevista está dividida 
em quatro partes. Vou seguir um roteiro com quatro dimensões: A primeira dimensão 
diz respeito à instituição CEFET-RN. O que o CEFET-RN influenciou na sua saída, 
questão de horário, currículo, esse tipo de coisa. A segunda dimensão está relacionada 
aos professores. Se teve algum problema pessoal com os professores. Se os professores 
não apoiavam, esse tipo de coisa. A terceira dimensão está ligada com a profissão 
docente. Se você se identificava com o curso. Se você pensou em apenas ter um diploma. 
E a última dimensão está ligada a questões pessoais: motivo de trabalho, transferência 
saúde, família, um outro curso. 

Então, antes de tudo, a primeira pergunta que eu faço, antes de detalhar cada dimensão 
dessa é qual o principal motivo da sua saída do curso de Física? 

O principal motivo foi em relação a minha aprovação na UFRN no curso que eu já desejava a 
um bom tempo [Farmácia]. Apesar de gostar muito de Física, mas tinha preferência por esse 
curso que passei. E em relação a minha grade de lá que não tive tempo de permanecer aqui. 

Vamos detalhar um pouco mais essas dimensões que eu comentei anteriormente. Sobre a 
instituição CEFET-RN, o que você achava do horário das aulas? No seu caso, no seu 
currículo, a aula começava 6:15 (18:15) ia até 10:15 (22:15), o que você achava desse 
horário? 

Eu achava assim, o horário dentro do período noturno era um horário razoavelmente bom 
apesar de que ele foi um dos motivos pelo qual eu não pude continuar [com a licenciatura em 
Física] por causa que eu tinha aula até as 19:30h lá na UFRN e aqui [no IFRN] começava as 
dezoito e quinze [18:15h]. 

Com relação à matriz curricular, você achou muito puxado o seu período? Ou o número 
de disciplinas durante o período tava ideal? Era tranquilo pra levar?  

Eu acho que o número de disciplinas dentro do possível era o ideal para cada período. Cada 
período com suas dificuldades, mas dentro do normal. Dava para a pessoa conciliar muito 
bem. 

Como você é aluno da UFRN, você já deve ter percebido que o sistema lá de matriz 
curricular é diferente do CEFET. Lá na UFRN é o sistema de créditos. Você pode pagar 
um, dois, dez créditos. Enquanto aqui [IFRN] não, você se matricula no período e em 
todas as disciplinas daquele do período. Você não opta. Você vai diretamente a todas as 
disciplinas. O que você acha disso? Você acha que é um fator que dificulta o aluno 
continuar os estudos? Que facilita ou não tem nenhum problema? 

Com certeza esse fator ele dificulta que o aluno continue aqui [no IFRN] mesmo que ele tenha 
outro curso, outro emprego, várias outras coisas. Esse fator de crédito, ele auxilia muito no 
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planejamento do horário do aluno. E eu vejo como um fator negativo da instituição do 
CEFET, em relação à UFRN, ter que pagar aquelas disciplinas do período. 

Com relação também ao sistema de avaliação, você conhece o sistema de avaliação da 
UFRN e aqui no CEFET geralmente é ponderada peso dois no primeiro bimestre e peso 
três no segundo bimestre. Você acha isso complicado à adaptação? Ou é uma coisa que 
dá pra levar, tanto lá como aqui?  

Isso dá pra levar, tanto lá [na UFRN] como aqui [no IFRN]. Basta o aluno saber trabalhar com 
esse método [o sistema de avaliação do IFRN]. Por mim, acho que não tem nenhuma 
dificuldade em relação à avaliação não. 

Com relação à coordenação do curso, você em algum momento chegou a procurar a 
coordenação? Você foi bem atendido lá? Ou você achava difícil o acesso aos professores 
e principalmente o acesso ao coordenador?  

Na época que eu frequentava aqui [o IFRN], a frequência [se referindo à frequência do 
acesso] com o professor, com o coordenador era muito boa, assim de conversar, de ter 
diálogo. E não vi nenhum problema sobre isso não. 

Outra coisa. Aqui no CEFET abriu o curso de licenciatura em Física, mas esse curso já 
existia na UFRN. Por que da sua escolha por licenciatura em Física no CEFET e não na 
UFRN? 

A escolha foi o vestibular no meio do ano. É uma opção a mais para o aluno entrar no meio 
acadêmico. Foi quando eu resolvi fazer o vestibular para testar os meus conhecimentos já em 
preparação para a UFRN. Graças a Deus, eu consegui passar [na UFRN]. Adorei o período 
que estive aqui [no IFRN]. 

Com relação, agora, à questão dos professores, você via algum desinteresse dos 
professores? Eles estavam acompanhando o aluno? Eles incentivavam o aluno a estudar, 
como você via isso? 

Todos os professores do CEFET que eu tive aqui no período que eu passei, todos auxiliavam 
o aluno. Mantia o aluno sempre em pesquisas, em estudos e facilitava bem a didática do aluno 
aqui no CEFET.  

Na época você trabalhava? 

Não.                                                                                                                                                                 

Você não trabalhava, mas diante da situação de diversos outros alunos que trabalhavam 
que eram da sua turma, você via que os professores compreendiam o lado do aluno 
trabalhador? O aluno que tinha uma segunda matrícula? Ou não? Com relação ao 
aluno perder uma prova por causa do trabalho, os prazos do trabalho, você via que, pelo 
que eles comentavam, pelo que você presenciava, você via que eles compreendiam o lado 
do aluno trabalhador? 

Com certeza. Todos os professores apoiavam muito a turma. Não tinha desculpa do aluno em 
relação a trabalho e o professor ignorar. Ele auxiliava bem o aluno que tinha trabalho, num 
horário posterior ao do curso. 

  

Terceira dimensão, com relação à profissão docente, qual foi o motivo da escolha do 
curso de licenciatura em Física? 

O motivo foi que é uma área que eu gosto, a Física, assim, a área de cálculos. Já falei pelo 
motivo de ter o vestibular no meio do ano. Também me agrada esse lado de ser professor. Eu 
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gosto dessa área de ensinar, de passar [passar conteúdos]. Principalmente pelos motivos dos 
cálculos que eu também gostava muito. 

 Você se identifica com a carreira de professor? Você pretende futuramente, seja na área 
acadêmica com base no seu curso atual de Farmácia, mas você pretende estar na área de 
ensino? 

Eu pretendo [seguir a carreira docente] ou no curso de Farmácia...pretendo ou fazer Física 
novamente ou Química...voltar à física ou então fazer Química novamente. Uma disciplina 
que eu gosto muito que é Química. E pretendo sim se tiver oportunidade de permanecer na 
área de educação. 

Você se identificava com as disciplinas da licenciatura, as disciplinas pedagógicas? 

Sim. 

Com relação à concorrência, o curso de Física é um curso que tem uma baixa 
concorrência, no entanto, é considerado um curso de alto nível. Você acha que a baixa 
concorrência é um dos motivos, uma das causas da evasão? Por ser fácil entrar no curso, 
muitas pessoas entram facilmente e veem que o curso é um pouco difícil e acabam 
desistindo? 

Esse lado é pra ser notado porque é um curso realmente de baixa concorrência e de grande 
peso para o aluno estudar posteriormente, durante o curso. Então, isto pode levar o aluno a 
desistir, apesar de que, acredito eu, quando você tem um objetivo na sua vida não para desistir 
nem tão fácil. 

Outra pergunta. Atualmente tem-se certa moda de entrar na universidade pra ter o 
diploma e tentar concurso em qualquer área, não necessariamente na sua área 
específica. Em algum momento chegou a ser esse o seu pensamento, entrar na 
licenciatura em Física pra ter um diploma e tentar concurso em diversas áreas? 

O concurso público é um atrativo que todos desejam um dia em sua vida, mas na época que eu 
entrei aqui, eu tinha na minha mente me formar para ser professor realmente. Realmente fazer 
um concurso público para professor do estado...professor do estado ou federal, ou estadual, 
municipal e assim por diante. 

                                                                                                                                                                                   
Agora, vamos detalhar só um pouquinho mais as questões pessoais. Você falou do 
motivo da escolha do curso, mas o tempo que você passou aqui você se identificou com o 
curso? Viu que era um curso que você possivelmente você pode voltar a cursar? 
Realmente você poderia se formar na área de Física? 

Com certeza. Me identifiquei muito com o curso. É tanto que até hoje tenho colegas do curso 
de Física tanto daqui, do CEFET [IFRN], como da UFRN. E pretendo certamente fazer Física 
um dia ainda, ou por hobby, ou por querer conhecer mais esse lado da Física. 

O fato de você ter se identificado com o curso, você tinha motivação para estudar? A 
turma passava motivação? Os professores? Você sentia por si só motivado a estudar? A 
estar participando do curso?           

Sim, eu tinha [se referindo a motivação para estudar]. A turma era muito unida em relação ao 
estudo. Um ajudava o outro nas matérias mais difíceis, nas matérias mais fáceis. E, em relação 
à motivação pessoal, eu também tinha pelo fato de gostar muito das matérias que estavam 
sendo apresentadas na época.  

                                                                                                                                                                                                                
Com relação ao seu ensino médio, você terminou o ensino médio onde? 
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Numa escola particular, no CADE Colégio e Curso. 

Com relação à sua formação no ensino médio nessa escola, você sentia certa dificuldade 
em acompanhar o nível da turma de Física? Ou você viu que dava pra compreender 
bem o assunto dado pelos professores? Você conseguia acompanhar? Você tava nivelado 
com o dia-a-dia dos conteúdos? 

Eu tava nivelado. Eu tinha acabado de terminar o pré, o terceiro ano, quando eu entrei [entrou 
no IFRN]. E, assim, não tive nenhuma dificuldade em relação a acompanhar a turma e nem o 
que os professores estavam apresentando em sala de aula.      

No caso como você falou você fez vestibular no meio do ano. Você fez durante o seu pré? 
Ou já tinha concluído o seu pré?  

                                                                                                                                             Já 
tinha concluído o pré, já estava fazendo cursinho. Não tinha passado na primeira vez na 
UFRN. Não tinha tentado no final do ano para o CEFET, mas tinha o desejo de tentar. Aí, 
quando veio o meio de ano, eu tive a felicidade de passar aqui [IFRN] pro curso de Física.   

Depois que você passou em Física [no IFRN], cursou um período e fez vestibular na 
UFRN e passou em Farmácia, é isso? 

É.                                                                    

Então, em nenhum momento, você chegou a cursar os dois cursos ao mesmo tempo?            

Eu inicie no período que eu entrei. Ainda fiz matrícula aqui no CEFET [IFRN], só que 
quando começou a chocar os horários eu não pude ficar aqui, dei preferência lá pela UFRN, 
um sonho maior. E agora...batia, o horário batia, não tinha como fazer os dois cursos.  

Tirando essa questão do horário, da incompatibilidade do horário, você acha que estaria 
levando os dois cursos?  

                                                                                                                                                       
Acredito eu que não porque tanto o curso de Física requer um tempo para o estudo como o 
curso de Farmácia também, na UFRN, não é um curso tão fácil, necessita do aluno tá lá 
estudando um bom tempo em cima dos livros pra aprender as coisas da profissão.   

E diante da realidade da sua turma, existiam alunos que tinham duas matrículas no 
CEFET e na UFRN e os alunos que trabalhavam e tinham matrícula na UFRN, você 
achava que eles tinham dificuldade em conciliar os dois, pelo que você presenciava? Ou 
eles reclamavam um pouco, mas dava pra levar?  

Pelo que eu presenciei, realmente, os dois cursos era quase... dependendo do curso na UFRN, 
era quase impossível de levar dois cursos, o curso da UFRN e do CEFET. Porém, quem tinha 
um curso na UFRN com um período só de estudo, ou pela manhã ou pela tarde, dava pra a 
pessoa conciliar os dois cursos tranquilamente. 

Com relação a gastos financeiros, apesar do CEFET e da UFRN serem instituições 
públicas, existiam certos gastos com xérox, compra de livro, um jantar, um lanche. Você, 
em algum momento, teve dificuldade financeira em relação a isso? 

Não. Graças a Deus, eu não tive nenhuma dificuldade financeira em relação a bancar custo 
com os estudos até hoje.  

Vamos pras duas últimas perguntas que eu gostaria de fazer. Diante da sua realidade e 
do que você presenciou dos seus colegas, qual o principal motivo que você acha que seja 
responsável pela evasão em física? Qual é a primeira coisa que vem a sua mente que “ah, 
eu acho que o pessoal desiste por isso”. Qual seria pra você esse motivo? 
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Eu acho que o motivo maior é a não identificação com o curso. Pessoas entram pensando que 
a Física é uma disciplina e quando começam a ver o curso, no decorrer do curso, elas veem 
que não era aquilo que elas pensavam. Em relação ao CEFET, eu também acredito que o fator 
de crédito possa ajudar a permanência maior de alunos, pois cada um vai poder fazer seu 
horário.  

A minha última pergunta agora é justamente isso. Você acabou se adiantando. Então, 
uma sugestão é fazer o sistema de crédito. Que outra sugestão você faria para minimizar 
os problemas da evasão? 

Em relação à evasão, acredito eu que somente em relação a esses créditos já ajudaria um bom 
começo para o curso. E no mais, não tenho muita coisa em mente agora não pra sugerir. Mas 
fica minha opinião que crédito, o sistema de créditos, ajudaria bastante a diminuir esse 
número de evasão. 

Então 4.2E8, essa foi a minha última pergunta, então a entrevista se encerra agora. 
Desde já, eu gostaria de agradecer a sua participação nessa pesquisa. Agradecer em meu 
nome, em nome do professor Dante, em nome do Núcleo de Pesquisa em Educação e 
principalmente em nome do CEFET-RN. Porque as informações que você deu serão de 
fundamental importância pra gente analisar e dar uma retorno ao CEFET-RN porque 
pretendemos melhorar a qualidade do nosso curso e, consequentemente, da instituição, 
de forma a formar cada vez mais um maior número de profissionais licenciados em 
Física e com mais qualidade. Então, novamente, muito obrigado pela sua colaboração e 
boa sorte aí no seu curso.  
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Entrevista com 4.2E11 

 

Vamos dá inicio a mais uma entrevista para investigação da problemática da evasão na 
licenciatura em Física do CEFET-RN [IFRN]. Então, inicialmente gostaria que você 
dissesse seu nome completo. 

4.2E11 

4.2E11, tenho que informar que você não será identificada na divulgação desses dados. 
Será identificada apenas para a nossa equipe e, havendo a divulgação desses dados, você 
receber um código de identificação, entrevistada um, entrevistada dois, esse tipo de 
coisa. Essa entrevista está baseada em quatro dimensões. Então, você vai comentar sobre 
o CEFET. Então, o que é que o CEFET...se o CEFET-RN, enquanto instituição, teve 
alguma relação com a sua evasão. A questão dos professores que é a segunda dimensão. 
Se os professores por uma questão pessoal ou falta de preparo dos professores tiveram 
alguma relação com a sua evasão. A terceira, profissão docente. Se a escolha da 
licenciatura em Física...se você não se identificou com a profissão esse tipo de coisa. E a 
última, questões pessoais: família, emprego, outro curso, doença, esse tipo de coisa.  

Então, vamos começar com a pergunta principal. O que levou você a desistir do curso de 
licenciatura em Física? 

O horário que era o mesmo de um curso que eu passei na UFRN, que é o curso de Engenharia 
de Produção, que ele é dividido em tarde e noite. E como batia os horários, eu optei pelo curso 
de Engenharia de Produção. 

Esse é o seu principal motivo. Agora, vamos detalhar um pouco mais as outras 
dimensões. Como você disse, o horário do curso, o currículo aqui que começava de  

Seis e quinze [18:15] é diferente do currículo novo que começa as dezenove horas. Você 
achou meio que problemático esse currículo iniciar as dezoito e quinze? 

Não, de maneira alguma, porque, na época quando eu fazia,...quando eu passei em Física 
licenciatura 2005...2005 que eu passei [na verdade foi 2004.2]...Quando eu fiz, quando eu 
tava cursando a licenciatura em Física, nesse único semestre que eu cursei, eu tava fazendo 
cursinho à tarde. E esse cursinho à tarde, às vezes, realmente, dava problema. Eu tinha que 
sair mais cedo do cursinho e tal, mas em nenhum momento, eu achei que esse horário fosse 
um horário que tivesse algum problema pra mim. Porque eu tenho alguns colegas que 
realmente esse horário era muito problemático, o horário das dezoito horas.                                                   

A questão do currículo, você sentiu que o semestre era bastante puxado, as disciplinas? 
Ou era uma coisa que dava pra levar normal?  

Dava pra levar, com certeza. As disciplinas...eu só esperava que as disciplinas de Física e as 
disciplinas de Cálculo fossem um pouco mais puxadas do que eu percebi. Porque quando a 
gente [a turma]...quando eu entrei em Engenharia [de Produção]...porque....no curso de 
licenciatura, quando eu ainda cursava, eu não tinha nenhum parâmetro pra dizer "olhe, a gente 
cursa...em Matemática, a gente não tá vendo tanto quanto a gente poderia ver. Em Física, a 
gente não tá vendo tanto quanto a gente poderia ver". Mas quando eu comecei a cursar 
Engenharia, eu fui vendo o quanto em Física a gente poderia aprimorar mais. Utilizar mais 
conceitos, até matemáticos mesmo. Não só teóricos, mas também matemáticos. Alguns 
artifícios que a gente [a turma] poderia ter utilizado da Matemática e em Física a gente não 
usava tanto. Até...o próprio...a própria disciplina de Matemática, eu achei o meu 
professor...foi um professor muito bom, P11. Eu gosto muito dele, acho que porque ele ensina 
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muito bem. Mas vendo o que eu...a quantidade de coisas que eu vi em Cálculo I de 
Engenharia, se eu for comparar é uma diferença muito grande, porque em Matemática I, eu 
vi...em Engenharia...eu vi em Matemática pra Engenharia I, eu vi limite, derivada e integral. 
Vi uma integral mais aprofundada. Com ele [professor P11], eu já não...nem cheguei a ver 
integral fui só até derivada. Então, eu achei que...aí...eu não sei...aí quando eu entrei em 
Engenharia, eu fui vendo que talvez o curso de Física, por ser Física poderia entrar um 
pouquinho mais. O professor, o próprio professor de Física, às vezes, não entrava muito na 
utilização de integrais porque a gente não tinha nenhum conhecimento de integral. 

Com relação à matriz curricular do curso de Física.  Lá [IFRN] é o que a gente chama 
de sistema seriado, você se matricula em todas as disciplinas do semestre. Na UFRN é 
diferente, você opta por disciplinas, que é o sistema de crédito, o q você tem a dizer 
sobre isso?  

Eu acho que dificulta a questão de você perdendo uma disciplina, você não pudendo cursar, 
você ou reprovando ou não pudendo cursar, fica difícil de você pagar ela nos outros 
semestres, justamente, porque, geralmente, entra em choque com os horários de outras 
disciplinas. Mas eu creio que se a gente fosse, realmente...não sei...dando, mesmo dando...sei 
lá, não sei como falar...se a gente fosse dando prioridade realmente ao curso, eu acho que não 
precisaria de a gente ter problemas em concomitante em bater, em bater disciplinas nos outros 
semestres. Porque o semestre que eu paguei, eu achei o curso tranquilo, sabe? Mas esse 
negoço do...teria como você fazer? Teria como se fazer no curso um curso, um curso de Física 
licenciatura em um horário e outro em outro horário?   

Tão vendo essa proposta de ter um curso à noite e um curso pela manhã, mas a ideia da 
matriz curricular continua ainda seriada. Você entrou no segundo período, são todas as 
matérias do segundo período. Você não pode optar por disciplinas. 

Porque, às vezes, fica uma coisa muito preguiçosa, sabe? Eu chego...eu tenho muitos colegas 
que desistem de pagar matéria assim [num estalar de dedos], "Ah! Esse professor apertou um 
pouquinho, eu vou trancar" [fala desses colegas segundo a entrevistada]. Então, você acaba 
atrasando o curso todinho porque você vai trancando as disciplinas porque fica uma coisa tão 
aberta, fica uma coisa bem aberta. 

Com relação à coordenação, você teve apoio da coordenação? Ela tava em contato com 
você? Você sentiu distante da coordenação? 

Não. A coordenação, até porque alguns professores da coordenação tinham sido os meus 
professores no ensino médio...que eu fiz ensino médio lá no CEFET...então a coordenação, eu 
sempre ia até coordenação. Mas era aquela coisa, mais eu ia atrás dele [do coordenador] do 
que a gente tinha contato com ele por ele. Eu tinha contato com ele porque eu ia lá. Tinha um 
colega...tinha um amigo que ele era bolsista do laboratório [laboratório de Física que fica ao 
lado da coordenação] e eu sempre tava lá. Mas não pela coordenação, em si, que ia atrás da 
gente, mas a gente que ia atrás dele.  

Com relação a sua escolha pela licenciatura em Física no CEFET, porque a gente sabe 
que na UFRN também existe o curso de licenciatura em Física, então por que a opção 
pelo CEFET e não pela UFRN?  

Porque na UFRN eu tinha outras pretensões. Eu queria...antes de eu fazer pra licenciatura em 
Física, eu gostaria...eu tava querendo fazer pra Medicina, mudou completamente. Eu tinha 
feito dois vestibulares pra Medicina e não tinha passado e no terceiro eu vou continuar 
tentando pra Medicina. Aí fiz...não..., Física tem muito haver, vai até me ajudar no próprio 
curso de, de...pra eu fazer o próprio vestibular pra Medicina, mas também é essa área de 
licenciatura que eu gosto. É uma área que eu gosto, de você poder ensinar, de você poder 
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passar alguma coisa pra pessoas, eu acho muito bom. Essa área de Física é uma área muito 
carente em professores, então já foi por isso também que eu optei [pelo curso de Física]. A 
própria matéria de Física, que pra mim eu acho complicada, às vezes, eu demoro a entender. 
Mas quando a gente entende, eu acho que...é muito prazeroso, você estudar Física quando 
você entende, você vai lá, você pesquisa, você se aprofunda mesmo. 

E porque foi o CEFET e não aqui fazer física na UFRN?  

Porque eu tinha outras pretensões aqui na UFRN. Lá no CEFET, lá no CEFET, eu não tinha 
opções, muitas opções. Lá no CEFET, peca muito também eu acho por...mas agora tá até 
melhorando porque o CEFET tem vários cursos na área tecnológica, na área de tecnólogo. Eu 
gosto muito dessa área de...sim, aí pronto. Eu não tinha outra...eu tinha outra pretensão na 
UFRN e outra pretensão no CEFET. Lá no CEFET eu queria cursar algum curso, queria 
continuar lá, eu queria ver algum curso que eu me identificasse, por mínimo que seja, mas eu 
gostaria de continuar lá no CEFET. Ter uma formação de nível superior lá pelo CEFET, que 
ainda é minha pretensão. Por isso que algum tempo eu até tava pensando em retomar minha 
matrícula, mas realmente por causa do curso de Engenharia de Produção não dava. Mas se eu 
tivesse tido a oportunidade de no curso de Engenharia de Produção, poder pagar algumas 
matérias pela manhã e não à noite, eu teria feito. Teve uma época que eu, realmente, gostaria 
muito de ter voltado, mas não deu.                                                         

Então você levaria os dois cursos no caso?  

Levaria. 

Com relação aos professores, você teve algum problema com algum professor? O que é 
que você achava dos professores? Eram bem preparados ou não?  

Não, não tive nenhum problema com professor nenhum. É o que eu falei. Eu acho que só 
deveria aumentar um pouco mais a matéria que era dada. Eu achei que a matéria que era dada 
era muito segundo grau. E eu acho que poderia melhorar. 

Eles incentivavam o aluno a permanecer no curso, a estudar, a sempre tá buscando 
novas aprendizagens? 

Eu acho que se limitava a aula mesmo. Em cada aula, cada um dava a sua parte. Também 
muito como a universidade, muitas vezes faltava, não dava satisfação.                  

Com relação aos alunos trabalhadores, você, na época, trabalhava? 

Não.   

Você não trabalhava, mas você tinha colegas que trabalhavam. Pela conversa com seus 
colegas, você via que o professor entendia o lado do aluno trabalhador? A questão de 
entender o fato do aluno está em serviço naquele horário, o prazo dos trabalhos, de 
perder uma prova devido ao trabalho, esse tipo de coisa. Entendiam essa parte ou não ?  

Entendiam. Até o fato de chegar atrasado na aula, os professores entendiam. Nunca tive 
problema não. Teve até, teve algumas, no meu ano, teve até algumas discussões entre 
professores e alunos, discussões de debate mesmo, por esse negócio de horário mesmo. Os 
professores queriam mudar, apoiavam a questão da mudança, justamente, pro lado do pessoal 
que trabalha. 

Vamos agora para a terceira dimensão, profissão docente. Então, você falou que se 
identificava com a questão da licenciatura, em dar aula. Você atualmente está fazendo o 
curso de Engenharia de Produção, você pretende seguir a carreira de ensino também 
nessa área?   
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Pretendo. Pretendo fazer um mestrado em Engenharia de Produção ou se surgir outra 
oportunidade...pretendo, pretendo sim. 

Seguir a carreira acadêmica? 

Pretendo, pretendo sim.   

Em algum momento vem a sua mente voltar pro curso de Física? 

O curso de Física, eu...eu tinha uma vontade de voltar. Agora, eu tava vendo o seguinte: que 
essas matérias...pronto...eu vejo a profissão de professor uma profissão muito privilegiada por 
você conhecer um pouco mais, por você ter a capacidade de passar [passar conteúdos], mas é 
uma profissão muito desvalorizada. O curso de Física, ele é um curso que forma você, 
principalmente, pra ser professor assim de segundo grau e você teria que se aprofundar bem 
mais pra você chegar a até um mestrado, um doutorado, ser um professor de uma universidade 
onde certamente, ou não tão certamente, você seria um pouquinho mais valorizado que é [que 
é o professor do ensino médio]. Então, eu quero seguir a carreira acadêmica, mas eu quero 
também me profissionalizar pra como...o engenheiro de produção ele, ele trabalha muito em 
chão de fábrica. Eu, se eu pudesse trabalhar nos dois eu gostaria, trabalhar tanto em chão de 
fábrica quanto em sala. 

Você chegou a pagar algumas disciplinas na licenciatura na área pedagógica. Você se 
identificou com essa parte? 

Gostei muito. 

Muitas pessoas escolhem um curso por ter uma baixa concorrência e muitas vezes vê 
que o curso é tido como de alto nível, então o que você acha da concorrência de Física? É 
um dos motivos que leva a evasão?   

Claro. Você...muitos colegas meus que trabalhavam e passaram, alguns deles, eles passaram 
simplesmente porque, justamente, porque era um curso de...Ele chegaram a fazer pra Física 
porque "ah, não tem quase concorrência, vai que eu passo! Se eu passar eu lucro. Se eu não 
passar também não faz diferença nenhuma. Então, se eu passar eu continuo cursando. Se não 
der pra conciliar, aí eu saio" [fala de supostos colegas de turma, segundo a entrevistada]. 
Agora, por exemplo, um curso como Gestão Ambiental do CEFET, um curso como 
Automação Industrial que tem já uma concorrência maior...[interrupção]. 

Mais uma pergunta em relação à profissão docente. Atualmente, tem-se uma moda de 
fazer... entrar na universidade e ter um diploma de nível superior pra tentar concurso 
público. Em algum momento, chegou a ser esse o seu pensamento?  

Chegou, com certeza. O pensamento quê? Pra continuar no curso? Pra fazer... 

Pra ter um diploma de nível superior pra tentar concurso público?  

Claro, com certeza.  

Você via muitos dos seus colegas terem o diploma para atuarem não na área de Física, 
mas em qualquer concurso público que aparecesse?  

Tem muito isso, porque é assim, é uma segurança que você tem. É uma segurança de emprego 
que você tem. Alguns que tiveram um pouquinho mais de habilidade tentavam...falavam que 
tinham contato com professores de Física de cursinho, de isolado [uma modalidade de 
cursinho pré-vestibular]. É outra maneira [de emprego], mas nenhum deles escapava da 
possibilidade de fazer concurso público.    

Mas chegou a ser o seu principal pensamento?  
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Não, principal não. 

Então, a última dimensão que são as questões pessoais. Você falou que se identificava 
com o curso e a questão também de ter desistido por incompatibilidade de horário com o 
curso de Engenharia de Produção, mas durante o tempo que você ficou na licenciatura 
em Física, você se sentiu desmotivada pra estudar? Ou era o curso que motivava você a 
continuar a ficar estudando e a permanecer no curso? 

Eu me desmotivei muito com o curso pelos próprios colegas meus que, muitas vezes, a gente 
ia fazer trabalho e, muitas vezes, por terem outros trabalhos pra fazer no mesmo horário, ou 
até outros também terem outro curso pra dá conta, aí eles não se dedicavam tanto aos 
trabalhos. Eu também me desmotivei muito, a questão de tá estudando pro vestibular e ao 
mesmo tempo estar conciliando com os trabalhos e as atividades de Física. Eu me desmotivei 
bastante. 

Com relação á sua formação no ensino médio, você disse que fez o ensino médio no 
CEFET. Em algum momento, você teve dificuldade em acompanhar a turma? 
Acompanhar o nível dos professores? Ou deu pra cursar legal sem necessidade de apoio 
extra pra acompanhar? 

Deu pra cursar legal. Como eu falei, eu tenho alguma dificuldade pra atender, mas quando dá 
pra entender, dá pra levar. 

Você trabalhava na época? 

Não. 

Com relação aos colegas, eles tinham alguma dificuldade em conciliar o trabalho com os 
estudos? 

Com certeza. Eles não tinham tempo de estudar. Como é que você vai trabalhar e você não 
tem tempo pra estudar? Pra fazer a prova que tem naquele dia? 

E, no caso, você teve duas matrículas. E se o curso de produção tivesse as aulas pela 
manhã, você disse que levaria as duas matrículas. Você acha que daria pra levar [os dois 
cursos]? Ou teria muitas dificuldades? Ou seria normal pra você? 

Eu deixaria de fazer muitas coisas que hoje eu faço. Por exemplo, hoje eu tenho uma bolsa 
aqui [na UFRN], uma bolsa de pesquisa aqui na universidade, então eu não teria essa bolsa. 
Eu não faria parte de alguns grupos aqui da própria universidade que eu faço [faço parte]. Eu 
abdicaria de muitas coisas, mas daria pra levar.   

Nós sabemos que tanto o CEFET como quanto a UFRN são instituições públicas, mas 
existem alguns gatos: comprar um livro, tirar uma xerox, é um lanche, é um jantar. 
Você sentiu alguma dificuldade em relação a isso, a questão financeira? 

Não.  

E dificuldade em relação a transporte? 

Não. 

Duas últimas perguntas. Na sua opinião, qual o principal motivo da evasão da 
licenciatura em física? 

Eu acho que a questão de alguns terem outras coisas ao mesmo tempo, ou o trabalho ou outro 
curso e não dava pra conciliar os dois. Mas outros eu acho que é muito...não sei...acho que, 
como você falou, o próprio fato de você fazer...da baixa concorrência, você faz o curso como 
se não tivesse tanto valor. Você faz o curso. Você passa. E aquela vitória de você passar no 
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vestibular já não estimula tanto como estimularia se você tivesse passado em outro curso mais 
concorrido. 

Diante disso, qual seria a sua sugestão para evitar a evasão em Física? Se você tivesse o 
pode de ajudar diretamente a gente, “eu mudaria isso” [o entrevistado estava se 
colocando no lugar da entrevistada]. O que seria isso que você mudaria pra diminuir a 
evasão? 

Eu acho que os alunos do próprio curso, eles devem estar motivados e devem motivar os 
próximos. Agora os professores, principalmente, os professores de Física, eu acho que eles 
devem acordar mais, sabe? Porque eles dormem muito. Eles são muito lentos, são muito 
devagar. Você chega assim no laboratório e tá todo mundo conversando e ninguém fazendo 
nada, aquela coisa bem cansada, bem devagar. Atrasava as aulas. É...não sei...eu acho que 
precisaria o professor ter aquela, aquele caráter de uma pessoa que realmente tem uma coisa 
superior a dar. Porque, às vezes, a gente vê um professor, principalmente, o pessoal que já 
trabalhava, via o professor também como um profissional. Não é que o professor seja um 
profissional superior ou uma pessoa superior às outras, mas é um profissional que exige um 
certo nível de respeito. E, às vezes, a gente via que, muitas vezes, nas aulas se fugia de um 
tema pra conversar sobre outros. Os próprios professores que davam aula também em 
cursinho, aí os alunos...comigo tinham quatro pessoas, eu...comigo eram quatro pessoas que 
iam fazer na sala iam fazer pra Medicina o vestibular. Então, muitas vezes a gente ficava 
perguntando pro professor: "Pro vestibular, professor, você acha que cai o quê? Professor o 
quê?". "Olhe, essa matéria aqui com certeza cai. Olhe, essa questão aqui faz cinco anos que 
não cai. Olhe, esse tema aqui" [fala do professor segundo a entrevistada]. Então, os 
professores eles precisam estimular os alunos a prestarem atenção no curso. Como eu vejo 
aqui no meu curso de Engenharia de Produção. O curso de Engenharia de Produção tem um 
nível péssimo pelo ENADE, um nível péssimo. Aí, o que é que acontece: os professores e a 
coordenação, os professores é...muitos alunos quanto os professores e a coordenação e os 
alunos, eles se motivaram...a gente tá se motivando de tal maneira que a gente tá querendo 
buscar uma nota melhor pro nosso curso. A gente tá querendo buscar mais mercado. A gente 
tá querendo divulgar o nosso curso porque as pessoas não sabem o que é Engenharia de 
Produção. As pessoas também não sabem o que é o professor de Física. Por quê? "Eu que 
estudo em escola pública não tive, nunca houve Física. As aulas de Física que eu tive foram 
com estagiário" [fala de supostos alunos do ensino médio segundo a entrevistada]. Isso 
acontece muito mesmo. "Eu não sei o que é Física. Um professor que tá dando aula pra mim é 
aluno como eu" [fala de supostos alunos do ensino médio segundo a entrevistada]. As pessoas 
não valorizam as disciplinas. As pessoas só valorizam a Física quando elas estão estudando 
pro vestibular e veem que o vestibular pra Física não é a Física que elas viram no ensino 
médio. Aí, as pessoas valorizam o ensino da Física. Ou quando elas estão na 
universidade...porque pra passar em algumas engenharias...Engenharia de Produção não teve 
um nível muito alto não...pra passar em algumas engenharias, Física não é o principal 
requisito não. Você passa, tira qualquer nota, aí você passa no vestibular e vai passando. 
Então, a disciplina de Física é uma disciplina que você...que não se dá o verdadeiro valor. Os 
próprios professores de Física também não dão valor ao curso. Por você já ser professor de 
uma instituição federal há muito tempo você não é valorizado, você também não procura 
estimular os alunos também a valorizar isso. Os professores não estimulavam a gente a se 
valorizar. Então, se você não se valoriza...muita gente se desestimulou por causa disso. Eu 
também me desestimulei por causa disso. Eu acho que um profissional, ele deve sempre se 
voltar a sua profissão. "Minha profissão é importante. Eu vou lutar pela minha instituição que 
eu estudo. Eu vou lutar pelo meu curso. Eu vou fazer o meu nome com isso e eu vou fazer o 
nome da instituição que me formou conhecida" [fala de um suposto futuro profissional 
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segundo a entrevistada]. "Eu não luto pela minha instituição" [fala de um suposto futuro 
profissional segundo a entrevistada]. As pessoas tinham, muitas vezes, "ai, eu tenho raiva 
desse colégio. Cheguei atrasada ninguém olha pra ninguém, porque...fala de um suposto 
futuro profissional segundo a entrevistada]". Eu já não tenho isso, essa visão. Eu acho o 
CEFET uma escola maravilhosa e foi essa uma das coisas que me incentivou a voltar a fazer 
Física e me incentiva a voltar pra fazer outra coisa. Se eu tiver oportunidade eu vou voltar. 
Agora as pessoas não vestem a camisa da instituição, não vestem a camisa do curso, não 
vestem a camisa de docente. As pessoas se assustam muito com a questão do docente, de você 
ser professor. De você ter que dar conta de prova, ter que dar contar de trabalho, ter que dar 
conta de menino que não te respeita. Então, a profissão de docente também é uma profissão 
que assusta e você não tem nada no seu curso que não valorize isso. Que alguém chegue pra 
você e "Olhe, as pessoas não nos valorizam, mas é uma profissão que merece respeito, que 
merece valorização, que se a gente não valorizar não vai pra frente". Então as pessoas 
precisam disso.  

Então, 4.2E11, estamos encerrando mais uma entrevista. Eu gostaria de lembrar que 
você não será identificada. Você vai receber um código na divulgação desses dados. Mas 
esses dados serão de fundamental importância, juntamente aos outros entrevistados, pra 
gente melhorar o curso. Então, a gente tá fazendo isso justamente pra melhorar o curso 
e, consequentemente, o CEFET e principalmente aumentar o número de professores de 
Física pra dar aula. Então, formar professores de qualidade e em quantidade. Então, eu 
agradeço em meu nome, em nome do professor Dante, em nome do Núcleo de Pesquisa 
em Educação e também e nome do CEFET-RN por você estar contribuindo com essa 
pesquisa em prol de uma educação melhor e de qualidade pra todos e também pra nossa 
educação como uma questão interna à licenciatura em Física. Mais uma vez, obrigado. 

Obrigado a você. 
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Entrevista com 4.2E13 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista sobre a problemática da evasão na licenciatura 
em Física. Então, inicialmente eu gostaria que você dissesse seu nome completo. 

4.2E13. 

4.2E13, é o seguinte: com relação à identificação, você apenas será identificada pra os 
nossos registros no Núcleo de Pesquisa em Educação. Na divulgação desses dados, você 
será...você receberá uma identificação como entrevistada um, dois ou três. Então, trata-
se de uma entrevista anônima. A entrevista tá dividida em quatro dimensões. Uma 
relacionada à instituição CEFET-RN [IFRN]. Como é que o CEFET esteve relacionado 
com a sua evasão. A segunda dimensão, os professores. Se teve algum problema pessoal. 
Se não gostava de algum professor, esse tipo de coisa. A terceira, profissão docente. Se 
realmente era o curso que você queria. Se queria ser professor. E a última, questões 
pessoais. 

Então, inicialmente, eu começo perguntando qual foi o principal motivo da sua saída? 

Bom, o principal mesmo foi que, depois que eu entrei lá [no IFRN], eu fiz vestibular pra 
UFRN e aí eu passei pra Nutrição que era realmente aquilo que eu gostaria de trabalhar, que 
eu queria tá como profissional. E ao longo do curso de Nutrição foi ficando mais pesado e aí 
chegou um momento que não deu mais pra levar os dois. E aí eu desisti do curso de Física e 
optei pelo curso de Nutrição.  

Agora, a gente vai só detalhar um pouco mais essas dimensões. Com relação à questão 
do CEFET, o horário do curso, você achava um horário ruim? Um horário bom? Um 
horário normal? Porque começava de seis e quinze [18:15] e ia até as dez e quinze 
[22:15]. O que é que você achava desse horário? 

Pra ser um curso à noite, o horário tava bom. Eu não tinha problema de trabalhar de dia, só 
fazia faculdade [se referindo a UFRN]. Pra quem trabalha pode ser mais complicado, mas eu 
não tive esse problema com trabalho não, pra mim tava bom. 

Com relação ao currículo, você achava que era muito puxado? Ou era tranquilo, dava 
pra levar o número de disciplinas por semestre? 

O currículo era um pouquinho puxado mesmo, principalmente, porque a gente tinha uma 
carga teórica muito grande de matérias na área de humanas. Então, tinha que ler muito e, ao 
mesmo tempo, tinha que estudar muito pra Física, pra Cálculo, pra tantas coisas. E aí foi meio 
puxado, devia ter mais horários vagos. 

Com relação à matriz curricular, no CEFET, ela é seriada. Então, você se matriculava 
no semestre e tinha que cursar todas as disciplinas do semestre. Diferente da UFRN, que 
você conhece, que é o sistema por crédito. Então, como é que você vê isso? Isso não 
interferia no andamento do semestre do aluno? Ou era problemático? 

Bom...tanto interfere que foi justamente por isso que eu tive que abandonar o curso [de 
Física]. Se fosse por sistema de crédito, eu teria concluído porque tinha como eu pagar menos 
disciplinas. Tendo que pagar todas as disciplinas do semestre sempre e sem poder trancar 
nenhuma, ficou muito pesado. 

E o sistema de avaliação? Na UFRN, é aquela história de três unidades e peso quatro, 
cinco, seis. No CEFET, você tinha a questão bimestral com peso dois e três. Você acha 
que tinha uma diferença significativa entre os dois? Ou era uma avaliação normal que o 
aluno podia fazer, passar e se dar bem? 
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O sistema de avaliação era normal. Muito bom o sistema de avaliação do CEFET. Talvez até 
melhor que aqui [UFRN]. Não tive nenhum problema com isso não. 

Com relação à coordenação, você tinha um contato direto com a coordenação? Das vezes 
que você procurou a coordenação foi bem atendida? Ou sentia que os professores e os 
funcionários da coordenação estavam meio que distantes? Deixavam a desejar em apoio, 
em orientação? 

À coordenação, eu tenho muito até que agradecer porque, como eu sou adventista, então não 
ia pra aula na sexta-feira à noite. Tinham disciplinas que só tinha sexta-feira à noite como era 
o caso de Cálculo, então a gente providenciou...eles providenciaram que eu pagasse com outra 
turma pela manhã, o Cálculo. E a disciplina de Física Experimental, a gente pagou, eu e outra 
pessoa também, a gente pagou nas férias. Então, quando a CEFET entrou em férias, a gente 
fez um curso de férias e pagou a disciplina pra não atrasar o curso. Então, tenho que agradecer 
só, à coordenação do curso. 

Vamos passar agora pra segunda dimensão, os professores. Você tinha um bom 
relacionamento com os professores? Você via que eles motivavam o aluno a permanecer 
no curso, a estudar? Ou você via que eles eram meio que distantes? Não tinham um bom 
relacionamento com os alunos? 

Todos os professores, pelo menos os que eu tive aula, tinham um bom relacionamento com os 
alunos. Motivavam não só a continuar no curso, mas a procurar outras fontes de 
conhecimento também, de tá inteirado de congresso, de tudo que tá acontecendo no mundo da 
Física e afim, que tem haver com nosso curso [se referindo ao curso de Física]. Eles 
motivavam muito...base de pesquisa...criar várias coisas...projetos...tudo. 

Na época você trabalhava? 

Não. 

Mas na sua sala existiam alguns alunos que trabalhavam, que tinham expediente pela 
manhã e tarde e à noite estudavam. No seu dia a dia, pelo que você presenciava, você 
sentia que os professores entendiam o lado do aluno trabalhador, com relação a ele 
faltar uma aula porque tava de serviço ou questão de data de entrega de trabalho, de 
prova?  Você via que os professores entendiam esse lado? Ou não, ficavam meio que 
distantes desses alunos? 

Bom, acho que todos os professores que a gente teve aula, eles entenderam bem a questão dos 
alunos que tinham que trabalhar durante o dia. E tinha aluno que era da polícia, que tinha a 
questão de escala e, às vezes, tinha que faltar a aula à noite porque tava de serviço. E eles [os 
professores] entendiam. Quem desistiu foi porque...por causa do sistema de crédito que não 
tem [no IFRN] porque ficou muito pesado, mas não pelo professor não ter entendido a 
situação dele [de quem desistiu]. 

Terceira dimensão, com relação à profissão docente, qual foi o motivo de você ter 
escolhido a licenciatura em Física? 

Porque eu gosto muito de Física. Podia ser bacharelado, podia ser qualquer coisa na Física 
que eu teria feito do mesmo jeito. Gosto muito de dar aula também, mas não pretendia exercer 
isso como profissão, ser professora de Física. 

Então, você não se identificava com a carreira de professor? 

Eu me identifico, mas não é coisa que eu quero ter que trabalhar como professora pra me 
sustentar.  
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Nem que fosse uma carreira de professor na carreira acadêmica, no caso uma carreira 
universitária?  

É...nesse caso poderia ser...que é menos trabalhoso e é uma recompensa maior, eu acho.    

Com relação às disciplinas específicas da licenciatura, aquela parte mais da pedagogia, 
você se identificava com elas? 

Me identifiquei muito com todas é tanto que minhas notas foram ótimas...em Antropologia, 
todas essas disciplinas...Didática...relacionadas a essa parte, eu gostei muito. Principalmente 
dos professores que foram muito bons. Foi ótimo. 

Na UFRN, existe também o curso de licenciatura em Física. Por que da escolha do curso 
no CEFET e não na UFRN? 

Porque o do CEFET é melhor.  

Você chegou a estudar no CEFET? 

Já. Eu concluí o ensino médio no CEFET, fiz Geologia e Mineração. E quando eu vejo os 
cursos que têm no CEFET e que têm na UFRN, eu acredito e pelo que eu vi, os do CEFET 
são melhores. 

E no vestibular do CEFET, geralmente, o curso de Física tem uma baixa concorrência, 
no entanto é dado como um curso de alto nível. Difícil de você concluir. Você acha que a 
baixa concorrência é um dos fatores que causam a evasão do curso? Você, em algum 
momento, procurou Física por ter uma baixa concorrência? 

Eu fiz mesmo...dos cursos que tem no CEFET, eu fiz Física porque eu realmente me 
identificava mais. Eu sempre gostei muito da disciplina. O coordenador do curso já tinha sido 
o meu professor. Então, sempre gostei muito da disciplina. Agora, eu acho que, realmente, 
pela concorrência ser baixa tem muita gente que faz porque é o menos concorrido, é mais fácil 
de passar, mas quando chega lá dentro, aí percebe que o curso não é simples assim e acaba 
desistindo.                                                                                                                                                                 

E outra coisa. Atualmente, existe uma certa moda das pessoas entrarem na 
universidade, em qualquer curso, ter um diploma de nível superior pra tentar concurso 
público em qualquer área. Em algum momento, chegou a ser esse o seu pensamento? 

Não. 

Mas você via em alguns alunos da turma esse tipo de pensamento, que entraram porque 
a concorrência era baixa, queria ter um diploma de nível superior pra tentar concurso? 

Tinha, algumas pessoas que eu conheci que tinham exatamente esse pensamento mesmo, de 
entrarem porque a concorrência era mais baixa, mas acabaram saindo [do curso de Física] por 
perceber que não era tão simples assim. E só pensavam mesmo em concluir o curso pra ter um 
diploma de um curso de nível superior. Como foi ficando mais difícil, aí não conseguiram 
concluir. 

Agora, vamos detalhar um pouquinho mais a questão pessoal. Você falou que já tinha 
passado no vestibular da UFRN e que acabou ficando nessa instituição. Então, no caso, 
como a sua turma era no meio do ano, 2004.2, então você já tinha feito o vestibular 2004 
pra a UFRN? 

Não, eu fiz vestibular no final de 2004 pra entrar na UFRN em 2005. Eu já estava no CEFET 
quando fiz vestibular da UFRN.  

Você fez o seu primeiro vestibular pra UFRN e passou no primeiro vestibular? 



323 
 

Foi. 

Com relação à sua base, você comentou que terminou no CEFET. O CEFET lhe 
deu...você acha que ele lhe deu uma boa base pra você acompanhar o curso tranquila? 
Ou você viu que, no nível superior, era um pouco mais puxado e você teve que se dedicar 
bem mais pra acompanhar a turma, pra acompanhar o professor? 

A minha base foi muito boa, deu pra acompanhar tranquilo. As disciplinas que eu não 
conseguia acompanhar muito, assim, que eu tive que me esforçar mais foi Cálculo, mas por 
uma falha minha, que eu não aprendi logaritmo então não dava pra acompanhar direito. Eu 
tive que voltar e estudar de novo pra poder conseguir acompanhar a disciplina. As outras 
disciplinas foram tranquilas, principalmente, Física. Tive uma base muito boa, então não tive 
quase nenhuma dificuldade nas disciplinas de Física do superior [ensino superior]. 

Você comentou que se identificou com o curso. E essa identificação lhe proporcionava 
uma motivação pra sempre estar estudando, a gostar do curso, a querer continuar? 

Sempre. Física é uma coisa que eu estudo até hoje. Mesmo depois de ter saído, sempre que 
tem alguma coisa falando, quando eu vejo uma revista, alguma coisa e até se não tiver nada 
pra fazer, eu vou estudar Física que é uma coisa que eu gosto mesmo.                                                                      

Você pretende futuramente voltar ou terminar um curso de Física? 

Pretendo terminar, mas assim...a título de conhecimento porque é uma coisa que eu gosto de 
tá conhecendo mais. 

                                                                                                                                                E 
atualmente no curso de Nutrição, como é que você tá vendo o curso? Você tá gostando? 
Quer exercer essa área de nutricionista? 

É uma coisa que eu quero realmente atuar na área profissional. Por isso que eu terminei 
desistindo do curso de Física e ficando com Nutrição. Apesar de gostar de Física, [Física] é 
uma coisa que eu quero conhecer, enquanto nutrição é uma coisa que eu quero atuar.   

Como você já afirmou, você não trabalhava na época, mas do que você via dos seus 
colegas que trabalhavam, para eles era difícil conciliar trabalho e estudos? 

Era difícil porque muitos trabalhavam, na área de educação, eram professores já. E professor é 
aquela história: tem que levar trabalho pra casa, o que impede de estudar pra tantas 
disciplinas. Não é um curso fácil. Todo mundo sabe que Física não é fácil, principalmente, 
com a carga teórica que tem no CEFET, por isso é um dos melhores cursos do Brasil. E eu 
acho que era difícil pra eles acompanharem pelo fato de eles trabalharem a maioria na área de 
educação e professor é complicado fazer qualquer coisa. 

E no seu caso, você chegou, em algum momento, a cursar, ao mesmo tempo, Nutrição e 
Física? 

Passei um ano e meio cursando Nutrição e Física. 

Você sentiu dificuldade em conciliar os dois? Agora, não como um aluno trabalhador, 
mas como um aluno que é duas vezes aluno, você sentiu muita dificuldade nisso? Ou 
dava pra continuar. 

No começo dava [pra conciliar os dois cursos] tranquilo, Nutrição não tava muito puxado, 
tranquilo, tinha bastante tempo livre, mas depois que foi apertando os dois, Física foi ficando 
mais pesada, Nutrição foi ficando mais pesada, aí chegou uma hora que não deu mais pra 
estudar para os dois não e tive que escolher um. 

E por que da escolha por Nutrição? 
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Porque é a área que eu pretendo atuar como profissional.  

Com relação às questões financeiras, a gente sabe que o CEFET e a UFRN são 
instituições públicas, mas você tem um certo gasto com lanche, com xerox, isso e aquilo. 
Em algum momento você teve alguma dificuldade financeira em relação a isso?  

Não, em relação a isso, não. Mas, quem tinha mais problema financeiro...graças a Deus, eu 
nunca tive problema financeiro...mas quem tinha, e era exatamente por isso que tinha que 
trabalhar, sentiu dificuldade porque, no CEFET, você tinha que pagar a matrícula, tinha que 
pagar o trancamento, tinha que pagar tudo. Declaração que a gente vai pedir, a gente tinha que 
pagar. Então, ficava complicado pra quem tinha que trabalhar pra se sustentar ou mesmo 
quem não tinha uma boa estrutura financeira em casa e tinha que tá fazendo a faculdade e, às 
vezes, duas...não era só eu que fazia duas faculdades, outras pessoas também faziam...e ai 
ficava muito gasto realmente. 

E questão de transporte, você teve alguma dificuldade de locomoção pra ir e voltar do 
CEFET? 

Não. No começo, eu ia de ônibus, mas aí depois, graças a Deus, minha mãe liberou o carro. 
Fiquei indo de carro. Aí depois que roubaram o carro, eu tive que ficar indo de ônibus pras 
duas faculdades, ai foi quando não deu mais e eu tive que trancar. 

Agora, mais duas perguntas apenas. No início da entrevista, você comentou que o 
sistema de crédito poderia ser o dos motivos da evasão de diversos colegas. Fora esse 
ponto, que outro ponto você acha que seja também responsável pela evasão de seus 
colegas de turma? 

Além do sistema de crédito, talvez...porque a maioria das pessoas não entram no curso porque 
querem ser professores de Física. Eles entram por algum outro motivo: porque querem um 
curso superior ou porque era o mais fácil ou não tava fazendo nada no momento. Tinha muita 
gente assim "ah, porque eu não tava fazendo nada no momento, eu não tava em nenhuma 
outra faculdade, eu tava só estudando pra fazer o vestibular", não tinha passado ainda, fez 
Física e passou. Então, eles estavam cursando Física nesse momento. Aí como depois vai 
ficando difícil, você tem que realmente gostar do que você faz pra poder continuar no curso. 
Aí muita gente começou a sair, primeiramente, por causa disso e depois pelos outros motivos. 
Aí não dava mais porque trabalhava, tinha que se sustentar e aí o sistema de crédito ia ajudar, 
mas como não tem o sistema de crédito [no IFRN], aí muita gente tinha que abandonar o 
curso. Mas, primeiramente, a maioria deixa [o curso] porque não aguenta e não era isso que 
ela realmente queria. 

E nossa última pergunta agora. Qual sugestão você daria para minimizar o problema da 
evasão? Diante desse problema que a gente já comentou de a evasão ser muito alta, mas 
se você dissesse “uma coisa que poderia, sem sombra de dúvidas, diminuir a evasão seria 
isso” [o entrevistador estava se colocando na posição da entrevistada], então o que seria 
isso? Ou seja, que sugestão você daria para os responsáveis pelo curso e pela instituição 
do CEFET? 

Bom, acho que depois de colocar o sistema de crédito, isso facilitaria a vida de quem quer 
continuar o curso, mas também facilitaria a vida de quem não quer continuar. Tá ali só porque 
tá. Pode até chegar a terminar. Vai diminuir a evasão? Vai. Mas vão ser bons profissionais da 
área? Talvez não. Talvez promover seminários para os interessados em fazer vestibular 
mostrando o que é o curso de Física, para as pessoas que entrarem, entrarem realmente 
sabendo aonde é que elas estão e em que que elas estão pretendendo se formar. 
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Então, 4.2E13, estamos encerrando mais uma entrevista. Então, gostaria de lembrar 
novamente que essa entrevista, ela é anônima. Você será identificada por um código na 
exposição desses dados. E, desde já, agradeço em meu nome, pela sua colaboração, em 
nome do professor Dante, pelo Núcleo de Pesquisa em Educação e pelo CEFET-RN que 
tem esse curso de licenciatura em Física. Então, os seus dados serão...a entrevista será 
transcrita, os seus dados serão analisados porque a gente busca justamente isso: o 
melhor pra instituição e o melhor pro curso. E pretendemos, cada vez mais, além de tá 
formando profissionais com qualidade, agora com quantidade. Porque a evasão ainda é 
um problema bastante sério no nosso curso. Então, novamente, obrigado pela 
colaboração e estamos à disposição pra qualquer coisa. 

Obrigada a você. 
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Entrevista com 4.2E14 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista para analisar a problemática da evasão na 
licenciatura em Física. Então, inicialmente, eu gostaria que você dissesse o seu nome 
completo. 

4.2E14. 

4.2E14, eu gostaria de dizer a você que essa entrevista é anônima. A questão da sua 
identificação é apenas para o nosso registro. Na divulgação desses dados, você receberá 
um código: entrevistado um, entrevistado dois. Não vai aparecer seu nome. Então, essa 
entrevista tá dividida em quatro dimensões. Dimensão relacionada à instituição. O que é 
que o CEFET-RN [IFRN] teve de responsabilidade na sua saída: questão de horário, de 
currículo. A segunda dimensão, professor. Se os professores também tiveram uma 
parcela de responsabilidade. A terceira, profissão docente. Qual era o motivo da escolha 
do curso. Se se identificava com a carreira de professor. E a última, questões pessoais: 
trabalho, família, saúde, um segundo curso, esse tipo de coisa.  

Então, inicialmente, a primeira pergunta que eu faço é qual foi o principal motivo de 
você ter saído? 

O principal motivo foi em relação ao trabalho porque eu trabalhava no interior, em Currais 
Novos, e tava muito complicado a questão de conciliar os dois [o curso com o trabalho]. Mas 
eu tinha consciência disso, com relação a esse trabalho que eu tinha no interior, mas, mesmo 
assim, eu fiz o vestibular porque tinha pretensão a terminar o curso. Só que existia o meu 
salário que acabou atrasando, sempre atrasando, dois...hoje mesmo, eu estou na mesma 
empresa que eu comecei quando fazia o curso e, hoje, eu estou com dois meses de atraso. 
Então, assim, não tinha como eu bancar as passagens. Então, acabei desistindo devido a 
também por conveniência, mas principalmente pela questão de trabalho.        

Agora, eu vou detalhar um pouco mais essas dimensões e depois essa questão do seu 
trabalho. Mas com relação ao horário do curso, o que é que você achava do horário do 
curso, que começava as seis e quinze [18:15]? Você achava complicado ou era tranquilo? 
Era um horário que dava pra chegar pontualmente? 

Eu acho que com relação ao horário não tem como dar desculpa disso não. O horário tá muito 
bom e é muito compatível com qualquer...mesmo que você trabalhe, trabalhando em Natal, dá 
pra conciliar isso perfeitamente.  

Mas você via assim, os seus colegas chegavam no horário ou era complicado pra todo 
mundo estar presente a partir das seis e quinze [18:15]? 

No caso da minha turma, eu só fiquei um período mesmo. O pessoal chegava no horário 
correto, as seis e quinze mesmo [18:15]. Isso aí...com relação a isso aí não teve problema com 
relação à minha turma. Agora, se bem que eu fiquei só um período.                                               

Com relação à matriz curricular, que o CEFET trabalha com a matriz curricular 
seriada. Você se matricula num semestre e tem que pagar todas as disciplinas daquele 
semestre. Diferente da UFRN. Na UFRN é o sistema de créditos. Você pode pagar um, 
dois, dez, vinte créditos a cargo do aluno. O que é que você acha disso? Você acha que é 
uma coisa que complica? Ou que facilita a vida do aluno? Ou é indiferente? 

 

Realmente...estando nesse modelo atual [se referindo à matriz curricular seriada] realmente 
complica um pouco, mas isso foi bem explicado no dia [primeiros dias de aula]. É tanto que 
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se não for dessa forma, o curso vai...o curso é de dois anos e meio, né isso? Sim, é de três 
anos. Então, se não for dessa forma, vai se estender muito porque não tem como pagar essas 
disciplinas [as disciplinas que seriam pagas num outro momento graças à existência de um 
sistema por crédito]. Então, assim, eu acho com relação a isso, assim é...complica, mas é vital 
pro curso. 

Anteriormente, você comentou que se formou em Biologia na UFRN. Com relação aos 
sistemas de avaliação? Você acha que é problemático o sistema de avaliação do CEFET? 
Porque na UFRN tem aquele sistema de peso quatro, cinco e seis e o CEFET é apenas 
por bimestre, peso dois e três. Teve algum problema em relação a isso ou é indiferente? 

Não, isso é indiferente. Só, assim, falando do começo...no tempo que eu fazia Física, eu 
também fazia Biologia. Eu tava, se eu não me engano, eu estava nos dois últimos períodos de 
Biologia. E assim, conciliar as duas, eu conciliava perfeito. Mas, o problema foi 
principalmente o trabalho. Ficou um custo muito alto. 

E a questão da coordenação. No tempo que você ficou em Física, você tinha acesso direto 
à coordenação? Os professores da coordenação assessoravam o aluno ou deixava a 
desejar? 

A coordenação perfeita. A coordenação era muito boa. 

Agora, vamos pra segunda dimensão, os professores. O que é que você tem a dizer em 
relação aos professores do CEFET? Você via que eles têm um bom relacionamento com 
os alunos? Eram professores preparados? Incentivavam os alunos? 

Com relação aos professores é...tinham professores com um bom relacionamento com os 
alunos. Você via que eram alunos...alunos não, professores altamente preparados. É tanto que, 
eu tinha até...eu chegava até de bolsa de viagem e, muitas aulas, eu falava com o professor e 
ele deixava: "você pode sair dez minutos mais cedo" [fala de um professor segundo o 
entrevistado]. Eles tinham muita flexibilidade. Assim, eu...eu fiquei até um pouco assim por 
ter deixado o curso com relação a isso. Tinham alguns professores que tavam apoiando a 
minha situação. Mas os professores são competentes, isso aí eu não tenho dúvidas.  

Eles incentivavam os alunos a permanecerem no curso? Eles batalhavam para que 
diminui-se a evasão? 

É tanto que um dos professores tinha essa flexibilidade comigo, em me deixar sair dez 
minutos [sair dez minutos mais cedo], a questão de chegar um pouco atrasado, mas coisa de 
dez a quinze minutos no máximo [se referindo a chegar atrasado]. Então assim, tinham muitos 
professores que falavam muito assim, aquela coisa de o aluno entrar na faculdade, de mostrar 
ele já formado, mostrando aquela imagem de formado. Então, realmente nesse aspecto foi 
tudo bem. 

No seu caso e no caso de outros colegas seus que trabalhavam, você falou de um 
professor que entendia o lado, mas os professores como um todo, entendiam o lado do 
aluno trabalhador, na questão de entender que naquela noite o aluno estava de serviço e 
não podia estar na aula, chegava atrasado, atraso na entrega de trabalho, de prova? 

 

No caso assim de entrega de trabalho, eu nunca...porque assim, eu sempre...como eu tinha 
essa condição, um pouco de falta de tempo [devido a trabalhar no interior], eu sempre deixava 
os trabalhos, assim, eu já ia fazendo. Então, com relação a isso eu não tinha muito problema. 
E eu não me lembro se tinha alguém com esse tipo de problema. Com relação ao trabalho, 
eles [os professores] eram bem flexíveis. Porque era uma questão assim...eu acho que eles 
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viam que como eles também eram trabalhadores também tinham essa condição...Mas 
quando...eu sentia muita resistência quando você colocava que você também fazia a UFRN. 
Isso aí eu sentia uma certa antipatia. Eles não gostavam muito, ao meu ver, meu ponto de 
vista, eles não gostavam muito quando o aluno vinha da UFRN. Por exemplo, quando ele [um 
aluno] conciliava as duas faculdades, quando vinha da UFRN, eu achava que eles não tinham 
muita flexibilidade. Para o aluno que era somente do CEFET e trabalhava, aí sim [os 
professores aceitavam]. Agora, motivos de você colocar porque tinha outra faculdade, eu não 
achava eles muito flexíveis com relação a isso.                                                                                                                           

Na terceira dimensão, profissão docente. Qual foi o motivo da escolha do curso de 
licenciatura em física?  

A escolha pelo curso de Física foi o seguinte: como eu já ensinava lá em Currais Novos, então 
eu comecei a perceber um mercado pra Física porque não existe, não existia e eu acho que 
ainda não existe ninguém formado em Física em Currais Novos. Então, eu comecei a perceber 
um mercado mais abrangente, ao contrário de Biologia, que era o curso que eu fazia na 
UFRN, que já tinha gente formada. Mas Física não existia. Então, eu comecei a ver um 
mercado aberto. Aí a intenção de fazer Física foi justamente pra pegar esse mercado que tinha 
lá nas escolas particulares. 

Você se identificava com a carreira de professor? Você se identifica em ser professor? 

Rapaz, eu me identifico. É tanto que eu paguei uma disciplina de licenciatura e um dos 
professores disse "rapaz, você nasceu pra dar aula". Mas assim, hoje é minha profissão, mas 
eu não pretendo ficar muito...assim, ser professor como um complemento e não como 
profissional pelo resto da minha vida, mas ensinar como um complemento do meu salário. 

Você se identificava com essas disciplinas, de pedagogia, da licenciatura? 

Pedagogia sempre foi muito bom. As disciplinas da pedagogia, eu sempre...eu me identificava 
muito com as disciplinas de pedagogia. 

Atualmente, tá tendo uma moda, a pessoa entrar na universidade, ter o diploma e tentar 
concurso público, em qualquer que seja a área, independente de ser a sua área de 
formação. Chegou, em algum momento, ser esse seu pensamento? 

No meu tempo, quando eu entrei, tava justamente nesse período de concurso. Todo mundo 
queria fazer...tudo que se falava era de concurso. No meu caso, eu achava muito arriscado 
você fazer um curso de graduação somente pra concurso. No meu ponto de vista, eu não fiz 
por causa disso não. 

Mas, você via esse tipo de pensamento nos seus colegas? Ou na sua turma, realmente, 
não houve esse tipo de pensamento?  

Não em questão de graduação, mas, na parte de mestrado, tem muita gente hoje que faz a pós 
pensando nisso. Mas na graduação eu não via isso. Geralmente, quando a pessoa faz a 
graduação é porque quer aquele curso, mas, na pós, acaba indo pra áreas que não tem muito a 
ver. 

Com relação à baixa concorrência, a gente sabe que o curso de Física é um curso que 
tem baixa concorrência, no entanto, é considerado um curso de alto nível, é fácil de 
entrar e difícil de sair. Você acha que a baixa concorrência, ela motiva muita gente a 
procurar Física, por essa facilidade, e acaba desistindo do curso? 

Isso aí, eu tenho certeza. É tanto que um amigo meu, ele costuma fazer [vestibular] não só pra 
Física no CEFET, como pra Química na UFRN. Ele faz justamente pela baixa concorrência. 
Mas, só que eu já sabia que isso não tem muito fundamento devido a saber que o curso de 
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Física, porque, tanto o de Química, como o de Física, pra sair é muito complicado. No meu 
caso, eu não penso nisso, mas que existe muitas pessoas [com esse pensamento] isso existe. 

Agora, vamos detalhar um pouco mais as questões pessoais. Você falou do motivo da 
escolha do curso devido a uma boa oportunidade de trabalhar e a questão do mercado 
aberto. Agora, você se identificava com o curso? No período que você passou, você 
gostava do curso? Se empolgava? 

São três disciplinas em que eu, assim, me identifico muito, é Biologia, Física e Química. É 
tanto que hoje, eu já terminei Biologia. O de Física tentei e não consegui. E hoje, eu tô 
fazendo, no CEFET de Currais Novos, o de Química. Com relação à disciplina de Física em 
si, eu me identificava muito. 

Essa identificação, não só por gostar, mas também lhe empolgava a estudar, ficar 
estudando, se aperfeiçoando? 

Sem dúvida, sem dúvida. É tanto que eu cheguei até a comprar um livro de Física, o que era o 
mais aconselhável. 

Com relação ao seu ensino médio, você terminou o ensino médio aonde? 

Eu estudei, praticamente, a minha vida toda em Currais Novos. Só que no último ano eu vim 
estudar no Neves, um colégio aqui em Natal. E quando eu terminei [o ensino médio], só fiz 
dar continuidade e passei aqui [em Natal] uns cinco ou seis anos, foi seis anos em Natal. Aí, 
ao me formar, no caso na UFRN, eu voltei pra Currais Novos devido a uma oportunidade de 
emprego. Tinha uma oportunidade lá e eu peguei. Aí quando eu cheguei lá, observando essa 
questão também de Física que não existia lá, porque quem dava aula lá de Física, geralmente 
não eram pessoas formadas em Física, então eu comecei a perceber...e assim, eu não teria 
coragem de fazer Física na UFRN, por causa do curso ser de cinco anos e ser muito pesado. 
Então, quando abriu esse do CEFET [esse curso de Física] e vendo esse mercado aberto e a 
conclusão no meu tempo também era de três anos, então eu quis pegar justamente o CEFET, 
aponto de ficar sabendo que eu teria que viajar de Currais Novos pra Natal pra fazer [fazer o 
curso], devido à condição do trabalho em Currais Novos, porque eu só dava aula em Currais 
Novos dois dias. Então, eu tinha...e agora...era o que...se eu não me engano era na terça e na 
quinta, então assim, eu achava viável. Eu sabia que ia gastar um pouco, mas eu tava achando 
viável. E nesse ano, eu morava tanto em Currais Novos como em Natal, como hoje. Hoje 
continua na mesma, só que hoje eu tô com mais aulas e já passo quatro dias em Currais 
Novos, em vez de dois, na área de Biologia. Mas é...eu tinha essa noção de fazer o curso.       

Essa base do ensino médio que você teve tanto em Currais Novos, quanto no Neves, você 
acha que dificultou você a tá nivelado com a turma no curso de Física? Ou foi uma base 
boa que você não se sentiu prejudicado, que você conseguiu levar o curso bem? 

Eu sempre estudei em escola particular e, principalmente, no último ano que foi no Neves. 
Nós sabemos que o Neves é um colégio, assim, de alto padrão. Mas, assim, eu nunca dependi 
muito da escola. Eu sempre estudei por conta própria. Eu gostava mais de estudar por mim 
mesmo. Então, teoricamente, eu tive uma boa base. 

Com relação a conciliar trabalho e estudo, você comentou do fato das suas viagens, tudo 
mais, mas a questão de tempo pra estudar, de sentar numa mesa, ler um livro, fazer 
exercício, esse tipo de coisa.  Você sentia dificuldade em conciliar os dois ou era 
tranquilo? 

A questão de tempo de estudar assim...dava...dá tempo pra estudar. Isso aí, eu acho que não é 
motivo de dizer "não, eu não vou fazer esse curso porque não tenho tempo pra estudar" [a fala 
de um possível aluno segundo o entrevistado]. Eu acho que isso aí...tempo você acha. Você 
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querendo você acha. Então, no meu caso, nesse caso de tempo de estudar, de jeito nenhum. O 
meu foi mais uma condição financeira. Agora...eu sei que...no tempo, eu não tinha 
consciência pra pedir ajuda de transporte. eu não me lembro, eu não me liguei pra isso.                 

Atualmente, você disse que está fazendo química no CEFET de Currais Novos. É um 
curso de licenciatura em Química? 

Não. O curso de Currais Novos é um curso técnico. Ele não é nem de graduação. É um curso 
técnico. Então, assim, eu comecei a ver essa oportunidade...hoje, eu tô fazendo esse curso não 
pra ensinar Química. Eu tô fazendo pra trabalhar em indústria mesmo. De ter o que eu quero. 
A profissão de professor, no caso, hoje, é a minha renda. Ter a situação de professor como, 
simplesmente, complemento de uma outra formação que eu acho que o curso técnico, ele vai 
ter um retorno bem maior que eu ser professor.     

Mas, nesse momento em que você está vivendo o curso técnico de Química e o seu 
trabalho, dá para conciliar? 

Dá, isso aí...pra conciliar dá porque eu faço de uma forma...eu não faço assim de maneira que 
eu vejo que não vai dar...aí eu deixo rolar, não. Eu me organizo direitinho, eu vejo se dá e aí 
eu realizo. No caso de Física, eu sempre venho enfatizando isso porque é importante, foi a 
questão que eu não sabia que a empresa atrasava demais o salário. Então, o que acontece, 
como ficava atrasando, que chegou ao ponto, no ano que eu fazia Física, chegou ao ponto de 
atrasar dois meses e meio até três meses, e hoje mesmo, eu tô com dois meses atrasados, então 
assim, ficava totalmente inviável de eu ficar vindo. E a questão de que eu não podia exigir dos 
professores a retirada das minhas faltas, devido a essa condição. Então foi aí que eu desisti. 

Com relação à questão financeira, a gente sabe que o CEFET, assim como a UFRN, é 
uma instituição pública, mas muitas vezes tem-se um gasto. Tirando a parte do 
transporte, que você já falou muito bem, existem gastos em relação a xérox, almoço, 
jantar, comprar de um livro, então, em algum momento, você sentiu dificuldade em tirar 
xérox, comprar apostilhas, ou não? 

No meu caso, eu não tive com relação à xerox, a alimentação, eu não tinha muito problema, 
mas vale salientar que todos esses gastos eram por mim. Meus pais, eles não...a gente...minha 
mãe tem uma certa mentalidade de que "você se formou, então agora você se vira". Eu estava 
perto de me formar, eu estava trabalhando, então era assim, tudo por minha conta: os gastos 
tanto de vim pra Natal, pra voltar, a alimentação, era tudo por mim. E com relação a isso, eu 
também...gastos, eu não via...eu gastava muito pouco. Era muito pouco de xerox que eu 
gastava, era o quê? Vinte reais por mês, e alimentação também. Então assim, com relação a 
gastos de xerox e alimentação. Eu acho que isso aí foi irrisório. 

Para finalizar a entrevista, eu queria fazer mais duas perguntas. Para você, no seu ponto 
de vista, na realidade que você via de seus colegas, qual o principal motivo da evasão em 
física? 

Isso aí eu tenho certeza que é...o aluno quando entra em Física, ele não consegue ver uma boa 
oportunidade de ter assim, um bom salário, se ver formado e vivendo disso. Ele não tem essa 
perspectiva. O meu ponto de vista é mais esse. Agora assim, eu...o pessoal tem essa 
mentalidade, mas eles não tem uma certa visão porque, como é o caso de Currais Novos e de 
interiores pequenos como Santa Cruz, Currais Novos, Caicó nem tanto, eles tem uma 
deficiência enorme de profissionais formados [professores formados em Física]. Então assim, 
o pessoal fica focalizado apenas em Natal e acaba esquecendo que tem muitas oportunidades 
no interior. Foi o meu caso. Quando eu me formei aqui em Biologia [em Natal na UFRN], eu 
tentei logicamente aqui, encontrei o mercado totalmente saturado e não via oportunidade. Foi 
aí que há cinco anos atrás...faz um tempo que eu deixei Física, uns dois ou três anos...foi aí 
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que eu comecei a ver os interiores. Fui lá, consegui um emprego e é tanto que hoje eu 
comecei com dois dias na semana e hoje são quatro. Ganho razoavelmente, assim, um salário 
que dá pra me manter perfeitamente. Mas existe muita oportunidade no interior. Então, a 
minha...o que eu acho que justifica o pessoal sair [do curso] é simplesmente não ter uma 
imagem dele formado e ganhando com aquilo, como sendo professor de Física, mas que tem 
mercado tem.  

E, agora, a última pergunta. Diante disso que você colocou e da sua vivência do CEFET, 
que sugestão você daria ao CEFET, à coordenação de Física que pudesse minimizar o 
problema da evasão? Se você tivesse o poder de mudar essa situação que ponto chave 
você acha que deveria ser mudado e que poderia diminuir a evasão? 

Olhe...eu...antes de responder isso, eu queria dizer o seguinte: eu acho muito importante essa 
pesquisa porque...pra evitar esse tipo de evasão. Agora, eu acho que o CEFET ele já faz muito 
pelo aluno. Ele...eu acho que não tem muito o que mais se fazer pelo aluno porque isso aí vem 
do aluno. O aluno é quem vai ver...ele sempre tá querendo coisas muito fáceis. Então assim, 
eu acho que o CEFET já faz a parte dele, mas cabe ao aluno começar a ver que aquele curso 
que ele tá fazendo vai ter um retorno. Eu acho que como ele não vê um certo retorno ou acaba 
encontrando...por exemplo, arranja um emprego, aí por conveniência, o emprego termina às 
seis horas, ele não quer sair do emprego imediatamente pra uma faculdade, ele acaba 
desistindo por conveniência. E também por não ver uma perspectiva. Agora, eu acho que o 
CEFET...eu já tenho certos anos de CEFET, tano em Currais Novos como aqui [em Natal]...é 
porque eu não fiz só esse curso de Física, eu já fazia outros cursos no CEFET como Controle 
Ambiental e acabei também desistindo por causa desse trabalho. Então assim, vai pela questão 
de sobrevivência. Tá aquele aluno com uma idade já de entrar no mercado e aí aparece uma 
oportunidade e ele deixa [o curso], simplesmente ele deixa. Ele já está numa idade em que a 
sociedade de certo modo exige que ele comece a trabalhar, então ele vai e acaba desistindo 
desse curso, sem perceber que existe um retorno.  

Então ok, 4.2E14. A gente vai finalizar a entrevista. Então, eu gostaria de agradecer em 
meu nome, em nome do professor Dante, pelo Núcleo de Pesquisa e Educação e em nome 
do CEFET-RN. Lembrar que essa entrevista é anônima. Sua identificação será 
preservada na divulgação dos dados. As informações que você deu são de grande 
importância para gente. A gente vai transcrever a entrevista e analisá-la para produzir 
um material que realmente possa melhorar o curso. Nossa intenção, além de saber o 
porquê da desistência de várias pessoas, mas evitar futuramente... 

Uma sugestão que pode fazer com que o aluno não se...acabe não saindo do curso é ele ter um 
estágio. Ou seja, quando ele tiver passando...deve ter nos períodos finais, deve ter...mas assim, 
porque como...eu acredito que Natal tenha uma deficiência de professor. Apesar de ser uma 
capital e ter vários cursos de Física, mas eu acho que deve ter uma deficiência nas escolas 
públicas e até mesmo particular. Eu acho que um programa de estágio...o aluno, ele começar a 
dar aula...eu acho que seria de vital importância porque aí que o aluno vai saber se ele quer 
aquilo ou não como profissão. Ou seja, quem estiver com um ano e meio de curso faz um 
estágio remunerado, bonitinho. Isso aí, eu acho que os colégios pegariam. Até mesmo os 
laboratórios de Física. Muitos colégios aqui [em Natal] têm laboratório de Física e esse aluno, 
ele fica sendo o coordenador do laboratório de Física e [os colégios] dão uma parcela ao 
aluno, uma certa remuneração. Então, isso aí, pro aluno, eu acho que ele ganhando assim 
metade de um salário mínimo, mas um aluno assim, que tá fazendo o curso, ele fica altamente 
motivado. Eu acho que um programa de estágio nas escolas...eu acredito que também faria 
que isso [a desistência] diminuísse. 
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Então, é apenas isso a entrevista. A gente vai ver essas informações, justamente pra, 
além de entender a evasão, também melhorar o curso, porque além de formar bons 
profissionais, profissionais com qualidade, nós pretendemos, cada vez mais, formar 
profissionais, além de qualidade, em quantidade também. Então, transformar essa 
realidade de poucos formandos pra um número bem maior. Então, novamente muito 
obrigada e boa sorte aí na vida.  

Eu que agradeço tanto ao CEFET como a você. Isso aí, eu faço questão de falar. Não é 
questão de revolta. É porque dá uma certa tristeza ao ver que eu fiz o vestibular, entrei e 
acabei não terminando o curso devido a essas dificuldades. Mas eu agradeço a você pela 
oportunidade. 
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Entrevista com 4.2E18 

 

Estamos começando mais uma entrevista sobre a problemática da evasão na licenciatura 
em Física. Então, inicialmente, gostaria que o senhor dissesse seu nome completo. 

4.2E18  

4.2E18, eu gostaria de dizer que essa entrevista, ela não será identificada. Na divulgação 
dos dados, na divulgação, você receberá uma identificação, então ela se torna anônima. 
Então, não se preocupe porque sua identidade será preservada por nós. Eu gostaria de 
explicar como vai ser essa entrevista. Ela consta de quatro dimensões que você vai 
comentar. A primeira dimensão, ela tá relacionada à instituição. Se a instituição 
CEFET-RN [IFRN] teve alguma relação com o seu abandono. A segunda, os 
professores. Se os professores tiveram ou não alguma relação também com o seu 
abandono. No caso, questão pessoal ou você viu que os professores não eram 
preparados, esse tipo de coisa. A terceira, a profissão docente. Se você realmente queria 
ser professor. O que é que você acha da profissão de ser professor. E por último questões 
pessoais: relacionada a trabalho, família, saúde, esse tipo de coisa.  

Então, inicialmente, eu gostaria de saber, logo de cara, qual foi o principal motivo para 
a sua evasão? 

O principal motivo foi que eu trabalhava e tava fazendo o curso à noite [o curso de Física] e 
não tava satisfeito com o emprego atual. Então, resolvi abandonar o curso porque era um 
tempo que eu tava precisando pra estudar pra concurso. E pra optar, eu não podia deixar o 
emprego até passar num concurso. Preferi deixar o curso que tava me identificando muito 
bem, mas tive que abrir mão dele pra estudar pra concurso. 

Agora, a gente vai aprofundar um pouco mais as outras dimensões. Com relação ao 
CEFET em si, você teve algum problema com o horário? Porque o seu currículo, no 
caso, começava às seis e quinze [18:15] e terminava as dez e quinze [22:15]. Você achava 
esse horário complicado? Ou não era um horário tranquilo para chegar pontualmente 
nas aulas? 

Com relação ao horário, eu não tive problema porque o meu horário de trabalho é até as cinco 
e quinze [17:15], então dava tempo de tomar banho no trabalho mesmo e vir. Nunca precisei 
me atrasar devido ao trabalho. Então, o horário não me prejudicou não.  

E com relação à matriz curricular, você achou que eram muitas disciplinas, que era 
puxado? Ou dava pra levar tranquilo o semestre?  

Olha, no início, eu senti um pouco pelo fato de ter passado muito tempo sem frequentar a sala 
de aula. Mas creio que não era um empecilho pra permanecer no curso não. Dava pra estudar 
e conciliar tranquilamente. 

A questão da matriz curricular: aqui no CEFET, ela é seriada, então você se matricula 
no semestre e tem que pagar todas aquelas disciplinas. Diferente da UFRN que você 
paga por crédito, você paga uma disciplina, duas, três, dez. Você tinha alguma 
dificuldade nisso com relação a esse sistema curricular ou não? 

Eu acho que o seriado tem a desvantagem de você, que tem uma certa dificuldade numa 
disciplina ou outra, você, você...no caso, de você num semestre com duas disciplinas que você 
não tem muita intimidade com elas, então você poderia, no outro sistema [se referindo ao 
sistema de crédito], poderia pagar uma num semestre e a outra no outro e não ficar tão pesado 
você ficar pagando duas disciplinas que você tem dificuldade. Se fosse no sistema de pagar 
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algumas cadeiras ou não [sistema de crédito] seria mais simples pra quem enfrenta essa 
dificuldade.  

E com relação ao sistema de avaliação e recuperação, aqui no CEFET, você tem, no 
primeiro bimestre, a avaliação valendo peso dois, e, no segundo bimestre, a avaliação 
com peso três. Isso era complicado? Você achou que prejudicava o aluno? Ou não, era 
um sistema de avaliação tranquilo? 

Eu acho que o sistema de avaliação não apresentava problema não. Porque eu parto do 
princípio que, quem vem pra uma instituição como essa [o IFRN], vem pra aprender, vem pra 
dar o melhor. Então, eu acho que a questão da avaliação vai muito do interesse de cada um. A 
questão da recuperação...se a pessoa tá em recuperação, na verdade, tem que enfrentar as 
dificuldades que é da recuperação mesmo. Então, não vejo que poderia ou deveria mudar o 
sistema de recuperação não.  

Com relação aos professores...só pra gente situar, você ficou quanto tempo aqui no 
curso? 

Olha, eu fiquei num período e comecei o outro...mas aquele período que eu fiquei, 
praticamente completo, eu gostei bastante do nível dos professores que deram aula. Eram 
muito bons. O pessoal tava bem dedicado. Não tive problema com relação a professores 
desinteressados não. Todos mostraram bastante interesse em transmitir as informações.  

Eles incentivavam o aluno a permanecer no curso, a não desistir? 

Tinha uma preocupação eu acho que de todos os professores. Generalizando...nem todos 
comentam isso...mas assim, no geral, os professores tinham esse interesse de permanecer com 
a turma até o final. Infelizmente, eu acho que nem todos [os alunos] entram com a intenção de 
permanecer. A minha intenção no caso era permanecer, mas como teve esse problema de eu 
ter que optar pelo curso ou estudar para concurso, eu tive que sair. Mas o curso é muito bom. 
A princípio, o curso que me identifico mais é Matemática. Como, no CEFET, não 
tinha...havia aquela promessa de ser implantado e não foi [se referindo ao curso de 
Matemática]. Então, eu entrei em Física que tava mais próximo, mas tava gostando bastante. 
Tendo o principio que eu não demorei muito no curso, mas tava me identificando bastante. 
Acho que com relação ao professores incentivar a permanecer tava tranquilo, eles tinham essa 
preocupação desde o início.     

Com relação ao professor entender o lado do aluno trabalhador, você via isso nos 
professores? Eles respeitavam o aluno que, muitas vezes à noite, tinha que estar de 
serviço? A questão de remarcar a data de prova devido ao fato de o aluno estar 
trabalhando, os prazos de entrega para trabalho? Você percebeu isso neles, que eles 
respeitavam a questão do aluno trabalhador? Ou não, deixava esse tipo de aluno meio 
que de lado?   

Na minha turma, não tinha ninguém que trabalhasse assim...que tivesse alguma escala no 
horário de aula. O que acontecia assim...pronto, principalmente comigo que tinha um trabalho 
bastante desgastante, então, às vezes, eu até chegava a dormir na sala de aula e era 
compreendido pelos professores que era...todos sabiam onde eu trabalhava [o entrevistado era 
carteiro], então sabiam do desgaste físico que eu sofria, então eles entendiam. Chegava...não 
viam isso como uma falta de interesse e sim o cansaço mesmo. Eles entendiam essa parte.  

Você falou que optou por Física que é uma área bastante próxima à Matemática, mas a 
escolha pela licenciatura já era forte em você? Ou porque era um curso superior que 
você queria? Você queria realmente a questão do ensino? 
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A parte da licenciatura pra mim foi bem interessante. Eu sempre gostei de ensinar. Até hoje, 
eu dou aula particular de Matemática de reforço. Eu gosto bastante de dar aula. Isso é...essa 
parte aí, pra mim, foi até um incentivo. Não foi uma coisa negativa o curso ser uma 
licenciatura. Eu tinha interesse mesmo em estar em sala de aula.  

Você se identificou com as disciplinas da licenciatura, as disciplinas pedagógicas? 

Olha, no início, aquela parte de introdução à educação foi um pouco chata porque a gente que 
se identifica bastante com cálculo, assim...com matérias bem mais objetivas, aí você dar uma 
estudada nessa parte da história da educação é cansativa. Então...mas isso faz parte do 
currículo. Você tem que ter aquilo. Então, nem tudo são flores, tem que pegar alguma coisa 
que você não gosta também. Acho que é normal em todos os cursos.  

Você acha que a questão do curso de licenciatura em Física ter uma baixa concorrência 
tem uma influência direta com a entrada de muitas pessoas que facilmente desistem? 
Que não se estimulam em continuar no curso? 

Não. Eu acho que a baixa concorrência do curso de Física...eu até comentei isso num 
seminário que houve com um professor, não lembro agora o nome dele, que escreveu alguns 
livros de Física...eu acho que é um problema que a gente encontra, hoje, eu acho que em 
Física, Matemática, nessas matérias assim. É porque criou-se uma cultura de dizer para o 
aluno quando ele tá começando a estudar que Física é difícil, que a Matemática é difícil. 
Então, o aluno quando começa a estudar, ele já começa imaginando que não vai aprender 
porque é difícil. Eu acho que tem que derrubar esse mito que é difícil. Então, tem que 
trabalhar de forma mais suave possível a base da educação pra que os alunos não vejam isso 
como algo tão difícil. Então, acho que o curso de Física não é bem concorrido porque o 
pessoal tem medo mesmo de Física, acha que é muito difícil. 

Ainda com relação à profissão, atualmente existe certa moda de as pessoas entrarem em 
um curso superior, terminarem para ter um diploma e tentarem concurso público. Em 
algum momento chegou a ser esse o seu pensamento?   

Esse também era meu pensamento porque além de gostar e de lecionar, eu sempre tive 
interesse em concurso público. Eu acho que noventa por cento das pessoas ou mais tem esse 
interesse de fazer um concurso público e se colocar no mercado mais estável. Mas não é só a 
questão do concurso público porque, até pra você passar três anos, quatro anos, num curso 
superior só pra ter um diploma, se você não se identificar com o curso, esse tempo demora 
muito. Então, até pra você ter só o diploma superior acho que tem que ter um curso que você 
se identifique, não é qualquer curso.   

Você pretende ainda futuramente terminar um curso superior de licenciatura, dar aula, 
seja na universidade, seja no ensino médio ou em escola pública? 

Pretendo sim. Eu...como eu falei, eu gosto bastante de lecionar, de tá transmitindo os 
conhecimentos que eu tive. Pretendo sim. Como meta inicial, ainda é o concurso público que 
por sinal passei agora. Tô esperando agora só ser chamado. Então, depois que eu tiver lá e 
tiver estável, eu vou...pretendo fazer um curso, uma licenciatura pra dar aula. Aí sim é uma 
meta.  

Agora vamos detalhar um pouco mais as questões pessoais, você comentou já da escolha 
do curso, da sua saída por optar para estudar para concurso, mas você se identificou 
com o curso apesar de ter dito que gostava de Matemática? Como Física é mais 
próxima, você se identificou com o curso de Física? 

Não tanto quanto se fosse Matemática porque a Física ainda...ela ainda tem muita teoria. 
Tinha aquela coisa mais teórica que matemática. Mas eu gostei bastante. Até a teoria que você 
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vê na Física é uma teoria voltada pra as práticas. Então, foi um curso que eu gostei de ter 
participado dele. 

Com base nisso, você se sentia motivado a estudar, seja pelos professores, seja pelas 
disciplinas, seja pela sua turma? Ou não, você, em alguns momentos ou na maioria dos 
momentos, você não tava motivado a estudar? 

Tava motivado sim, mas uma motivação pessoal porque eu tinha passado muito tempo fora de 
sala de aula sem ser aluno [se referindo ao fato de ter passado muito tempo fora da sala de 
aula como aluno], então quando a gente volta, tem aquela vontade de dar o melhor. Então, 
sempre tava motivado. Com relação à turma, como os dados já provam, não tem como a 
turma lhe incentivar bastante porque a maioria da turma não tá ali pra terminar o curso. Já 
tá...no primeiro dia, a gente conversa e já tá todo mundo já dizendo que queria fazer tal curso, 
outro curso lá, normalmente, na UFRN. Então, muitos dos que entram, já entram com a visão 
de sair. Então não...a turma...aquela...se você tá com esse pensamento, então não tem como 
você buscar esse tipo de inspiração pra incentivo com a turma. Se tem que buscar um 
incentivo próprio, uma inspiração própria. Não com a turma porque a maioria já tá pensando 
em sair. Então se você for buscar a turma para lhe apoiar, você também vai pensar em sair.  

Você terminou o ensino médio onde? 

Aqui no CEFET. Eu fiz Mecânica, no caso ETFRN na época. 

Você, como terminou o ensino médio aqui, e, como você mesmo afirmou que fazia tempo 
que não estudava, você sentiu alguma dificuldade em acompanhar as aulas? Precisou 
ficar estudando mais em casa pra se nivelar com o conteúdo? Ou não, achou que, no 
nível superior, você dava pra acompanhar tranquilo as aulas dadas pelos professores?  

Eu me adaptei bem. Não, não tive muita dificuldade pra acompanhar porque fazia tempo que 
eu não estudava em sala de aula, mas estudava bastante pra concurso principalmente na área 
técnica. Então, tinha que ver muita mecânica, muito elétrica, então...Física. Então, quando eu 
comecei o curso eu, não tive dificuldade não. Talvez fosse encontrar dificuldade mais pra 
frente quando aprofundasse. Mas no começo, não. Não tive nenhuma dificuldade não! 

A questão do trabalho, você sentia dificuldade em conciliar os dois [trabalho e curso]? 
Era uma coisa que você conseguia trabalhar durante o dia e à noite estudar? Final de 
semana, você tinha tempo de fazer os trabalhar e estudar? Ou, realmente, você deixou a 
desejar em alguns trabalhos, em algumas provas?  

Com relação ao trabalho, não era fácil conciliar porque eu era carteiro. Então, é um trabalho 
bastante desgastante. Quando chegava, ao final do dia, pra você conseguir se concentrar não 
era fácil. É muito cansativo. E com relação aos trabalhos em grupo, os trabalhos de pesquisa, 
ficava difícil pra mim fazer trabalho em grupo...normalmente, eu fazia o trabalho só. Às 
vezes, eu conseguia uma turma que estivesse disposta pra fazer o trabalho no final de semana. 
Porque a maioria dos alunos que estavam comigo ali, a maioria marcava durante a semana, 
durante a semana, durante o dia [se referindo ao turno da manhã] na semana. Então, eu não 
conseguia participar porque eu tava trabalhando nesse horário. Então, normalmente, no final 
de semana, eles não queriam fazer porque os jovens iam pras baladas. Então, você não 
encontrava ninguém que quisesse fazer o trabalho no final de semana. E durante a semana, eu 
não podia. Então, normalmente, ou eu fazia o trabalho só ou fazia uma parte e juntava durante 
à noite na hora da aula e juntava com eles...chegou até ter um trabalho, eu não lembro agora a 
matéria, que era um grupo de quatro e eu apresentei só porque não tinha, não teve ninguém 
que deu pra juntar comigo com relação a esse...não bateu o horário e ninguém tava 
interessado em fazer no final de semana. Eu apresentei só. Mas isso não é tanto empecilho 
não. Deu pra resolver. 
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Mesmo sendo uma instituição pública, o CEFET exige alguns gastos, algumas despesas: 
a questão de xérox, comprar um livro, lanchar, jantar na parte da noite. Você sentia 
alguma dificuldade financeira com relação a isso?  

Não muito porque não...no começo não foi, assim, exigido uma carga grande de livros. Os 
livros que pediram, tinha aqui na biblioteca [biblioteca do IFRN]. O livro de Cálculo, que era 
o mais caro, eu consegui com uma irmã que tinha. Com isso não tive problemas. E com 
relação à xerox, eu acho que é bem mais barato do que tá comprando livro. Toda xerox é uma 
forma de você gastar menos. É uma coisa que não tem como você evitar. Sempre tem que ter 
um material didático e a xerox foi ideal. A compra de livro ficava alto, mas eu não cheguei a 
comprar livro. Não teve essa necessidade no período que eu fiquei. 

Só mais algumas perguntas. A questão da coordenação, você sentia a coordenação 
presente junto a você, aos estudantes? Você tinha a acesso direto à coordenação? O 
coordenador estava ausente? Como é que você via essa relação com a coordenação do 
curso? 

Apesar de ter ficado pouco tempo no curso, eu nunca tive, assim, necessidade de procurar a 
coordenação e não ser atendido. As poucas vezes que eu fui na coordenação, sempre tinha 
gente lá disponível a atender. Eu não posso detalhar mais porque não tive muita necessidade 
de ir à coordenação. 

Com relação à UFRN, sabemos que na UFRN também tem o curso de licenciatura em 
Física lá, inclusive a licenciatura em Matemática e aqui no CEFET a licenciatura em 
Física. Por que a opção pelo CEFET e não pela UFRN? 

A minha opção pelo CEFET é porque eu já tinha estudado aqui [no IFRN], então me 
identifico muito com a escola [IFRN]. E sempre tive vontade de retornar aqui, sempre tive 
vontade de retornar pra um curso superior. Então, a chance que eu vi foi esse curso de Física e 
tentei. A UFRN nunca me vislumbrou não. A minha vontade de fazer um curso superior era 
aqui no CEFET mesmo [IFRN]. Então, a escolha foi por gostar mesmo da instituição. 

Na sua opinião, qual o principal motivo da evasão no curso de licenciatura em Física? 

Eu acho que é...faltam pessoas interessadas mesmo em ser professor de Física. Eu acho 
que...um dado da turma que dos muitos que eu conheci, poucos tem aquela, aquela...o perfil 
de uma pessoa que quer ser professor, professor de Física. A maioria entrou porque não tava 
estudando, fez um curso, fez Física como faria qualquer outro e tava só esperando pra fazer 
outro curso que tinha vontade. Acho que são poucos os que eu vi que tinham o perfil assim de 
professor, que queriam ser professor de Física, queriam tá nesse curso [no curso de Física]. A 
maioria tava por tá, como taria em qualquer outro [curso]. 

A última pergunta agora, qual a sugestão que você daria para que nós reduzíssemos a 
saída dos alunos, que pudéssemos manter o maior número de alunos no curso de Física? 

Essa é uma pergunta um pouco complicada porque mexeria na base. Não na base do 
CEFET...essa turma, essa turma que vai tá aqui de passagem, sempre vai estar. Eu acho que a 
melhor solução estaria na base mesmo, que não é um papel do CEFET, mas está na base do 
ensino fundamental. Desmitificar o curso de...desmitificar Física, Matemática, essa matérias 
que são tidas como difíceis e procurar envolver mais os alunos [do fundamental] com práticas, 
com dinâmicas, nessas matérias a ponto que eles achem que o curso não é tão difícil, vão se 
interessar mais. Algo que falta hoje é interesse nessas matérias. Se elas não forem vistas como 
bicho, então eu acho que vão aparecer mais alunos com interesse de ser professor de Física, 
de saber Física. Mas, por enquanto, hoje, o que a gente vê são as crianças, hoje, que não 
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sabem nem o que é Física, já diz que detesta Física. Então, fica difícil de você esperar que se 
formem adultos interessados em Física. Eu acho que o problema tá na base.           

Então, 4.2E18, estamos encerrando mais uma entrevista. Eu queria agradecer em meu 
nome, em nome do professor Dante e em nome do CEFET-RN. Gostaria de dizer que as 
suas informações são muito importantes para a nossa pesquisa. Porque a gente visa 
justamente reduzir a problemática da evasão em Física, ou seja, pretendemos manter os 
nossos alunos aqui para que se formem, em qualidade e em quantidade, professores de 
Física. Isto, consequentemente, vai melhorar o nível da instituição porque todos temos 
isso em mente: melhorar a qualidade do CEFET e, nesse caso, o nosso curso de Física. 
Então, novamente, eu agradeço. E lembro que você não será identificado na exposição 
dos dados. Na sua entrevista e na dos colegas que foram entrevistados, vocês receberão 
um código. Lembrando também que é de total relevância pra pesquisa o que você 
acabou de nos dizer. Então, novamente, muito obrigado e boa sorte aí. 

O prazer é todo meu de ter contribuído. 
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Entrevista com 4.2E20 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista para tentar entender a problemática da evasão 
na licenciatura em Física. Então, inicialmente gostaria que você dissesse seu nome 
completo. 

4.2E20 

Antes de tudo, eu queria esclarecer que essa entrevista é anônima. A sua identificação é 
apenas para o nosso registro, mas na divulgação dos dados você vai receber uma 
identificação, no caso entrevistado um, entrevistado dois. E ela tá dividida em quatro 
partes, quatro dimensões, melhor dizendo. A primeira dimensão sobre a instituição 
CEFET-RN. Então, o que é que ela teve, assim que parcela de responsabilidade ela teve 
na sua saída. Questão de matriz curricular, horário, coordenação, estrutura física. A 
segunda dimensão, os professores. Se os professores tiveram alguma relação com a sua 
saída. Questão pessoal do professor não entender o aluno, esse tipo de coisa. Terceira 
dimensão, profissão docente. Se realmente era essa escolha que você queria ser professor 
de Física. E a última, questões pessoais: motivo de trabalho, saúde, família, outro curso, 
profissão. 

Tenho que responder as questões com base que não estou mais cursando, né isso? 

Só para esclarecer que você voltou ao curso de Física como calouro. Mas a gente deve 
registrar que você já foi evadido desse curso, então vamos investigar o porquê da evasão 
naquela época, relativa à 2004.2. Antes de tudo, que motivo levou você a se evadir em 
2004.2? 

Eu acho que foi mais imaturidade. Eu acho que eu não tava decidido se o curso de Física era 
realmente o que eu queria, entendeu? Eu acho que foi isso. Quando eu entrei [no IFRN], eu 
entrei jovem, acho que tinha uns dezessete anos e acho que não tava decidido realmente a 
enfrentar ser professor, a ser um futuro professor. Então, acho que faltou isso. Mas eu entrei 
no curso porque eu gostava de Física mesmo. Porque eu poderia escolher outro curso, mas 
escolhi Física porque eu gostava. Mas, naquela época, não deu certo pra eu continuar no 
curso. Mas se fosse hoje seria diferente, no caso como está sendo [este aluno após desistir da 
licenciatura em Física no IFRN, retornou ao curso em 2007.2].   

Agora, vamos detalhar um pouco mais essas quatro dimensões que eu comentei à pouco. 
A questão do horário do curso. Seu currículo, a aula começava 6:15 (18:15) ia até 10:15 
(22:15). Você achava tranquilo esse horário? Ou era complicado pra você chegar na 
hora? 

Era tranquilo pra mim porque na época eu era só estudante.  

Mas dos seus colegas você via assim? 

Com certeza, muitos dos meus colegas chegavam atrasados e saíam mais cedo por causa do 
horário realmente porque era muito cedo e terminava muito tarde. 

Comparando com o currículo atual, que você é calouro de 2007.2, você acha que naquela 
época era bem mais puxado o currículo a ponto de complicar uma sequência de estudo? 
Ou dava pra levar? Você conseguia estudar tranquilo?  

Dava pra levar. Eu conseguia estudar tranquilo, mas realmente era mais puxado do que o 
currículo de hoje. Entendeu? 
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A questão da matriz curricular, aqui no CEFET, a matriz curricular é seriada, quer 
dizer, você se matricula no semestre e se inscreve diretamente em todas as disciplinas, 
diferente da UFRN que você pode optar por créditos, pagar um, dois, dez créditos e por 
aí vai. Você acha que isso complica ou não a vida do aluno? Você acha que favorece a 
evasão? 

Talvez. Talvez sim porque muitos alunos gostam de pagar matéria, né isso? Outros...sei 
lá...como eu, acho isso pra mim interessante porque aproveito pra terminar o curso mais 
rápido, mas talvez isso seja um motivo de evasão de alunos, esse, esse aspecto de não ser 
seriado [na verdade o entrevistado estava se referindo ao aspecto de não ser pro crédito].  

Em 2004.2 naquela época, como era sua relação com a coordenação? Os professores da 
coordenação davam apoio direto ao aluno? Das vezes que você procurou a coordenação 
foi bem atendido? Ou você achou que a coordenação estava meio que distante de você?  

Com relação à coordenação, eu nunca fui muito ligado nesse aspecto porque eu era... vamos 
dizer assim, eu era meio que relaxado. Então, eu não me preocupava muito com a situação da 
coordenação. Então, eu nunca procurava saber nada. Eu era aquele aluno que só ia pra aula e 
voltava pra casa. Então, essa resposta ai, eu não vou poder...essa pergunta que você fez, eu 
não vou poder dar a resposta. 

Com relação à segunda dimensão, os professores, como é que você via o relacionamento 
com os professores? Era tranquilo? Você via que os professores eram bem preparados? 
Motivavam o aluno a ficar estudando? 

É claro que nem todos os professores são, são aqueles professores que motivam o aluno. Tem 
os professores bons, e também...assim como tem o alunos bons e ruins, tem os professores 
bons e ruins. E naquela época que eu fiz o curso, eu tinha os meus professores bons, mas eu 
também achava alguns professores que não deveriam estar lá [dando aula para o curso de 
Física]. Entendeu? 

Na época você só estudava? Ou trabalhava ou fazia alguma atividade?   

Só estudava, só estudava. 

Com relação a essa questão do aluno trabalhador, que não era o seu caso, mas muitos 
dos seus colegas trabalhavam ou tinham um outro curso. Você via que os professores 
respeitavam a questão do aluno trabalhador? Em respeitar o horário de chegada, prazo 
de entrega de trabalhos, o aluno perdia prova porque tava de serviço, esse tipo de coisa? 
Eles respeitavam? Ou você via que os professores eram meio distantes com relação a 
isso?  

Não. A maioria dos professores respeitava e até eu não tenho conhecimento de nenhum que 
não respeitava esse aspecto. Muitos professores eram tolerantes quanto a esse quesito da 
ausência de entrega de trabalhos por falta de tempo essas coisas ai. Então muitos professores 
eram tolerantes. Eu não conheço nenhum que não tenha sido tolerante, intolerante. 

Vamos agora para a terceira dimensão. Com relação à profissão docente, qual foi o 
motivo de você ter escolhido o curso de Física naquela época? 

É como eu falei, eu sempre gostei de Física e naquela época, na metade do ano, como só tinha 
a CEFET [IFRN] como universidade e tinha o curso que eu queria, que eu queria não, que eu 
gostava, então eu optei por Física porque é a matéria que eu gosto e continuo gostando. 

Mas você se identificava com a carreira de professor, você queria ser professor naquela 
época? 
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Eu me identificava. Até porque eu tinha...naquela época eu já dava algumas aulas particulares 
e tal. Então, eu gostava de vamos dizer assim...de ensinar. 

E essa identificação fazia com que você continuasse estudando, se instigasse a 
permanecer no curso, a estudar? 

Na verdade, eu só estudava Física nessa época [quando ainda estava no curso]. As outras 
matérias, eu acho que era mais trabalho. Então, eu me instigava porque eu tava estudando 
uma matéria que eu me identificava e me identifico ainda.  

Você se identificava também com as disciplinas da licenciatura, aquelas pedagógicas? 

Pra falar a verdade nenhuma. Nenhuma me identificava até porque eu achava que, no meu 
pensamento de imaturidade talvez, eu achava que não ia precisar na minha, na minha, vamos 
dizer assim, na minha carreira profissional daquelas matérias pedagógicas e tal. Porque eu 
sabia que eu ia dar aula era de Física, entendeu? Então, pra mim o importante seria ser bom 
em Física.   

E atualmente como você vê essas matérias?  

Eu acho muito importante principalmente algumas, não todas. Mas como deu uma enxugada 
[redução das disciplinas no atual currículo], que eu tô vendo, não sei se eu vou pagar algumas 
matérias que eu paguei lá [quando era aluno do antigo currículo], mas eu tô gostando bastante 
das matérias que eu tô pagando atualmente. 

Atualmente tem-se certa moda de entrar na universidade pra ter o diploma de nível 
superior pra tentar concurso em qualquer que seja a área, inclusive áreas que não são 
da sua formação. Naquela época chegou a ser esse o seu pensamento?  

                                                                                                                                                 
Não, nunca. Eu nunca pensei dessa forma. 

Mas você via que seus colegas tinham esse pensamento, ou era diferente?  

A maioria sim, a maioria sim. Não é a toa que muitos saíram do curso. Muitos saíram. 

A questão da baixa concorrência, sempre o curso de Física, ele tem uma baixa 
concorrência, no entanto, é considerado de alto nível. Então, é fácil de entrar e muito 
difícil de sair. Você acha que essa baixa concorrência favorece a entrada de pessoas que 
não estão tão interessadas no curso e acabam desistindo? Ou isso é irrelevante? 

Com certeza absoluta. Essa baixa concorrência favorece a entrada de muitos que não tem, 
vamos dizer assim, é um acesso fácil à universidade. Então, eles procuram o curso menos 
concorrido. No caso, Física está entre estes cursos. Mas essas pessoas se enganam porque 
quando entram no curso acabam vendo que não dá pra continuar e acabam saindo. Porque só 
fica em Física quem realmente gosta. 

E no caso da UFRN, a UFRN também tem o curso de licenciatura em Física, porque a 
escolha de Física no CEFET e não na UFRN?  

Justamente é como eu falei. No ano em que eu fiz vestibular no CEFET [IFRN], foi no meio 
do ano e na UFRN não tinha vestibular no meio do ano. E eu continuei no curso e não fiz 
vestibular, não fiz vestibular, no final do ano para a UFRN porque eu pensava que ia 
continuar no curso de Física, entendeu? 

                                                                                                                                                                           
Agora, vamos detalhar um pouco a última dimensão, as questões pessoais. Você que se 
identificou com o curso, o motivo da escolha, mas que achava que não estava tão 
maduro pra permanecer no curso. Então, o que levou assim a você descobrir que não 
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tava pronto ainda pro curso de Física? Você desistiu, você foi fazer o que da vida? Você 
procurou fazer o quê? 

No momento em que eu tinha desistido, eu tinha procurado sei lá...Eu parei pra pensar e ver o 
que realmente naquele momento me interessava e o que estava mais perto de mim, entendeu? 
Assim...mais fácil ao acesso. E também eu tive uns problemas assim...uns problemas meio 
que familiares que eu acabei...sei lá...É como eu falei por falta de maturidade deixando o 
curso de lado e vamos dizer assim...eu tentei um curso que eu também me identificava, mas 
era um curso que eu tinha que sair do estado foi o caso que eu tentei o curso de Educação 
Física no Ceará, no caso na UECE. Eu passei na faculdade lá e fui morar lá. Sendo que mais 
uma vez eu tinha me iludido com o curso e tal e então acabei voltando.  

Com relação ao seu ensino médio, você terminou o ensino médio onde? 

No Hipócrates. 

Você terminou o ensino no Hipócrates e entrou no CEFET no curso de Física, você 
sentiu com a base que você teve no Hipócrates, você sentiu alguma dificuldade em estar 
nivelado com a sua turma? Ou você precisou de horas extras de estudo para poder se 
nivelar, pra poder acompanhar o que estava sendo passado? 

Na verdade, eu sempre...no caso quando eu entrei, eu tinha algumas dificuldades, mas não em 
Física. Tinha mais dificuldade em Cálculo. Física eu sempre estudei, sempre gostei, então 
ficou fácil de acompanhar. Mas eu posso dizer que a minha base não foi das melhores, 
mas...vamos dizer assim, eu estava num nível ou igual, ou, sei lá, ou a mais que muitos alunos 
da minha turma.  

A questão de relacionar trabalho com estudo. Pra você devido ao maior tempo livre 
dava pra conciliar mais fácil essa questão das horas de estudo, mas dentro da realidade 
de seus colegas, você via que era difícil pra eles conciliar o trabalho com o estudo? A 
questão, tanto de estar no CEFET, como ter hora livre pra sentar pegar um livro e fazer 
exercício. 

Com certeza. E acho que ainda hoje há esse problema quando não consegue conciliar e 
acabam vindo os resultados nas notas. Acho que mais de cinquenta por cento da turma tinha 
as notas baixas, entendeu? Então acho que é pelo motivo de não conseguir conciliar os 
estudos com o trabalho. 

A gente sabe que o CEFET é uma instituição pública, mas mesmo sendo púbica envolve 
alguns gastos: pagar uma xérox, fazer um lanche, um jantar, comprar um livro. Em 
algum momento você sentiu dificuldade financeira nesse aspecto? 

Em nenhum momento não. Não, em nenhum momento. Graças a Deus, eu tive todo o apoio 
dos meus pais quanto a isso, então eu acho que em nenhum momento eu tive problema 
financeiro. 

Questão de locomoção, também teve algum problema? 

Não. 

Vamos fazer agora as duas últimas perguntas pra gente finalizar essa entrevista. Pelo 
que você presenciou na época, em 2004.2 e que você vê atualmente na sua turma de 
Física em 2006.1. Qual é o que você acha que seja o principal motivo da evasão da 
licenciatura em física? 

O principal motivo é a ilusão que os alunos tem do curso por achar que é um curso de fácil 
acesso e que talvez seria fácil a formação. E muitos acabavam quebrando a cara vendo que o 
curso não é essa facilidade que foi a facilidade de entrar. Então muitos acabam desistindo, 
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porque só quem fica, só fica no curso quem realmente está interessado em estudar e ser...o 
curso de Física é uma licenciatura, então um bom professor de Física. 

E a última pergunta, diante do que você acabou de colocar, que sugestão você daria para 
a coordenação de Física, para o CEFET, para reduzir a evasão? Qual seria um ponto 
que você mudaria que você voltaria à atenção para reduzir isso?  

 Eu acho que essa pergunta eu não sei a resposta. Eu acho que isso é muito relativo, depende 
de cada, depende de cada aluno que entra na faculdade. Muitos querem cursar, mas não tem, 
vamos dizer assim, não tem tempo disponível necessário ou muitos entram no curso, mas vem 
que não é aquilo que eles pensavam. Eu acho que é relativa essa pergunta e eu não sei qual 
seria a solução pra melhorar esse quesito da evasão dos alunos 

Então, diante disso, vamos finalizando a entrevista e gostaria de lembra-lo sobre a sua 
identificação que você não será identificado na divulgação dos dados. E agradecer em 
meu nome, em nome do professor Dante, pelo Núcleo de Pesquisa em Educação que tá 
sendo responsável por essa pesquisa e em nome do CEFET-RN. O que você acabou de 
dizer vai ser analisado justamente pra compor um documento que explique essa questão 
da evasão. Então, é bastante importante pra que o nosso curso de Física se torne ainda 
melhor. E além de formar profissionais com qualidade, possamos formar agora em 
quantidade também, aumentar o número de alunos formados e reduzir a evasão. Então, 
mais uma vez obrigado e boa sorte. 

Obrigado a você por ter proposto essa entrevista e eu gostei de ter ajudado a vocês porque pra 
mim foi uma satisfação ter participado dessa entrevista. 
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Entrevista com 4.2E21 

 

Estamos, aqui, pra mais uma entrevista com relação à problemática da evasão na 
licenciatura em Física. Então, inicialmente, gostaria que você dissesse seu nome.  

4.2E21 

4.2E21, essa entrevista, ela tá baseada num roteiro que tá dividido em quatro dimensões. 
A primeira dimensão, ela tá relacionada à instituição. Questões relativas ao CEFET-RN 
[IFRN]. Se a instituição teve alguma responsabilidade com a sua saída. O segundo 
domínio, a segunda dimensão tá relacionada aos professores. Se os professores também 
tiveram alguma parcela de responsabilidade na sua evasão. Se teve algum problema 
pessoal com algum professor, esse tipo de coisa. A terceira dimensão, profissão docente. 
Se você se identificava com a profissão de professor. Se o curso tava voltado pra essa 
área. E a última, questões pessoais: motivo da escolha do curso, outro curso, trabalho, 
família. 

Então, antes de tudo, a pergunta principal, por que você...o que levou você a desistir do 
curso? 

 Eu desisti do curso porque, no CEFET, abriu outro curso, um curso técnico na área de 
Petróleo e Gás e eu me interessei. Esse foi o motivo principal pelo fato de eu ter desistido do 
curso de Física. 

E, atualmente, você terminou ou está cursando esse curso de Petróleo e Gás? 

Terminei e já estou com o diploma. Pretendia até voltar para o curso de Física, mas com a 
mudança da grade aumentou mais um ano e pra mim...eu não me interessei mais por causa da 
ampliação da grade. 

Então, vamos detalhar um pouco mais essas quatro dimensões. Com relação ao horário, 
no seu currículo, o currículo antigo, a aula começava as seis e quinze (18:15) ia até as dez 
e quinze (22:15). Você acha que era um horário compatível com as atividades de manhã 
e de tarde da pessoa ou era um horário meio complicado? 

Pra mim, eu não tinha problema porque eu não trabalhava nem estudava à tarde. Pra mim, 
dava pra conciliar, mas eu notava que muitas pessoas tinham dificuldade com relação a esse 
horário das seis e quinze (18:15). Chegavam atrasados, esse tipo de coisa. 

Você achava a matriz curricular muito puxada? Eram muitas disciplinas? Ou dava pra 
levar o semestre? 

Não, eu só achava uma carga de disciplinas pedagógicas excessiva, que poderiam ser 
juntas...mais de uma matéria juntar em uma. Claro que o curso de licenciatura tem que ter 
uma boa carga pedagógica, para a formação do professor em si, mas eu achava que tinham 
muitas disciplinas ali que poderiam ser fundidas uma com a outra, como foi feito para a nova 
grade.  

Com relação à questão da matriz curricular seriada e não por crédito. Na UFRN, você 
tem o sistema de créditos. Pode pagar cinco, uma, duas disciplinas. Lá [no IFRN] não. 
Você se matriculava nas disciplinas do período. Você não podia optar por uma ou outra.  
O que é que você acha disso? 

Esse foi um outro fator que influenciou o fato de eu não voltar ao curso. Porque, por exemplo, 
o fato de eu já ter pago algumas disciplinas, tanto aqui na faculdade [UFRN] como outras que 
já tinha pago...por exemplo, se eu fosse aproveitar essas disciplinas, eu não poderia pagar 
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umas e já adiantar outras. Eu teria que ficar só naquele período e teria que ficar com alguns 
horários quebrados. Eu não poderia tá adiantando as disciplinas fazendo com que eu 
terminasse o curso mais rápido. Isso foi um outro fator que influenciou o não retorno meu 
para o curso. 

Com relação aos professores, você teve algum problema pessoal com algum professor? O 
que é que você achava dos professores do CEFET? 

Não tive problemas pessoais, mas eu notava que, enquanto uns se interessavam muito pelo 
curso, alguns já não davam tanto interesse a disciplina ministrada. 

Mas você achava os professores bem preparados? 

Sim. 

Você disse que não trabalhava na época, mas muitos dos seus colegas de turma 
trabalhavam. Como é que você via a questão do professor em entender essa questão do 
aluno trabalhador? Eles compreendiam com relação a remarcar prova, a entrega de 
trabalho. Como que você via isso? 

Eu achava que eles eram bem compreensíveis com relação a isso. 

E eles estimulavam e incentivavam os estudantes a estarem sempre estudando, sempre a 
permanecerem no curso? 

Não muito. 

Com relação ao motivo da escolha do curso, porque você optou, naquela época, por 
licenciatura em física? 

Além de gostar muito de Física em si, eu tinha e ainda tenho interesse em ser professor, mas 
pelos fatores que eu citei, não estou tão animado para voltar ao curso. 

Mas com relação à carreira de professor, você pretende seguir? 

Pretendo assim...eu pretendo trabalhar em outra área, mas, vamos dizer assim, eu tenho 
vontade de ser professor também. Não é uma coisa que eu queira tanto, mas eu tenho vontade 
sim. 

Você se identificava com as disciplinas da licenciatura, as pedagógicas? 

Muitas disciplinas ali são importantes para a formação do professor, mas eu achava que 
algumas eram só pra completar a grade mesmo. 

Atualmente, existe uma certa moda de o aluno entrar na universidade pra ter o diploma 
de nível superior pra tentar concurso. Por algum momento, passou isso pela sua mente, 
você entrou com essa visão?  

Não. 

Com relação à baixa concorrência, você acha que é um dos motivos pra muitas pessoas 
entrarem no curso de Física e acabarem desistindo, quando veem que o curso tem um 
nível alto?  

Não, acho que não. Acho que muita gente desiste do curso pelo fato de tá no curso de Física 
como se fosse um segundo plano. Tava lá pra se preparar pra outra faculdade ou então...eu 
notava que muitas pessoas não davam tanta importância para o curso de Física como davam 
pra outras atividades. 

E, no caso do CEFET em si, a gente sabe que na UFRN existe o curso de licenciatura em 
Física também. Por que a escolha do curso no CEFET e não na UFRN?  
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Eu acho que isso já é mais uma questão de...O CEFET, ele tem que começar...ele tem um 
curso bom e tem que começar a fazer um trabalho de divulgação. Porque a UFRN, ela já é 
conhecida pelo fato de ser uma Faculdade. O CEFET, ele tá começando a entrar nesse ramo 
há pouco tempo. Então, eu acho que tem muita gente que ainda desconhece essa parte de 
ensino superior do CEFET. Tem uma opinião equivocada sobre o curso [de Física] e sobre 
outros cursos também do CEFET. 

Por que você optou em fazer no CEFET e não na UFRN?  

Porque na...até na época que eu fazia o CEFET, eu pensei até em prestar vestibular na UFRN 
pra Bacharelado em Física e ficar fazendo os dois. Mas, até mesmo por outros motivos, eu 
optei por fazer outro curso que não existia no CEFET. Então, eu optei por fazer um curso na 
UFRN e outro curso no CEFET. Como eu fazia naquela época. 

Então, como você deixou bem claro no início da entrevista, a sua evasão se deu por 
motivos pessoais, principalmente na área acadêmica. Você está fazendo que outro curso 
na UFRN? 

Eu tô fazendo Engenharia Química. 

E no CEFET, como você disse, Tecnologia de Petróleo e Gás. No caso, assim que 
terminou o curso do CEFET, você fez logo o curso na UFRN ou levou os dois 
paralelamente? 

Não, eu sempre...até mesmo no tempo que fazia o curso de Física, eu sempre fazia os dois 
cursos. Eu fazia Engenharia Química pelo turno diurno e o curso de licenciatura pelo turno 
noturno. Mas, como apareceu esse curso de Petróleo e Gás, que foi uma área que eu me 
interessei bastante, eu tranquei, abandonei o curso de Física pra fazer o curso de Petróleo.  

Você achava complicado levar os dois cursos? 

Não, não sentia tanta dificuldade assim não. 

O curso de licenciatura em Física, ele lhe dava motivação pra estudar? Você se sentia 
empolgado com o curso? 

Sim, tanto pelos meus colegas de turma quanto por alguns professores. O período que eu 
passei no curso, eu sempre me dediquei bastante ao curso de Física. 

Com relação à sua base, você terminou o ensino médio onde? 

No CEFET. 

Você acha que o CEFET lhe deu uma boa base pra acompanhar o ritmo do nível 
superior em Física? Ou você sentiu uma certa defasagem? Precisou estudar mais, se 
esforçar mais para acompanhar?   

Não, eu fiz outros cursos pré-vestibulares, mas eu acho que o CEFET dá uma boa base para o 
aluno sim.  

Você comentou que não teve dificuldade em levar as duas universidades. Agora, com 
relação aos seus colegas, que alguns deles trabalhavam, você via que eles tinham 
dificuldade em levar o trabalho e o curso? 

Sim, alguns, a gente notava que sentiam essa dificuldade, mas, pelo menos na minha turma, 
eu notava que um sempre ajudava o outro com relação a estudar junto no final de semana, 
esse tipo de coisa assim. E era uma coisa que era...que poderia ser...que não era tão relevante 
assim. Existia dificuldade, mas a gente conseguia passar por cima disso.  
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Assim como a UFRN, o CEFET é uma instituição pública e exige alguns gastos, 
pequenos, mas gastos financeiros no que diz respeito a comprar um livro, tirar xerox. 
Você sentiu, em algum momento, dificuldade em relação a isso, despesa financeira? 

Não.  

E em relação à locomoção, esse tipo de coisa? 

Também não.  

Eu queria que você detalhasse, um pouco mais, o que você disse há pouco tempo sobre a 
questão da evasão de muitos de seus colegas ter sido devido a colocar o curso de Física 
em segundo plano. Por que você acha que isso acontece, o curso ficar em segundo plano 
e a pessoa acabar desistindo? Por que você acha que fica em segundo plano o curso de 
Física?  

Acho que é mais pelo que o país da gente vive no momento. O professor, hoje, não é tão 
valorizado quanto deveria, então outras profissões são mais valorizadas enquanto que o 
professor é deixado de escanteio, tanto pelos órgãos públicos quanto por instituições privadas. 

Na sua opinião, seria essa, a principal causa da evasão dos seus colegas de turma? 

Eu creio que não seja a principal, mas é um fator que pesa bastante na decisão da pessoa, em 
si, optar por outro curso e não por ser professor. 

Qual seria uma outra causa, na sua opinião, que você acha responsável pela evasão de 
várias pessoas no curso de Física? 

Essa que eu já citei também e pelo fato do...da “ignorância” das pessoas com relação a não 
conhecer o trabalho do CEFET com relação ao ensino superior. Eu noto que muita gente 
ainda é muito leiga com relação a isso. Não sabe ao certo que o mesmo curso de licenciatura 
em Física do CEFET é o mesmo curso de licenciatura da UFRN. A pessoa vai ter a mesma, 
formação vamos dizer assim. 

Pra finalizar a nossa entrevista, quais são as sugestões que você daria para que a gente 
pudesse minimizar os problemas apontados por você e principalmente da evasão geral? 
O que é que...se fosse possível fazer isso? Eu acho que seria boa ideia isso. O que seria 
isso?   

Rapaz, eu acho que com essa questão da...desse...o aluno, eu acho que o aluno poderia, que 
nem na UFRN, poder escolher as disciplinas que vai pagar por crédito, vamos dizer assim. 
Porque pra...vamos dizer que uma pessoa entra no curso, pra ela não ficar...pra ela ter a 
possibilidade de aproveitar algumas disciplinas e não ficar com aquele horário quebrado. Eu 
acho que é bem interessante. Até mesmo porque algumas pessoas não...vamos dizer...se se 
sentirem sobrecarregadas com várias matérias, então elas diminuem a quantidade de créditos. 
Outros já sentem uma facilidade maior, então podem acrescentar uma quantidade a mais de 
crédito. Eu acho que esse é um dos pontos que poderiam ser pensados pela coordenação do 
curso. E outro, acho que deveria ser feito um trabalho de divulgação dos cursos superiores do 
CEFET. Não a divulgação dos cursos que tem, mas, vamos dizer, uma divulgação pra o 
pessoal, o povo entender que ali é um curso superior, não é um curso que a pessoa...é um 
curso superior igual ao curso superior que existe em outra instituição, por exemplo. 

Então, 4.2E21, vamos encerrar agora a nossa entrevista. Gostaria de lembrar, mais uma 
vez, que você não será identificado. Será identificado apenas em nossos registros. Na 
divulgação desse material, você será identificado com um código, por exemplo, 
entrevistado um, entrevistado dois. Então, desde já, eu agradeço em meu nome, em 
nome do Núcleo de Pesquisa em Educação e em nome do professor Dante também. E 
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dizer que essas informações que você acabou de dar vão ser muito importantes pra gente 
avaliar como está sendo o curso de licenciatura em Física do CEFET-RN, justamente 
pra fazer melhorias, tanto pro curso, como pros alunos que estão nele, e principalmente 
para a instituição. Uma consequência disso é que a gente forme cada vez em maior 
quantidade alunos, profissionais preparados pra ensinar Física. Então, agradeço, 
também em nome do CEFET-RN, a sua contribuição na entrevista, então muito 
obrigado. 

Pois não. 
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Entrevista com 4.2E23 

 

Vamos dar início, agora, a mais uma entrevista pra analisar a problemática da evasão 
em Física. Então, inicialmente eu gostaria que você dissesse seu nome completo. 

4.2E23. 

4.2E23, eu gostaria de lembra-lo que essa entrevista é anônima. A sua identificação é 
apenas para o nosso registro no Núcleo em Pesquisa em Educação, mas na divulgação 
desses dados, você receberá uma identificação como entrevistado um, entrevistado dois, 
um código. Essa entrevista tá dividida em quatro dimensões. A primeira dimensão é a 
dimensão da instituição. Se o CEFET teve alguma relação direta com sua evasão. A 
questão do currículo, do horário, da instalação física. A segunda dimensão, os 
professores. Se os professores tiveram alguma relação também com sua saída. Questões 
pessoais, conflitos, esse tipo de coisa. A terceira, profissão docente. Se realmente era isso 
que você queria, ser professor. Se se identifica com a carreira de professor. E a última, 
questões pessoais. Se desistiu do curso por motivos de trabalho, outro curso, 
transferência, esse tipo de coisa. 

Então, pra começar, a primeira pergunta: por que você desistiu do curso de Física? 

Cara...primeiro, o motivo principal foi porque eu quis dar muita...mais ênfase ao vestibular da 
UFRN [se referindo ao vestibular de 2006]. E eu vi que eu tava trabalhando, tava estagiando 
nesse período que eu saí, e aí não ia ter como conciliar o cursinho [cursos preparatórios para o 
vestibular] que eu tava fazendo, o estágio e o CEFET. Aí eu decidi privilegiar o vestibular da 
UFRN com o meu cursinho. E assim, o segundo motivo assim também foi horário porque o 
horário da noite ficava muito, muito corrido pra mim. Muito, muito corrido mesmo, 
começando as seis e quinze [18:15h] e tal, bastante corrido.            

Então, vamos detalhar um pouco mais essas questões. Com relação ao horário, como 
você disse ficava corrido, mas ao ponto de você sempre chegar atrasado? Ou dava pra 
chegar no horário, as seis e quinze [18:15]? 

Dependendo do dia. Por que tinha dia que eu ia em casa e voltava e nesse dia eu chegava 
atrasado. Chegava quinze, vinte minutos atrasado. Mas quando eu não ia, estagiava aqui perto 
do CEFET, quando eu não ia em casa dava pra chegar no horário.     

Com relação à matriz curricular, você achava que era muito puxada? Ou o número de 
disciplinas por período era um número legal? 

Era um número bem bom. Não era nem coisa de mais, nem coisa de menos. Era um número 
razoável. 

E com relação à matriz curricular, você disse anteriormente à gravação que você faz 
Engenharia Civil. Lá, você já conhece o sistema de créditos da UFRN, enquanto aqui no 
CEFET, a gente chama de matriz curricular seriada, ou seja, você se matricula num 
período e tem que cursar todas as disciplinas. Então, o que é que você acha disso?  

Isso é muito ruim. Na verdade, isso é muito ruim, principalmente, pra quem, assim, estuda à 
noite. Por que quem estuda à noite, geralmente, é quem trabalha de manhã ou quem trabalha à 
tarde ou alguma coisa do tipo. E esse sistema daqui do CEFET é meio complicado porque 
você não tem como trancar matéria, não tem como adiantar matéria. É bem, é bem 
complicado assim...O sistema de crédito é bem melhor. 
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E o sistema de avaliação? Na UFRN tem aquela historia de dividir em três unidades e 
em três pesos. Aqui, a gente divide em dois bimestres e pesos dois e três. Mas você acha 
problemática [interrompido pelo entrevistado]. 

O sistema de avaliação aqui é bom. Também é muito bom. Comparado ao da UFRN. 

Com relação à coordenação do curso, quando você precisou da coordenação, você foi 
bem atendido? Teve acesso direto? Ou sentiu a coordenação meio que ausente com 
relação à problemática dos estudantes? 

Assim, com relação à interação de coordenação com estudantes: perfeito, tranquilo. Mas teve, 
teve um caso que eu...eu fui reprovado em algumas matérias e fui atrás para cursar o segundo 
período aqui. Eu ia cursar o segundo período. Aí, só que eu fui na coordenação, aí tava...não 
teve vestibular pra licenciatura [em Física do IFRN] no primeiro semestre de 2005 [por conta 
da reforma curricular]...aí eu fiquei pra trás. Pô, as matérias que eu reprovei, como é que eu 
vou fazer pra cursar de novo? Aí não me deram uma resposta. Não conseguiram me dar uma 
resposta concreta, aí eu parti mesmo pra UFRN. 

Agora, partindo pra segunda dimensão, a questão dos professores. Você teve algum 
problema pessoal com algum professor? Você via que os professores estimulavam os 
alunos? Como é que era...como é que você via os professores daqui do CEFET? 

Não, eu só tenho a fazer elogios aos professores daqui [IFRN] porque são muito bons mesmo. 
Assim, eles puxam bastante do aluno, mas não é um puxar de forma severa, mas um estímulo 
mesmo, um estímulo bom. 

E você via a questão de incentivar a continuar no curso, a permanecer no curso? Já 
sabendo da realidade da evasão, você via esse incentivo neles [os professores]? 

Sim. Eles sempre primavam por querer segurar o aluno no curso.   

E como você disse, naquela época você tinha o cursinho e tinha o estágio. Então, em 
certo ponto o seu dia era cheio. 

Bastante. 

Então, a sua realidade e vendo a realidade de seus colegas que trabalhavam, você sentia 
que os professores entendiam a situação do aluno trabalhador? Seja o aluno que 
estagiava ou que tinham um outro curso também, eles entendiam isso? 

Entendiam. Entendiam e até, assim, e até eles faziam concessões, assim, quanto a esses alunos 
que tinham o dia cheio e tal, que não podiam chegar sempre no horário. Eles abatiam o atraso, 
enfim...Eram, eles eram realmente bastante conscientes nessa parte. 

Com relação à profissão docente, qual foi o motivo da escolha do curso de licenciatura 
em Física aqui no CEFET? 

O motivo principal meu foi eu gostar muito de Física. Assim, eu gosto muito da matéria de 
Física. E quando...assim, eu vim pra fazer Física, e até uma hora, eu não sabia que era 
licenciatura. Quando eu vi que era licenciatura, eu gostei mais um pouco porque eu sempre 
tive vontade assim, de dar aula, de fazer alguma coisa nesse sentido.       

 E, no caso, a UFRN, ela tem também licenciatura em Física. Agora, porque a escolha 
pelo CEFET e não UFRN? 

Cara foi mais uma questão pessoal por gostar mais de engenharia. Querer ser engenheiro civil. 
Foi mais por isso. 
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Desculpe, eu não formulei muito bem a pergunta. Por que da escolha pela licenciatura 
em Física no CEFET e não pela escolha da licenciatura em Física na UFRN? 

Por que no CEFET não tinha engenharia, nenhum tipo de engenharia, só tem curso técnico na 
área da Construção Civil ou em qualquer outra área. Não tem nenhuma engenharia e por isso 
que eu escolhi a licenciatura porque eu não queria fazer nenhum curso técnico de Construção 
Civil, de Informática e tal. Eu queria algum curso superior e que eu gostasse. E a licenciatura 
em Física, aqui no CEFET, foi que me agradou. 

Então, entre a opção de ter a licenciatura em Física na UFRN e a Engenharia Civil na 
UFRN, você ficou com a Engenharia. Mas você se identifica com a carreira de 
professor? 

Me identifico. Seria uma carreira, assim, que eu seguiria com prazer, de ter a profissão.                                                     

Sendo em Física, ou sendo na questão da Engenharia, se fosse pra seguir a carreira 
acadêmica, como engenheiro, você pretende em algum momento estar na sala de aula, 
dando aula? Seja numa área ou em outra. 

Não é assim...atualmente não é minha prioridade, mas com certeza. Inclusive, eu tenho até 
vontade de um dia...não prioridade pra depois que eu me formar...mas um dia, quando tiver 
mais velho, com certeza. Passar a minha experiência, assim, tudo o que eu sei pra os alunos. 

Você se identificava com as disciplinas da licenciatura? Aquelas disciplinas 
pedagógicas? 

Me identificava. Eu gostava, assim, da parte da...tinha Fundamentos das Ciências Sociais, 
Introdução à Educação, essas coisas eu gostava bastante. 

O curso de Física é tido como um curso que tem uma baixa concorrência, no entanto o 
nível do curso é tido como elevado. Você acha que a baixa concorrência, ela facilita a 
questão da evasão dos alunos? Ou você acha que não existe essa relação? 

Na minha opinião não tem nenhuma relação. Assim, a baixa concorrência ter alguma coisa a 
ver com a evasão, eu acho que não tem não. 

E uma outra pergunta com relação à profissão docente. Atualmente, a gente vive uma 
moda de a pessoa entrar na universidade, ter um diploma de nível superior e tentar 
concurso público pra qualquer que seja a área. Não na sua área de formação, mas 
qualquer que seja a área. Em algum momento, você teve esse pensamento? 

Não. Nenhum. 

Mas você chegou a presenciar isso na sua sala de aula? Você via que seus 
colegas...muitos estavam interessados no diploma e tentar concursos? 

Não, não. Todo mundo, assim, logo que entrou tava interessado em cursar o curso mesmo. 

E detalhar um pouco mais as suas questões pessoais. Você falou que acabou priorizando 
o seu vestibular na época que você fez Física no CEFET, mas na UFRN, você passou no 
primeiro vestibular ou foi no segundo? 

Não, não. No ano que eu entrei aqui [no IFRN], eu já tinha feito um vestibular para a UFRN 
[o vestibular 2004] e não tinha passado. 

Pra quê? 

Pra Engenharia de Computação. Aí, no mesmo ano que...no ano...quer dizer em 2003. Aí, no 
ano que eu entrei aqui [no IFRN] eu também fiz, em 2003, eu fiz pra Engenharia de 
Computação [vestibular 2004 da UFRN] e em 2004 eu também fiz pra Engenharia de 
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Computação [vestibular 2005 da UFRN]. Só que em 2004, eu não consegui estudar direito 
justamente por estar no CEFET no segundo semestre e estar estagiando, aí eu não consegui 
dar tanta ênfase ao vestibular. Aí em 2005, não. Em 2005, eu mudei. Fiz pra Engenharia Civil 
que era o que eu realmente queria e passei [no vestibular 2006 da UFRN]. 

E, assim como você se identifica com o curso de Engenharia Civil, você também se 
identificava com o curso de Física? 

Sim. Por ser assim, a parte mais tecnológica, entre aspas, da ciência, eu gostava bastante. 

Esse gostar bastante, você sempre tava motivado, por você mesmo, a continuar 
estudando? 

Sempre, sempre.  

Inclusive a sua turma instigava você a continuar estudando? Ou a turma, você achava 
que a turma era mais parada? 

Todo mundo sempre se reunia pra estudar. Todo mundo sempre buscava ajudar um ao outro 
assim, resolvendo exercício quando tinham listas pra fazer trabalho. Era, bem, uma turma, 
assim, unida e todo mundo em prol de cursar mesmo, de continuar unido, assim. Seguindo o 
curso unido. 

Com relação ao ensino médio, você terminou o ensino médio aonde? 

No Auxiliadora. 

E você acha que a base que você teve no Auxiliadora, ela lhe ajudou no nível superior, 
em Física? Ou você sentiu assim uma certa dificuldade, por tá cursando Física, você 
tinha que parar, deixar...reservar um tempo a mais pra retomar conteúdos que você 
tinha esquecido, que você tinha dificuldades? 

Não. Como tava bem recente, assim, na minha cabeça, tava tranquilo, tava dando pra aprender 
as coisas aqui [no IFRN] de um jeito fácil, de um jeito bom, sabe? Sem ter que me preocupar 
em pegar o conteúdo do ensino médio. 

Você falou que estagiava. Você estagiava em quê?  

Eu estagiava numa loja de manutenção de computadores, que tenho o curso técnico de 
Manutenção de Computadores [se referindo ao fato de ter concluído esse curso], aí eu 
estagiava lá nessa época. 

Era um estágio de quantas horas?  

De quatro horas. 

Juntando as horas do estágio, mais as horas dedicadas ao cursinho e ao CEFET que você 
tava cursando na época, você sentia dificuldade em conciliar tudo isso e ter um tempo 
pra estudar? 

Essa foi a minha principal, assim...foi o meu principal motivo pra deixar de lado o CEFET 
porque eu não tinha tempo pra estudar mesmo. Eu vinha e assistia aula, assistia aula no 
cursinho, assistia aula aqui [no IFRN], mas não tinha tempo pra estudar tanto assim.                                         

E atualmente? Você está no curso de Engenharia Civil e continua no estágio?                                        

Não. Eu estou em outro estágio. Estou estagiando lá na SEMURB agora e por ter mais opções 
de horários na grade de Engenharia Civil dá pra conciliar essa parte de estagiar e fazer o curso 
lá na UFRN. 
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E com relação aos seus colegas, alguns de seus colegas trabalhavam e outros nem tanto. 
Outros tinham até um segundo curso. Mas você via neles também essa dificuldade em 
conciliar trabalho ou o segundo curso com os estudos [estudos para o curso de Física no 
IFRN]?                                       

Sim. Principalmente pela questão do horário. A maior questão era por causa do horário, de ser 
seis e quinze [18:15] aqui [no IFRN] e ter que sair, às vezes, do trabalho e do outro curso às 
seis [18h], seis e meia [18:30]. Aí, muita gente não conseguia conciliar direito.    

Tanto o CEFET, como a UFRN, são instituições públicas, mas requer um certo gasto: é 
uma xerox, comprar um livro. Você, em algum momento, teve dificuldade nisso, com a 
questão financeira? 

Não, não. Aqui, não. E nem na UFRN. 

E dificuldade de locomoção, teve alguma? 

Não, não, não. Ônibus que é o normal de sempre não tá no horário, mas isso é normal. 

Então, vamos a duas últimas perguntas. A primeira é o seguinte: qual...pra você, na sua 
opinião, qual é a principal causa das evasões em Física? Da realidade que você viveu na 
sua sala, mas o que lhe vem à mente como a principal causa das evasões? 

 A principal causa, assim...eu acho que seja a dificuldade de conciliar coisas terceiras, alheias 
ao CEFET e ao curso [de licenciatura em Física] com o curso [de licenciatura em Física]. Eu 
acho que a principal causa é essa. Porque, falando pela minha turma, tinha muita gente que 
trabalhava, tinha muita gente que tava estudando pro vestibular, tinha muita gente que tinha 
outro curso na UFRN já. É assim, tinha uma certa dificuldade em conciliar esses horários. 

E dentro do que você acabou de colocar, qual a sugestão que você daria pro CEFET e 
pra coordenação do curso de Física...você tendo digamos um poder de diminuir essa 
evasão, então qual sugestão...o que você mudaria de forma a minimizar esse problema? 

Flexibilidade nos horários de aula, assim, disponibilizar uma, uma...duas matérias...uma 
matéria em dois horários tarde e noite, podia ser. Alguma coisa nesse sentido assim, que 
viabilizasse você poder conciliar coisas alheias ao CEFET. 

Então, 4.2E23, essas foram as últimas perguntas, então estamos encerrando mais uma 
entrevista. Então, lembra-lo novamente, que você não será identificado na divulgação 
desses dados. Então, agradecer em meu nome, em nome do professor Dante, do Núcleo 
de Pesquisa em Educação e, principalmente, em nome do CEFET, já que essas 
informações serão analisadas, avaliadas, justamente pra produzir um documento, um 
trabalho que a gente possa sempre estar melhorando as questões internas justamente em 
prol do CEFET e do curso de Física de forma que a gente possa cada vez mais formar 
com qualidade e, agora, em quantidade, bons professores de Física. Então, novamente, 
muito obrigado e boa sorte aí. 

Valeu cara, muito obrigado. 
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Entrevista com 6.1.2E1 

 

Então, essa entrevista...lembrando, ela é confidencial. Então, na divulgação dos dados, 
das informações, seu nome não vai aparecer. Vai aparecer, no caso, um código: 
entrevistado número tal. Ela [entrevista] tá focada em quatro dimensões pra gente pode 
investigar a questão da evasão. Uma é a dimensão da instituição. São questões relativas 
ao CEFET-RN [IFRN]. Questão de horário, de matriz curricular, coordenação, sistema 
de avaliação, esse tipo de coisa. A segunda dimensão, os professores. Como é que os 
professores se comportavam diante do aluno. A questão da assiduidade deles, relação 
professor-aluno, estímulo. A terceira dimensão, ligada à profissão docente. Então, se era 
uma escolha ou não. Se se identificou ou não [com a profissão docente]. E última, 
questões pessoais. Algum motivo pessoal, emprego, família, dificuldade financeira, esse 
tipo de coisa. 

Então, pra iniciar, eu gostaria que você dissesse o seu nome completo. 

6.1E1. 

6.1E1, vamos lá. Você, no sistema [acadêmico], aparece como evadida em 2006.2. Você 
passou, se eu não me engano, um semestre. Foi quanto tempo que você passou? 

Foi bem pouquinho tempo. Faz tanto tempo que eu nem lembro, mas foi bem pouquinho 
tempo. 

Chegou a um mês? 

Eu acho que se chegou a isso foi muito. 

Então, vamos direto ao ponto, depois a gente vai detalhando essas dimensões. Qual foi o 
principal motivo da sua evasão? 

Foi porque eu tinha um outro curso e tinha que escolher entre um e outro porque os dois eram 
no mesmo turno. E aí eu tive que escolher entre Física e Turismo. Aí eu escolhi Turismo. 

Turismo aonde?  

Na UERN. Como era licenciatura [se referindo ao curso de Física]...eu gosto mais de 
bacharelado. Se fosse bacharelado, eu teria continuado. 

Mas o polo é aqui em Natal? 

Aqui em Natal. 

Mas você ficou...você fez vestibular aqui no CEFET. Você entrou e ficou algum tempo 
com a gente no CEFET. E nesse pouco tempo que você ficou, você tem alguma coisa a 
dizer do CEFET enquanto instituição? 

Não. Eu acho o CEFET [IFRN] muito bom. É uma instituição que dá apoio pros alunos, essas 
coisas...tem pesquisa. Como na UERN, por exemplo, o campus daqui não tem. É muito 
precário. Aqui não tem pesquisa, não tem extensão nenhuma. E o CEFET tem. Mas também 
aqui [no IFRN] é a sede e não tem como não ter. 

Mas dando uma olhada na matriz curricular... [entrevistada interrompeu o 
entrevistador]. 

Tem gente que tem mais habilidade pra Física, pra Cálculo, pra essas coisas, mas agora tem 
gente que tem muita dificuldade e lógico, eu acho que vai desistir do curso. Agora, quem tem 
facilidade e quem gosta mesmo, vai continuar. 
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O horário, você... [entrevistada interrompeu o entrevistador]. 

Pra quem mora longe, pegar ônibus lotado pra voltar pra casa é horrível. Sim, dez e quinze 
[22:15], tem que sair às dez horas [22h] porque o ônibus passa exatamente as dez e quinze 
[22:15], então a gente vai perdendo todo dia quinze minutos. Eu acho que se começasse antes 
talvez...mas aí tem gente que trabalha e não vai poder chegar. Aí quanto a isso, eu não tenho 
solução. Não sei o que pode fazer.     

Mas o horário à noite tem problema assim...[a entrevistada interrompeu o 
entrevistador]? 

Eu acho...de noite eu acho legal. O único problema é pra quem mora longe pegar ônibus 
lotado. Aí ter que sair um pouquinho mais cedo e vai perdendo todo dia quinze minutos e no 
final do semestre são algumas horas. 

No caso, os professores...eram cinco disciplinas, no primeiro nível, e cinco professores, 
um por disciplina. O que é que você achava dos professores daqui? 

Os professores...é...sim. Tinha uns que explicavam melhor...que sempre tem uns que explicam 
melhor que os outros...que a gente gosta mais que os outros, mas eu já acho que...gostei de 
todos, assim, são bons.                                                                        

Teve algum professor específico que você viu que não tava bem na sua atuação? Que 
poderia complicar a vida do aluno?                                                                                       

Sinceramente, eu não gostava muito do...esqueci o nome dele, de Metodologia, como é que é 
o nome dele?  

Metodologia foi no segundo período.  

Foi no primeiro período, é aquele que disse que também é professor de Metodologia... 

O professor de Fundamentos Histórico-Filosófico da Educação. P5.  

No começo, eu não gostei muito dele, mas eu acho que isso é.... 

Mas, ainda em relação aos professores, você via se os professores estimulavam a questão 
do aluno permanecer no curso, na profissão de professor?  

O professor de Física já chegou logo botando pavor no dia da aula dele dizendo que esses que 
não vieram já desistiram do curso [o professor estava se referindo aos alunos que tinham 
faltado a sua aula]. Aí quem tava meio balançado ficou meio que...desistir, de não continuar. 
Acho que não fazer isso, não incentivar esse tipo de coisa...que faltava [o aluno faltar], de 
desistir do curso, não sei né.  

Os professores incentivavam a permanecer e a ser professor ou não? Eles eram 
indiferentes a isso?  

Não. No comecinho, bem no comecinho mesmo [se referindo ao episódio anterior]. Acho que 
não tava...eu não conhecia muita gente, a turma não tava bem entrosada, os professores 
também não conheciam os alunos. Eu acho que...tava bem no comecinho mesmo, não dá nem 
pra comentar muito.  

Com relação ao preparo do professor. Os professores estavam preparados? Ou 
deixavam a desejar? 

Sim. Eu acho que eles estavam bem preparados. Pra tarem numa instituição como o CEFET 
tem que estar bem preparado. Não deixavam muito a desejar nesse...nessa área.  
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Continuando o curso, você acha que teria problemas com os professores em relação a 
isso?  

Se eu tivese continuado no curso?  

Sim.  

Eu acho que não.                                       

Agora, vem a questão da profissão docente. Como você já comentou. Você optou lá no 
vestibular, tava claro: licenciatura em Física. Mas você disse que não era a sua área. 

Eu fiz licenciatura em Física porque eu gosto de Física, mas eu achava que...aí quando eu vi 
mesmo que era pra ser professora, pra dar aula e não era tão visado na pesquisa, aí eu não 
gostei muito.  

Mas identificação quanto à carreira de professor?  

Não.  

Em nenhum momento?  

Em nenhum momento.  

E em nenhum nível também [nível de ensino]?  

Em nenhum nível.  Acho que eu não tenho muito tato pra isso não.  

Mas você gosta de Física. Você se vê trabalhando na área da pesquisa?  

No bacharelado, na pesquisa. A pesquisa, eu acho o máximo. Agora, dando aula, não.  

Nem como professor universitário?  

É...pode ser, mas só depois de fazer o bacharelado. Depois de pesquisar bastante, eu acho que 
seria...como é que se diz, eu poderia ter mais didática, digamos assim, pesquisando, fazendo 
ali como é que acontece. Não que a licenciatura não acontecesse isso, mas o bacharelado é 
mais a pesquisa do que o ensino.     

E no caso, você até lembrou bem, desde o primeiro período, a gente já vê disciplinas da 
área de educação. 

Isso que me fez desistir. Por que assim...tinha mais...só tinha uma aula de Física na sexta-
feira. Era uma aula tipo...eram dois horários...não. Eram quatro horários.  

Era segunda e sexta.  

Segunda e sexta. Aí o professor começou a faltar. Logo porque eu vim fazer Física, o 
professor falta e eu só tenho aula de Cálculo e Fundamentos, que eu esqueci o nome, e 
Epistemologia, pronto. [Interrupção].  

E no caso, como você disse, o professor...de Física mesmo só tinha uma disciplina 
[entrevistada interrompeu o entrevistador]. 

Só uma aula de Física. Eu vim pra cá fazer Física e não tem aula de Física. Cálculo ainda 
levava. Tá envolvido. Eu gosto de Matemática, mas eu vim ver um pouco de Física por que eu 
quero assistir aula de Física e o professor de Física não aparece. Então eu me desestimulei né, 
nunca tinha vivido esse momento.  

Você lembra quantas aulas ele faltou?  
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Eu acho que só vi uma aula dele, olha que foi um longo tempo. Por que assim: teve um dia 
que ia ser o trote, aí na primeira semana ele não foi. Aí depois, ele faltou não sei o porquê, eu 
acho que ele tava doente. Eu sei que eu acho que só vi ele uma vez.  

Então foi algo que marcou?  

Foi algo que me marcou. Você vem pra fazer Física e não tem aula de Física.  

Ainda com relação à licenciatura...é um projeto de curso voltado pra 
licenciatura...mesmo você não tendo afinidade com a área, você, pelo que você viu, você 
achou bem estruturada essa parte [a estrutura curricular]?  

Sim, tanto é que eu desisti. Se fosse mais baseado no bacharelado eu teria continuado. 

E com relação à profissão docente como um todo. A gente sabe que atualmente é uma 
profissão que não tá sendo tão valorizada e tudo mais, mas como é que você vê isso, a 
profissão de professor na realidade brasileira? 

Ai...ser professor...não acho que se...se não for assim tão voltado pra área da educação 
pública, se for pra essa área da educação particular, eu acho que vai ganhar um pouquinho 
mais do que se for pra educação pública que tá muito precária né. Então, na universidade 
também. O professor da universidade também não ganha assim horrores [expressão usada 
para dizer que o professor não ganha tão bem assim]. Eu acho que não é valorizado como 
deveria. A gente passa muito tempo estudando pra depois ser professor e dar aula e passar por 
tudo que a gente passou e não ganhar tanto quanto a gente merecia. 

Vamos pras questões pessoais. Então, em relação à identificação com o curso...Se fosse 
[entrevistada interrompeu o entrevistador]. 

Se fosse bacharelado eu taria até hoje. 

Você tá atualmente fazendo dois cursos. Quais são esses cursos?  

Comércio Exterior aqui no CEFET [IFRN]. Voltei pro CEFET. E turismo na UERN.  

E como é que você vê essa questão de ter duas matrículas. Fica muito puxado, dá pra 
levar?  

Aqui no CEFET [IFRN] não dá pra trancar né, então se pudesse trancar algumas matérias 
acho que seria mais fácil quem faz dois cursos. Mas como na UERN eu posso, então eu 
tranco. Só pago algumas matérias lá em alguns dias na semana e aqui [IFRN] eu fico todos os 
dias.  

E em relação ao ritmo de estudo?  

Aí não dá né. Ou estuda mais pra um ou estuda mais pra outro. No caso, eu dou mais 
preferência pra o CEFET. Na UERN, assim, eu tenho menos matéria pra estudar.  

Mas você tá dando conta dos dois [curso]?  

É porque eu tô fazendo a UERN um dia na semana.  

O seu rendimento é bom?  

Vou ser sincera, eu não gosto muito de Turismo, então não é tão bom quanto o do CEFET.  

O porquê da escolha por Turismo?  

Eu não sei porque eu escolhi. Na hora de fazer a inscrição eu escolhi Turismo. Passei e quis.  

E entre fazer Turismo à noite e licenciatura em Física?  
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Se não fosse licenciatura, eu nem teria pensado duas vezes [teria ficado com o curso de 
Física].   

Sobre a sua formação. Você terminou o ensino médio aonde? 

Na escola pública. 

Qual escola? 

No Churchill. Winston Churchill. 

Você terminou no Winston Churchill...tá fazendo, cursando dois cursos. A base que você 
teve lá [na E.E. Winston Churchill], sua formação e até mesmo anteriores...[entrevistada 
interrompeu o entrevistador].  

[Parte inaudível da fala da entrevistada] escola pública não. Eu não sou daqui. A escola 
pública lá no Rio Grande Sul é bem melhor que a daqui. Quando eu vim pra cá, eu estranhei. 
Mas eu continuei. Mas a escola pública daqui não é muito boa não. A base é péssima.  

Mas o Churchill foi aqui?  

Foi aqui.  

Mas ainda em relação à base, você, tanto lá no Rio Grande do Sul como 
aqui...[entrevistada interrompeu o entrevistador]  

Se não fosse no Rio Grande do Sul, eu acho que não sei o que eu...  

Você acha que teria dificuldades pra acompanhar o curso? Ou você que dava pra levar 
o curso normal?  

Eu acho que dava, porque depende de cada um. Da facilidade que cada um tem pra aprender. 
Então não teria dificuldade em continuar o curso por ter feito ensino médio em escola pública. 
Não sei se é porque, quando eu comecei o ensino médio no Rio Grande do Sul, lá era muito 
melhor que aqui né...acho que se não fosse por eu ter começado lá e tipo ter ficado só aqui 
seria mais complicado porque aqui faltam muitos professores, as aulas não são boas, sabe?  

Aqui você cursou do primeiro ao terceiro [ano do ensino médio]?  

Eu acho que foi. Eu não lembro direito não.  

Mas isso foi algum empecilho, alguma dificuldade para os seus cursos?  

Não. 

Com relação à questão das duas matrículas. Você tem uma matrícula no CEFET e tem 
uma matrícula fora. Existe essa política do CEFET [IFRN] de bolsa que você só pode ter 
bolsa aqui se tiver apenas uma matrícula aqui. Como é que você vê isso?  

Eu acho que se eu conseguir uma bolsa [no IFRN] eu tranco lá [UERN]. Porque lá não tem 
muita estrutura. Não sei se é porque o campus daqui num [se referindo ao campus da 
UERN]...agora que mudou ali pra Ayrton Senna [uma rua de Natal]  porque era lá na zona 
norte [uma das zonas da cidade de Natal] e era micro [se referindo a um campus muito 
pequeno], não tem estrutura nenhuma, não oferece bolsa pra gente. Era só o curso mesmo e a 
gente era muito largado. E o CEFET tem uma estrutura muito maior. Tanto é que dá bolsa. A 
gente pode estudar e pesquisar aqui. Isso é uma renda pro estudante. Não ter que trabalhar. E 
lá [na UERN] não oferece isso. 

Essa questão de trabalho, você acha que se você tivesse trabalhando, você cursar a noite, 
você acha que seria complicado pra você? 
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Não sei. Pra quem trabalha, eu acho que fica meio puxado, trabalhar e ao mesmo tempo 
estudar. Ainda mais por ser um curso como Física que é bem puxado. A matriz curricular tem 
bastante cálculo, essas coisas assim. 

Você falou a questão da locomoção...voltar à noite era bem complicado. Você sentiu isso 
direto nesse tempo que ficou aqui no CEFET? A questão do transporte. 

De noite, a frota de ônibus eu acho que diminui e quem vai de ônibus isso é horrível.  

Mas chegou a ser algum empecilho?  

Algum empecilho pra eu não vir pra cá, não. 

E sabemos que você está estudando numa instituição pública, tanto a UERN, como o 
CEFET, mas tem algumas despesas, tipo: xerox, comprar um livro, lanche. Você viu 
algum problema nisso? Teve alguma dificuldade na questão financeira? 

Não, não senti não. 

Não foi um problema, não? 

Não.  

Você falou bem da situação precária da UERN. Comparado com o CEFET, como é que 
você analisa?  

O CEFET é muito melhor. A UERN foi passar agora...agora pra Ayrton Senna, agora que teve 
um prédio próprio. E o CEFET tem quase cem anos, vai fazer o centenário. Então não tem 
nem comparação à estrutura do CEFET com a estrutura da UERN. Não sei o campus central 
[campus central da UERN que se localiza na cidade de Mossoró] porque não fui lá, mas o 
daqui de Natal não tem um mínimo de estrutura. 

A questão novamente da escolha do curso. A gente sabe que a UFRN também tem Física, 
licenciatura em Física e bacharelado. Então, por que não foi uma opção de fazer Física 
bacharelado? 

Bacharelado na UFRN? Por que eu já tinha feito naquela época um vestibular. Eu já tinha 
feito um vestibular pra Farmácia na UFRN e não passei. Eu queria fazer o vestibular da 
UFRN depois de...no outro ano. Mas como eu passei pra Turismo [na UERN], eu não fiz o 
vestibular [da UFRN]. E agora eu fui fazer e passei pra cá, pra Comércio Exterior [fez o 
vestibular do CEFET após ter desistido da licenciatura em Física]. 

O que é que você tá achando de Comércio Exterior? 

As minhas aulas vão começar na segunda-feira. 

Eu achava que você tava de férias nesse período agora. E a questão assim, já você 
vivenciou um pouquinho o CEFET e vai vivenciar agora bem mais com Comércio 
Exterior. E tá vivenciando um pouco da UERN e também fez opção por Farmácia na 
UFRN. Você acha que existe ainda uma preferência pela UFRN pelas pessoas? A gente 
sabe que lá há a tradição em ensino superior é bem maior que o CEFET. Tanto é que a 
licenciatura em cursos superiores aqui é bem recente, de 2000 pra cá. Na UFRN, não, a 
questão do ensino superior é bem mais antiga. Como é que você vê isso?  O pessoal 
valoriza mais a UFRN nessa questão? 

Eu acho que é justamente pela tradição. Dão preferência pela UFRN, pela UFRN ser uma 
universidade há muito tempo. Mas o CEFET por ser menor que a UFRN, eu acho que é capaz 
de dar mais apoio ao aluno do que a UFRN. A UFRN sendo maior dá menos apoio pros 
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alunos do que o CEFET que é menor e é capaz de suportar mais essa demanda. Quer dizer 
compatível com o tamanho que se tem e a demanda de alunos. 

Como é que você via o apoio...assim...de Física? Você passou um certo tempo...inclusive, 
essa questão do apoio tá um pouco ligado à questão da matriz curricular. Como você 
disse que você não tem como trancar. Como é que você vê isso? A questão do 
trancamento? Da relação com as disciplinas? 

Eu acho que se pudesse trancar pra quem tem mais de um curso [de nível superior] seria bom. 
Pra quem tá fazendo só um curso, eu acho que não atrapalha muito não. No meu caso, se eu 
pudesse...o CEFET [IFRN] eu não trancaria não porque eu realmente não tô gostando de 
Turismo. Mas se pudesse trancar pra quem faz dois cursos simultaneamente seria mais fácil.   

E a questão do trancamento...você acha que teve um apoio direto, indireto da 
coordenação? Dos professores? Da direção do CEFET? 

Eu fiquei pouco tempo nem deu pra notar isso. 

Você chegou a procurar [entrevistada interrompeu o entrevistador]. 

Não. Eu fiquei pouco tempo e era a primeira vez que eu tava na universidade e não sabia nem 
o que fazer.  Agora, eu vou procurar mais porque eu tô sabendo mais o que o CEFET pode 
oferecer, mas naquela época, eu não tava nem sabendo o que eu tava fazendo aqui. Eu não 
sabia nem pra onde eu ia. 

E por que da escolha por Comércio Exterior? 

Por que eu gostei da grade. Agora, eu aprendi a fazer curso. Agora, eu olho a grade e se me 
interessar, aí eu faço. E eu realmente gostei da grade e me inscrevi e passei, graças a Deus. 

E voltando pra questão da Física, você pretende em algum outro momento [entrevistada 
interrompeu o entrevistador]. 

Eu sempre falo isso. Eu ainda vou fazer Física. Eu realmente gosto de Física e ainda vou fazer 
Física de novo. Mas licenciatura não.   

E uma questão assim que a gente tá colocando... atualmente tá sendo bem presente isso 
que é a questão do diploma. Muita gente entra na universidade pra ter um diploma e 
tentar concursos. Então, como é que é isso pra você? Em algum momento passou isso 
pela sua cabeça? 

Não. Turismo, por exemplo, eu fiz porque tem aquela pressão, acaba o segundo grau então 
tem que fazer alguma coisa. Fazer pra passar e conseguir um diploma pelo menos da 
universidade. Mas agora... eu acho que é importante ter um diploma no mundo de hoje porque 
emprego tá difícil, mas nem sempre é essencial assim. Muita gente consegue com o segundo 
grau, mas não é um emprego bem remunerado como quem tem um diploma essas coisa. Mas 
tem gente que consegue sem o diploma ou só com o técnico. Hoje em dia técnico tá em alta. 

A gente vê muito isso no nosso dia a dia e vê também a questão da concorrência. Por que 
o curso de Física tem uma concorrência muito baixa [entrevistada interrompeu o 
entrevistador]. 

Todo mundo fala: “é tu e a caneta”. Não tem nem com quem concorrer. 

Você acha que a questão da concorrência [ser baixa] favorece esse tipo de atitude 
[desistir do curso facilmente e/ou se interessar somente pelo diploma de nível superior]?  

Eu acho que sim. Muita gente fala "eu acho que vou fazer Física porque eu entro na 
universidade e pego o diploma" ou então só pra dizer que passou do segundo grau pra 
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universidade. Passou num curso menos concorrido, passou e depois "vejo o que vou fazer". 
Eu acho que isso também favorece a evasão. A pessoa entra só por entrar e acaba não 
gostando e saindo.  

Você tem quantos anos? 

19. 

Você se sentiu pressionada por você ou pela família? [pressionada com relação à escolha 
do curso]  

Por mim. Eu vou sair do segundo grau e vou fazer o que? Aí eu não sabia o que eu fazia, eu 
ia...eu comecei a gostar de Física depois que eu fiquei em recuperação. Que lá eu não era 
muito boa em Física, mas depois que eu fiquei em recuperação eu comecei a estudar e a 
gostar. Aí foi que eu resolvi fazer Física. Se não fosse a recuperação eu não gostaria de Física.   

Comércio Exterior e Turismo. Você pretende terminar os dois? Um ou Outro? Os dois 
ao mesmo tempo? 

Sinceramente, Turismo, eu não tô muito estimulada pra isso não. Eu não tô gostando, não tem 
haver comigo. Eu acho que vou trocar pra Direito. Vou fazer reopção de curso e colocar pra 
Direito. Vê se eu gosto. Quando eu vi a grade de Comercio Exterior, eu vi que tinha bastante 
disciplina da área de Direito. E aí eu fui fazer um concurso aí e acabei tendo aula de Direito e 
eu comecei a me interessar também. Aí eu vi o curso de Comercio Exterior e fiz a inscrição. E 
tava pensando em trocar turismo por Direito porque eu não tô gostando de Turismo.                  

E a questão. Terminando o curso, tando empregada, como você, diz: “ainda vou fazer 
Física”. Você pretende num futuro longínquo fazer Física quando se aposentar? 
[entrevistada interrompeu o entrevistador] 

Não. Assim que eu puder eu faço. Mas vou fazer bacharelado. 

Então, só pra finalizar a gente deixa um espaço pra o entrevistado pra suas 
considerações finais. Você tem tempo que quiser pra comentar qualquer coisa 
relacionada ao curso, ao tempo que você ficou, ao CEFET ou à pesquisa que tá sendo 
desenvolvida ou a profissão de professor. Então, você fique à vontade pra [entrevistada 
interrompeu o entrevistador]. 

O curso, enfim, eu fiquei pouco tempo, mas eu realmente desisti porque era licenciatura e eu 
vim fazer Física, e o professor de Física faltava. Eu me desestimulei a partir daí. Eu só vim 
pra aula de Cálculo, eu acho que era a aula que eu gostava. Aquela da Fundamentos da 
Educação [se referindo à disciplina Fundamentos Históricos-Filosóficos da Educação] não era 
a minha área, eu já comecei a não gostar. Epistemologia me dava sono, porque eu não gosto 
de Filosofia. Aí eu gostava da aula de Cálculo e Física, mas Física não tinha muita aula. Aí, 
eu fui deixando, deixando, deixando...aí não vim mais. Aí teve a greve. Foi na época da greve 
que eu não vim mais. Teve a greve, aí meu primeiro período eu tô de greve aí não voltei mais. 
Foi uma greve de uma ou duas semanas. Foi uma paralização. Foi a partir daí que eu...eu já 
tava vindo arrastada quando tinha as aulas que eu não gostava e depois da greve eu pensava e 
não quero mais voltar. Eu gostei das aulas de P15 também. Eu ia voltar porque ia ter prova, se 
eu não me engano dele. Eu ia fazer a prova, mas aí acabou a empolgação, aí eu não voltei 
mais. 

E assim, só uma pergunta final. Diante desse dado que eu coloquei pra você: trinta 
pessoas, só temos seis. Como é que você vê isso? 

Eu fico triste porque eu gosto de Física e eu não entendo porque as pessoas não seguem...pra 
quem gosta de licenciatura, lógico. Eu só não continuei porque era licenciatura. 
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Você acha que o problema maior tá onde? 

O que faz as pessoas desistirem? É porque as pessoas geralmente não tem muita facilidade 
com as matérias ligadas a Física. Pra mim na minha concepção é isso. 

Então, estamos encerrando mais uma entrevista. Eu quero agradecer a você em nome do 
professore Dante, em nome de nós que estamos entrevistando e em nome do Núcleo de 
Pesquisa em Educação. E lembrar que esse material é muito importante e será juntado 
com as demais entrevistas pra que a gente possa produzir um material que realmente 
[entrevistada interrompeu o entrevistador]. 

Mais uma coisa, as pessoas não persistem em Física porque realmente o professor não é muito 
valorizado. Eu acho que é mais ou menos isso. A habilidade que as pessoas não têm em seguir 
o curso porque realmente é muito puxado pra quem não gosta, quem não tem habilidade pra 
fazer cálculo e Física. E também a profissão de professor. Quando eu terminar ou vou fazer o 
quê? Vou dar aula não se sabe onde. Se passar em concurso você ganha bem, mas se não 
passar vai dar aula e ganhar muito pouco. Passa muito tempo estudando pra ganhar pouco.    

Então, buscamos um retorno pra instituição e pro curso ser avaliado por todos que 
fazem o curso que é uma questão séria, mas é uma solução nossa para o curso pra 
melhoria e reduzir o número de evadidos. Então novamente agradeço a sua colaboração 
e muito obrigado.                                                                                                                                                               
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 Entrevista com 6.1E3 

 

A gente vai começar mais uma entrevista. No caso, gostaria que você dissesse o seu nome 
completo. 

6.1E3 

6.1E3, então, eu vou seguir o seguinte roteiro: essa entrevista, ela não é fechada. Tem 
alguns pontos que eu gostaria que você comentasse que são quatro dimensões que a 
gente gostaria de investigar na licenciatura em Física. Tem uma dimensão que é o quê? 
A instituição. Então, são questões relativas ao CEFET-RN [IFRN]. Aqui diz respeito o 
quê? Se você...não precisa responder agora. Eu vou explicar todas e depois você 
responde como você preferir. Então, essa primeira dimensão fala do CEFET como um 
todo. Se você acha que a evasão teve alguma ligação ou relação com o CEFET, a 
instituição. A questão do currículo, dos horários, esse tipo de coisa. A segunda dimensão 
fala dos professores. Se os professores tiveram uma influência direta na sua evasão, na 
sua desistência. O terceiro...a terceira dimensão é sobre a profissão docente. O que é que 
você acha da profissão docente, ser professor. E a última são questões pessoais. Se foi um 
motivo mais pessoal a sua saída. E, por último, as considerações finais onde você fica 
livre pra dizer alguma coisa, se lembrar de alguma coisa. 

Então, eu queria que você comentasse, com base nisso, a sua evasão. Com relação ao 
CEFET, você acha que o CEFET teve alguma influência assim...qual foi o principal 
motivo de você ter saído? 

Bom, o principal motivo da minha saída do CEFET [IFRN] foi mais pessoal. Com relação à 
instituição CEFET, foi uma opção minha fazer o vestibular daqui [do IFRN] 
porque...assim...eu tenho uma certa noção de como funciona aqui e creio que é uma 
instituição séria, boa aparelhagem e ensino. Não foi ela que me incentivou a sair. Foi mais por 
motivos pessoais mesmo.                                               

No caso, você já estudou aqui no CEFET?  

Não, mas eu conheço muitos amigos meus que estudaram aqui e falam muito bem do CEFET. 
E foi até uma pena eu não ter feito o segundo grau aqui naquela época que era ETFRN ainda. 
Eu não tive a oportunidade de fazer e tal. Os planos eram outros e acabaram mudando.  

Na questão dos professores, você chegou a...você disse que passou uma semana, é isso?  

Acho que foi...eu passei uma semana aqui [no IFRN].  Eu fiz o curso de Física porque eu 
gostava de Física. Gosto de Física e a ideia não era nem assim ser professor de Física, mas eu 
gostava de Física. E na época eu tava tentando várias coisas e optei por Física por experiência. 
Então, eu fiz o vestibular, passei em boa colocação, não tive muita dificuldade. Só que eu 
entrei e fiz...cursei uma semana só. Por quê? Como eu falei, alguns motivos pessoais que eu 
vou explicar mais pra depois. Eu só fui uma semana de curso e eu não cheguei a ver...a ter 
aula com todos os professores da grade. Primeira semana de aula, alguns professores não vem 
e tal...aquele início de semestre...mais explicação e tal. Mas os professores que eu tive aula, 
com que eu tive aula, um deles foi o de português, eu gostei muito dele, da maneira que inicia 
a aula, a explicação e tal. Então, com relação aos outros professores também, pelo menos, 
durante essa semana não teve nenhum problema.   

A questão da profissão docente. Na opção pro vestibular, tinha lá: licenciatura em 
Física. Então, ter uma habilitação pra dar aula, uma opção docente. Com relação a isso, 
você queria mesmo ser professor? O que é que você acha da profissão de professor? 
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É a questão. Eu já sou professor particular de Física, então já dei muita aula particular de 
Física. E, naquele momento, eu estava numa situação que eu não sabia o que fazer. Tava meio 
vago. Então, eu tava atirando pra todos os lados. Então, um dos lados foi fazer Física. Vou 
fazer Física aqui [no IFRN] pra ver como é que é. Se der certo e tal, quem sabe ser professor. 
Já tinha um sonho antigo de ser professor. Só que o tempo vai passando e você vê que a 
realidade é muito complicada né. Então, foi assim, uma opção que eu disse "vamos ver o que 
é que dá". Só que como eu falei, surgiu alguns problemas pessoais que começaram a interferir 
nessa minha intenção. Então, eu fiz o curso de Física porque eu gosto de Física e porque eu 
tinha uma certa ideia de ser professor de Física futuramente, e ainda tenho. Não é pra agora, 
mas quem sabe no futuro, mas como uma forma de lazer só pra continuar estudando e quem 
sabe lecionar algum dia.  

Mas você dá aula particular há quanto tempo, mais ou menos?  

Desde os quinze anos. Eu nunca tive oportunidade de dar aula pra uma sala de aula, mas 
sempre tive vontade...assim...de encarar uma turma assim e tal. Eu me via, quando eu 
estudava no nível médio, eu me via ali como professor e tal dando aula. Então, foi uma 
identidade com essa situação de um dia dar aula. Só que surgiram certas coisas na vida que a 
pessoa vai mudando a ideia. Mas quem sabe futuramente.         

Chegando nesse ponto. Você falou de coisas pessoais, coisas da vida. Mas o que é que 
ocorreu?                                                                                                                                                                                                                      

Quando eu decidi fazer o curso de Física, eu tinha acabado de terminar a faculdade de 
Engenharia Elétrica. Terminei o curso de Engenharia Elétrica e aquele negoço, você recém-
formado, desempregado e o que fazer? Então, aí, eu optei por várias coisas ao mesmo tempo. 
Eu acho que esse foi o meu erro. Comecei a fazer o mestrado. Tava estudando pra concurso 
público em outra área. Dava aula particular. E fiz vestibular pra Física e entrei. Então levei 
essa rotina durante uns três, quatro meses. Fazendo muitas coisas. E aí começou as aulas de 
Física e tal e eu continuei nesse ânimo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vi que não 
ia chegar a lugar nenhum. Eu tinha que decidir o que eu queria da vida pra poder seguir um 
foco, uma posição. Se eu queria ser mesmo professor de Física. Se eu queria fazer o mestrado 
mesmo, apesar que não gosto muito do mestrado e tal. Tava fazendo [o mestrado] porque não 
tinha muito o que fazer. Ou se eu queria mesmo o concurso ou começar a profissão de 
engenheiro mesmo. Então, eu tava nessa coisa conturbada da vida, nessa minha fase. Então, 
eu tive que escolher. E uma das saídas foi abandonar o curso de Física porque eu me via assim 
"eu já sou formado, sou formado e tenho que me sustentar e se eu passar mais quatro anos 
fazendo outro curso, vou passar mais quatro anos sem dinheiro", então eu tive que optar mais 
pela área...me definir na vida. É por isso que eu me vejo assim algum dia fazendo Física 
novamente quando tiver uma certa estabilidade num emprego fixo e aí sim retornar ao curso 
de Física pra terminar e quem sabe lecionar. Mas como uma forma de continuar estudando, 
uma forma de lazer, uma forma de aprendizagem ainda. Mas no momento, naquele momento, 
não era o tempo de eu continuar o curso de Física. Então acabei abdicando pelo curso de 
Física e pelo mestrado também.        

Você terminou Engenharia Elétrica na UFRN?  

Na UFRN.  

E o mestrado também pela UFRN?  

O mestrado eu fiz um semestre na UFRN, mas como eu falei tava puxando muito e também 
sem bolsa, sem dinheiro e tal e eu tive que me definir. Eu não tinha...eu não tenho mais aquela 
proteção dos pais...ou eu faço alguma coisa pra ganhar dinheiro pra me sustentar ou então eu 
vou morrer de fome. Aí eu tive que abandonar Física, abandonar o mestrado.  
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No caso, o mestrado era em que área lá? 

Na área de telecomunicações. Eu até pensei em fazer o mestrado na área de Física. Como eu 
gosto muito de Física e pra não tentar outra faculdade, por que não fazer o mestrado em 
Física? O problema é que como eu já tava na área de telecomunicações, lá na parte de 
Engenharia Elétrica, e eu não conhecia nenhum professor de Física, eu não conhecia. E a 
parte do mestrado de Elétrica, eu já tinha todo o conhecimento, conhecia os professores, eu já 
tinha um certo conhecimento, eu já tinha trabalhado na área como bolsista, então eu optei por 
fazer mestrado em Engenharia Elétrica.  

No caso do mestrado você também chegou a desistir lá, terminou, tá cursando?  

Não. Eu fiz um semestre e tranquei.  

Tá trancado?  

Tá trancado. Então é aquela questão: tô trabalhando agora e quem sabe eu possa voltar, mas a 
questão é que eu quero primeiro me estabilizar e é por isso que eu estou estudando pra 
concurso público.  

No caso da estabilidade que você tá buscando, você tá buscando uma estabilidade no 
trabalho e retorno financeiro. No caso, qual o seu trabalho atualmente?  

Eu passei num concurso da prefeitura e hoje eu trabalho na área administrativa de lá. Só que 
não é o suficiente. O salário não é satisfatório e inclusive eu continuo estudando pra ter uma 
melhor estabilidade.  

Mas não é sua área de formação?  

Não é minha área de formação. 

Você falou que tinha essa questão dos pais, tinha o apoio de seus pais e tal. Atualmente, 
não tem por quê? Você deixou de morar com eles?  

Eu ainda moro com eles, só que quem paga as minhas contas sou eu. Eu só tenho comida e 
dormida porque até a roupa pra lavar sou eu que banco. Então, meus pais, eles me 
sustentaram, deram educação de qualidade no ensino médio e exigiram uma aprovação em 
uma faculdade pública, até porque uma faculdade particular hoje tá inviável. Pra você fazer 
uma faculdade particular, você tem que trabalhar, sem isso complica. Então, a partir do 
momento que eu me formei, eles falaram "quando se formar arrume um emprego e vá viver 
sua vida". Só que o emprego não veio na área de Elétrica. E aí eu tive que fazer alguma coisa 
pra ganhar dinheiro. Então, comecei a estudar pra concurso. Aí passei nesse. É um concurso 
que dá pra tirar um certo dinheiro, dá me sustentar temporariamente e trabalhar meio 
expediente. Então, dá tempo pra estudar pra outros concursos pra tentar algo melhor. 

No caso de concurso, você vê sua profissão, engenheiro eletricista, você pretende atuar 
nessa área ainda quando passar num concurso ou você realmente deixou de lado?  

No começo, eu comecei a fazer concurso direcionado pra área. Fiz, passei até num, só que 
ainda não fui chamado e não sei se vou ser porque é pra cadastro de reserva. E fiz uns três 
concursos, depois desse que eu passei, na área de elétrica. Concursos difíceis, alguns eu não 
atingi o ponto de corte, outros sim, mas muito distantes das vagas. Só que atualmente aparece 
muito concurso na área de Direito, tanto pra nível médio como pra nível superior, e como 
aparece muito e o salário é muito bom nessa área, eu comecei a ingressar pra área de Direito. 
Estudando pra tribunais, a parte de fiscal, até porque você passando em nível médio, não 
precisa nem ter nível superior, só o nível médio, mas nessa área de Direito o salário é quatro 
mil reais. É um salário muito bom só pra nível médio. Então eu comecei a estudar, a ingressar 
nessa área de direito, fugindo um pouco da minha formação. 
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Você comentou um pouco da questão da profissão docente dizendo que a realidade é 
meio complicada. Diante do que você falou, de um salário de pessoas concursadas em 
Direito de quatro mil reais, como é que você vê a profissão docente? Caso você retorne 
aqui pro CEFET e se forme como professor, como é que você vê essa questão? 

A questão do docente, só pra dar aula no nível médio e tal, eu acho meio complicado. Porque 
você se forma e vai dar aula de Física nessas escolas...tem que dar duas, três, quatro, cinco 
escolas pra poder atingir uma remuneração satisfatória no final do mês. Então, você trabalha 
de manhã, tarde e noite pra atingir um certo patamar e que esse patamar poderia ser muito 
bem encontrado num concurso de nível médio na parte de Direito. Então, devido essa 
complicação que eu não optei em ser professor, seguir a carreira de professor de Física. Eu 
pensei primeiro arrumar uma estabilidade num emprego e depois fazer um curso de Física 
como ensinamento mesmo, como até uma forma de lazer de fazer o curso, que eu gosto de 
Física e continuar estudando e quem sabe dar aula no período da noite só pra não ficar parado. 
Eu pretendo fazer uma faculdade ainda antes de...  

Então, a profissão docente é uma coisa que você gostaria de trabalhar, mas com 
estabilidade?  

É.  

Coisa que na época que você tava aqui no CEFET [IFRN], tinha acabado de passar aqui 
em licenciatura em Física e não deu pra conciliar.  

Hum rum. Não deu pra conciliar, justamente. E hoje ainda não está dando, mas quem sabe 
futuramente, trabalhando no emprego, ganhando bem, tendo uma certa estabilidade que 
oferecem os concursos, quem sabe continuar a faculdade a noite que é um bom horário a 
partir das...a instituição...o horário da noite foi um dos motivos de eu fazer Física foi a 
questão do horário e à noite...certo.  

O horário favorecia?  

O horário favoreceu a minha escolha com certeza. Se fosse num outro horário eu não teria 
nem feito, por isso que eu não fiz na UFRN. Além de o horário ser pela manhã lá, na época, 
pela manhã, aqui [no IFRN], à noite, facilitou muito a minha entrada aqui. 

Você chegou a conhecer um pouco do CEFET [IFRN] pelo pouco tempo que você 
passou. Você conheceu muito bem a UFRN pelo curso que você terminou lá. Entre os 
dois, assim...Lá [na UFRN] também tem Física bacharelado e licenciatura, aqui [IFRN] 
só licenciatura, mas você acha lá, por ter uma tradição maior no ensino superior e 
diversos cursos de licenciatura também, você acha que isso poderia pesar na escolha de 
um aluno? Por exemplo, pela UFRN porque é mais tradicional, muita gente vai pra lá 
em vez de ir pro CEFET. A sua escolha foi só pelo horário? Ou você conhecia a tradição 
do CEFET pelo ensino superior? Será que você optaria pela licenciatura na federal 
porque você já conhecia lá?  

Com relação a essa escolha, eu escolhi o CEFET [IFRN]...foi muito pelo horário mas também 
porque eu sei que aqui [IFRN] é uma instituição ótima, muito bem estruturada. A visão que 
eles [gestores do IFRN] se propõem pra o ensino superior é a mesma da UFRN de abranger 
esses cursos [cursos do ensino superior]. Então, a questão de você escolher aqui [se referindo 
a UFRN] ou CEFET é mais pela questão da quantidade de vagas, eu acho. E pela quantidade 
de cursos também que ainda não tem alguns cursos que a UFRN oferece. Então, mas, por 
exemplo, um curso como você tem Física aqui [IFRN] e Física lá [UFRN], eu acho que isso 
não pesou muito não. Agora, uma das coisas que eu não continuei aqui [no IFRN] foi como 
vocês [os gestores da instituição] coordenam a....a carga....o currículo do curso. Porque lá na 
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UFRN, você entra no primeiro semestre e você tem o direito de pagar duas ou três matérias 
naquele primeiro semestre. E aqui não. Eu entrei no primeiro semestre e tive que pagar as 
seis...não sei se foi seis...as cinco disciplinas. Então, por exemplo, se eu entrasse na UFRN, eu 
acho que eu continuaria em Física porque lá eu poderia tá pagando uma ou duas disciplinas só 
pra segurar o curso, pra não perder. Porque você passa no vestibular muito concorrido, muito 
pesado, a inscrição não é gratuita, tem uma certa taxa, então é muito difícil você chegar assim 
e abandonar um curso que você de certa forma fez a prova, estudou, passou bem colocado, 
investiu dinheiro e tal e fica difícil você abandonar sem concluir o curso. Então, eu não queria 
isso. Mas a questão foi que se eu tivesse tempo pra no primeiro semestre, no primeiro 
período...tinha que pagar as cinco disciplinas, não tinha a opção de você pagar uma e depois 
pagar outra e lá na frente adiantar, como na UFRN tem essa possiblidade. Então isso também 
pesou pra eu sair [da licenciatura no IFRN]. Porque...ou eu pagava tudo ou não pagava 
nenhuma. Pagar tudo não dava pra pagar. E se eu trancasse, no outro semestre eu tinha que 
obrigatoriamente me matricular [em todas] né isso? Na UFRN não. Você tranca, acho que tem 
um período, um ano. Aí você pode rematricular de novo e aí vai. Então, lá [na UFRN] tem 
como você segurar o curso, ou seja, num semestre eu pago uma, no outro semestre eu pago 
duas [disciplinas] em horários que dá pra conciliar. E chegar no momento que você já estiver 
a estabilidade, agora eu vou tocar o curso pra frente, vou adiantar e tal. E como aqui não 
tinha, confesso que eu não sabia que...eu achava que era o mesmo sistema da UFRN...quando 
eu cheguei aqui, ai eu descobri que tinha que me matricular nas cinco e se eu trancasse 
mesmo assim eu tinha que me matricular nas cinco. Aí eu disse "aí não, eu não tenho como 
segurar o curso porque eu não sei quando é que eu vou ter essa estabilidade [estabilidade 
profissional]". Então, eu fiz a opção de sair e pra quando eu obtivesse a estabilidade, fazer 
outro vestibular e retornar novamente.                     

E com relação a mais uma coisa assim...ultimamente, muita gente vê o ensino superior 
como uma forma de obter um diploma pra tentar concurso. Você já tinha um diploma, 
no caso de engenheiro, mas no caso de Física, da licenciatura em Física, como você disse 
que podia retomar futuramente, seria aquela vontade da profissão de realmente estar 
numa sala de aula com alunos ou poderia ser mais um meio diferente de tentar 
concurso? Mais um diploma? 

 Não. A questão foi mais de gostar de dar aula, de ensinar. Eu gosto de dar aula. Aí surgiu a 
ideia de um dia ser professor e aquele negoço todo. Eu já era professor particular, tinha 
interesse e tal em sala de aula, aquele negoço todo. Então, o que me incentivou a fazer Física 
foi justamente isso, o gosto, e até uma forma de lazer, de aprofundar os meus conhecimentos 
em Física que eu gosto muito e tal. Então foi mais...o que me motivou a fazer Física foi mais 
isso. Até porque eu já tinha um diploma, então com relação ao diploma pra fazer concurso, eu 
não tinha porque fazer isso já que eu já tinha um diploma.  

Então, pra finalizar a entrevista, você tem um espaço livre pra comentar alguma coisa 
que você queira com relação a essa pesquisa ou a própria...o futuro do ensino de Física, 
então, fique a vontade pra tecer os seus últimos comentários sobre a sua passagem por 
aqui. 

Bom, com relação a essa pesquisa que vocês tão fazendo eu acho interessante porque é 
preocupante. Você ter trinta vagas, no curso, e muita gente concorreu a essas vagas. Só trinta 
conseguiram. Aquelas pessoas que não conseguiram ficam decepcionadas e tal, aquele negoço 
e mesmo assim, essas trinta que conseguiram, tiveram que sair, por um motivo ou por outro 
tiveram que sair. Então, você tem trinta vagas e hoje só ter seis, seis alunos cursando, então é 
um fator muito preocupante e eu acho interessante essa pesquisa que vocês estão fazendo aqui 
pra encontrar uma solução para que isso não aconteça. Até porque algumas faculdades 
particulares já tentaram fazer o curso de Física licenciatura, mas tiveram que fechar por falta 
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de aluno. Aí eu acho interessante essa pesquisa que vocês estão fazendo. E com relação ao 
curso, futuramente quem sabe, eu retorne pra cá pra fazer o curso e concluir de fato. Quando 
tiver uma oportunidade, tô muito novo ainda, quem sabe um dia, retornar aqui e concluir o 
curso de Física. É uma área que eu gosto muito. Adoro dar aula, ver o pessoal ensinando, 
tenho o prazer de ver o pessoal aprendendo. Eu gosto muito e tal. E ver se eu tenho alguma 
possibilidade de futuramente de retornar pra cá e concluir o curso de Física. 

Então, 6.1E3, obrigado por ter participado da entrevista. Boa sorte na sua carreira, na 
sua vida e no seu dia a dia também. Então, a gente tá encerrando aqui mais uma 
entrevista, então, obrigado. 
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 Entrevista com 6.1E4 

 

Estamos dando continuidade às entrevistas sobre a questão da evasão na licenciatura em 
Física. Então, vamos entrevistar mais um aluno. Inicialmente, eu gostaria que você 
dissesse o seu nome completo. 

6.1E14 

6.1E14, essa entrevista, antes de tudo, ela...você vai receber uma identificação, um 
código. Em nenhum momento, o seu nome vai ser revelado. Vai apenas estar constando 
em nossos registros, mas pra divulgação desse material não vai ser revelado o seu nome. 
E, como você aparece na lista dos evadidos...essa lista foi pega no departamento e na 
coordenação, então estamos entrevistando você. Essa entrevista, ela tá dividida em 
quatro dimensões. A primeira tá dimensão relacionada à instituição. São questões 
relativas ao CEFET-RN [IFRN]: questão de matriz curricular, contato com a 
coordenação, horário, esse tipo de coisa. Segunda dimensão, professores. Se os 
professores tiveram alguma relação com a sua evasão: questão de desinteresse do 
professor ou questões pessoais com o professor. Terceira dimensão, profissão docente. Se 
realmente era...o fato de ser um curso que é voltado pra formar professores, se era a sua 
escolha realmente. Se você se decepcionou com a profissão de professor. E a quarta 
dimensão é em relação ao aluno: questões pessoais. Se desistiu por conta do trabalho, da 
família, oportunidades diversas na vida. Então, a gente vai abordar essa quatro 
dimensões. 

Agora, primeiramente, eu gostaria que você dissesse qual foi o principal motivo de você 
ter saído? 

Um dos motivos foi a questão da...depois de eu ter entrado no curso, eu ter percebido e ter 
ficado em dúvida se era realmente a licenciatura que eu procurava, que eu tava buscando. 
Porque em relação à Física, pelo contrário, eu pretendo um dia fazer um curso de Física sim. 
Concluir, fazer uma faculdade [de Física]. Mas o meu projeto é que, se, realmente, nesse 
futuro aí, quando eu for fazer essa faculdade é fazer um bacharelado ou aquele bacharelado 
atrelado à licenciatura. Ou então só o bacharelado, enfim. Eu tava...eu comecei a perceber que 
a parte de licenciatura é interessante sim. Eu realmente acho muito interessante até as 
disciplinas da área de humanas, que realmente tem que ter na licenciatura. E algumas 
[disciplinas da área de humanas] não tem no bacharelado por razões óbvias. Tem que ter na 
licenciatura para lidar com as pessoas e tal, com alunos. Mas eu comecei a perceber isso: 
"poxa será que é a licenciatura mesmo que eu quero?". Foi uma das coisas que pesou. Mas 
faria outro curso de licenciatura só que atrelado ao bacharelado. E outra questão. Sim...você 
perguntou sobre a principal. Eu não sei se dá pra eu dimensionar assim se foi a principal, mas 
foi um conjunto. Aconteceu isso. Vem acontecendo isso, essa questão da licenciatura. E outra 
coisa é que eu tava num momento e tô ainda num momento de me preparar pra, não somente 
uma faculdade, mas um concurso público, enfim. O estudo...eu tava vendo a possibilidade 
desse curso me atrapalhar em relação ao presente. Ao futuro só iria me ajudar com certeza. 
Mas em relação ao presente, o tempo da aula, não só o tempo da aula, mas o tempo de preparo 
pra trabalhos, pra provas, pra estudos, pra fazer um bom curso, pra fazer um curso realmente 
num nível bom. Então foram essas duas coisas que acabaram em conjunto me influenciando 
bastante para sair do curso. 

Quando você falou na questão de concurso público...atualmente tem-se uma certa moda 
de fazer um curso superior pra ganhar um diploma pra tentar concurso público. 
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Chegou a ser o seu caso, isso aí? De entrar no curso de Física pra terminar pra tentar 
concurso depois com o diploma de nível superior?  

Eu cheguei a pensar nisso quando, principalmente, quando eu comecei a perceber que a 
licenciatura não era exatamente aquilo que eu queria. Mas eu tinha aquela ideia "poxa, eu vou 
ter um curso superior e tal". Isso é uma cultura, como você disse, é uma cultura que não tem 
só...pessoas ao nosso redor falam isso também "faça um concurso, faça um curso de nível 
superior pra poder preencher esse espaço". Mas eu não tive, assim, no início, antes de iniciar o 
curso, eu não tive isso como motivação. Eu até dizia...pensava de forma contrária "não. Eu 
não posso fazer um curso, uma faculdade, passar quatro anos estudando, me preparando pra 
simplesmente ter um diploma, um papel, um passaporte". Mas eu cheguei a pensar nisso 
quando eu via que "será que é isso que quero?". Mas pô, quando você pesa "vale a pena?". Aí 
como eu ainda tava no primeiro ano, não tinha ainda entrado na...eu acho que eu tava no 
início do segundo ano, no início do terceiro semestre, se eu não me engano, eu não tava ainda 
muito avançado também...Aí, eu não...eu acabei saindo. Cheguei a pensar, mas isso não foi 
uma motivação pra eu entrar no curso. 

No caso, sabemos que a profissão de professor, ela não é tão valorizada no Brasil. Tem-
se uma certa dificuldade, muitas vezes, econômica, em ser professor. Então, caso você se 
formasse no CEFET, você acha que levaria a frente essa profissão de professor? Ou você 
pensaria em mudar de profissão? Você tentaria concurso? Ou levaria, assim, firme e 
forte, a carreira?  

Não seria uma prioridade hoje. Se eu me formasse como professor, não seria uma prioridade. 
Exatamente...isso já...já...já reflete a incoerência de eu tá no curso de licenciatura...É aquela 
coisa, quando eu comecei a perceber que não era aquilo que eu tava realmente querendo, não 
seria uma prioridade, mas, com certeza, eu poderia fazer uso daquilo e faria caso fosse 
necessário. Mas não seria uma prioridade, aquela prioridade de vida, ser professor. Talvez...eu 
falo isso no momento, agora, porque o mundo da voltas...então talvez, futuramente, eu tenha 
esse interesse em dar aula. Aprecio muito a atividade realmente. Acho muito interessante. 
Mas pra hoje não. Prum futuro talvez. Mas pra hoje, pra ter aquilo como prioridade de vida, 
de atividade profissional, não. 

E por que você escolheu o curso de Física? 

Eu escolhi o curso de Física pela Física em si, pela...por fascínio. Eu até...no primeiro dia de 
aula, na primeira semana, teve uma discussão a respeito disso. Se eu não me engano foi em 
Fundamentos da Educação [se referindo à disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos 
da Educação] onde a gente discutiu isso. E eu lembro que eu falei mais ou menos isso, a 
questão do fascínio da Física, sobre...enfim...o que a Física representa, aquela questão de 
explicar tudo. E isso tem muito a ver...tem a ver com a licenciatura sim, mas tem muito a ver 
com o bacharelado, a questão da pesquisa científica e tal e enfim...tanto pra licenciatura como 
pro bacharelado. Só que a resposta que eu dei naquele dia e a resposta que eu te deu hoje é 
essa, do fato de a Física explicar as coisas, de a Física interpretar, de a Física explicar como as 
coisas acontecem. Esse fascínio mesmo pela Física foi o que me levou a fazer o curso. 

A Física e muitos cursos da licenciatura geralmente têm uma baixa concorrência no 
vestibular. Você acha que isso pra você foi significativo? Pra outras pessoas isso é 
significativo? A escolha por Física por ter uma baixa concorrência? Ou não, isso é 
indiferente? 

Sim. Acho que pra sociedade, pros alunos, pros vestibulandos isso aí tem uma influência 
importante porque, por mais que se queira fazer o que se gosta, sempre há aquela 
possibilidade de se fazer algo pelo resultado. Aquela coisa, os fins justificam os meios, de 
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fazer pelo papel, pelo diploma. Então "Ah, eu preciso de um curso superior" [suposta fala de 
algum candidato à licenciatura em Física segundo o entrevistado], aquela questão, precisar de 
um curso superior pra tentar concurso público. Quando se tem um curso com uma 
concorrência menor, então realmente se procura isso. Eu acho que no curso de Física isso é 
menor do que na área de humanas, nos cursos da parte de humanas porque Física é um curso 
que se sabe que não é fácil. Então, eu acho mais difícil acontecer isso em Física do que em 
outras matérias que não lidam com a parte de cálculo. Mas sim, creio que se fosse algo 
concorrido não haveria...se fosse algo mais concorrido do que é...enfim, a concorrência é 
pequena, mas se a concorrência fosse maior, eu acredito que até a evasão seria menor porque 
a procura ia ser uma coisa mais criteriosa. Não ia ter esse comportamento de "Ah, eu vou 
fazer esse curso, vou aproveitar que a concorrência é fácil" [suposta fala de algum candidato à 
licenciatura em Física segundo o entrevistado]. 

Com relação ao CEFET...às coisas da instituição. Em relação ao horário do curso, você 
teve algum problema com o horário do curso que era das dezenove horas as dez e quinze 
[22:15]? Teve algum problema pra você isso? 

Não. Pelo contrário. Eu acho um horário muito bom, adequado. Dá pra trabalhar. Dá pra 
trabalhar de manhã e à tarde. Dá pra fazer uma outra faculdade, quem faz. Dá pra fazer os 
dois, fazer duas faculdades e trabalhar meio turno. Acho o horário ótimo. Pelo contrário, acho 
o horário ótimo. 

E em relação à matriz curricular, a questão da quantidade de disciplinas durante um 
semestre, você achou muito puxado? Pesado? Ou era tranquilo? Não chegava a 
atrapalhar o seu dia a dia? Dava pra pagar as disciplinas normal? Como é que era? 

Eu achei normal, coerente, nada exagerado e tranquilo. Isso aí...nenhuma crítica em relação a 
essa parte não. 

Outra coisa. A nossa matriz curricular, ela é seriada e não por crédito. Então, por 
crédito, você pode escolher uma ou outra disciplina pra pagar. Se você quiser pagar só 
uma por semestre, você paga só uma por semestre. No caso de Física do CEFET, não. 
Você tem que pagar todas aquelas disciplinas do nível, do período. Então, você acha que 
isso era um problema? Se tornou um problema? 

Pra mim? 

Sim, pra você. 

Pra mim, não chegou a ser um problema, mas seria uma alternativa. Eu considero que seria 
melhor se fosse a questão do crédito, se pudesse pagar. Até pra quem quisesse dar uma 
adiantada no curso, quem tivesse mais tempo. Quem tivesse com uma...com pouco tempo, 
com tempo curto, dava pra jogar pro próximo período, dava pra pagar duas matéria ou três, 
alguma coisa assim. Mas pra mim, isso não foi problema nem me influenciou, mas acredito 
que seja mais interessante o modo de se lidar com isso por meio de créditos. 

A questão da avaliação e da recuperação, você tem alguma coisa a declarar sobre isso? 
Tinha problemas com a avaliação? A questão de como eram feitas as provas? Era um 
problema? Teve influencia na sua evasão? 

Não. Não. Os fatores internos foram...não tiveram influência. A minha evasão foi mais a 
questão de fatores juntando...foi mais fatores externos, fatores pessoais, enfim...a questão 
da...nada em relação à instituição. 
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E, por exemplo, o curso de Física, nós temos tanto...a licenciatura...temos no CEFET e 
temos na UFRN. E na UFRN tem também o bacharelado, mas qual foi o motivo de você 
optar entre...pelo CEFET do que a UFRN? 

Bem, eu fiz a prova [se referindo à prova do vestibular do IFRN]...no ano que eu fiz, se eu 
não me engano, foi no mesmo dia, a prova [no mesmo dia que o vestibular da UFRN]. 
Então...e quando eu tinha feito a inscrição [no vestibular] pro curso de Física no CEFET, não 
lembro se já havia passado o período de inscrição pra UFRN [para o vestibular da UFRN], 
mas eu já tinha feito a inscrição pra outro curso na UFRN que nem era...era da área de 
humanas. Então é...eu realmente, naquele ano, eu não tinha escolha. Não tinha nem o que 
escolher. Mesmo que eu quisesse fazer a UFRN, não dava. Foi por isso. Realmente naquele 
ano foi isso que fez com que...era a minha única opção de qualquer forma. E o CEFET é uma 
instituição de nome. Eu não quero que pareça que eu vejo o CEFET só pra...porque era 
realmente uma boa opção. Eu fiz o CEFET por quê? Era a opção que restava e também era 
uma boa opção, então juntou as duas coisas. 

E, em relação aos professores...os professores se mostravam interessados em incentivar o 
aluno? Ou não tinha nenhum tipo de comportamento desse? 

Eu vi...eu percebi uma preocupação, até pela tradição do curso de Física de evasão, uma 
preocupação que já começou na mudança de horário que antes era das dezoito e quinze, 
começava as dezoito e quinze, e passou a ter início às dezenove horas. Isso aí é reflexo já do 
comportamento que eu percebi nas aulas, ali, desde o início do curso até no decorrer do curso, 
os professores se preocupando com a evasão dos alunos, enfim, em saber o que é que estava 
acontecendo, se preocupando inclusive com aqueles alunos que...se preocupando com a 
pessoa, com a vida do aluno, se o aluno tava tendo um rendimento baixo, se preocupando com 
o que é que tava acontecendo? "É por que esse aluno tem um trabalho que toma muito tempo 
dele? Mora longe?" [supostas falas de professores segundo o entrevistado]. Eu percebi isso 
muito e realmente foi...nenhuma crítica, pelo contrário, realmente foi algo muito interessante 
que eu encontrei lá. Até o CEFET me pareceu uma instituição e realmente se mostrou uma 
instituição muito próxima do aluno. Não é aquela coisa distante.  

Mas teve algum problema, alguma questão que você...que levasse você a apontar os 
professores como causa da sua evasão? Teve algum motivo? Ou todo o relacionamento, 
todo o envolvimento com os professores foi sempre positivo?  

Tranquilo, nenhum problema desse tipo, nenhum. Foi um curso que realmente...nenhum 
problema. 

Agora, vamos explorar um pouco mais as questões pessoais. Em algum momento você 
teve falta de motivação pra estudar? 

Pronto, aí voltando pra aquela questão da licenciatura e do bacharelado. Quando eu comecei a 
perceber que o meu interesse era maior pelo bacharelado, eu realmente senti um desestímulo, 
porque eu queria...imagina aí...é como você querer estudar um livro de cálculo ou um livro de 
Física e você ter que estudar um livro relacionado à parte da educação. Não pelo livro da parte 
da educação em si, mas que eu queria mais. Eu queria mais aquela parte de ciências exatas. 
Eu queria mais aquela parte de cálculo. Por isso eu senti um desestímulo. Porque era como 
se...eu pensava "poxa, eu queria dar mais do meu tempo por uma questão de ciências exatas e 
menos por uma questão da educação". Mas enfim, eu tava no curso de licenciatura e não 
tinha...eu reclamava comigo mesmo, de mim. O curso de licenciatura tava lá pra isso. Em 
relação ao curso, normal, mas eu me sentia desestimulado porque era uma...ia de encontro 
assim, não tava...   

Você terminou o ensino médio aonde? 
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Eu fiz o ensino médio lá no CEFET. 

E seu ensino fundamental? 

O ensino fundamental foi no Neves [Colégio Nossa Senhora das Neves]. Fiz ensino 
fundamental no Neves. 

Em algum momento, você acha que a sua base no ensino fundamental ou sua base no 
ensino médio dificultaram ou facilitaram você acompanhar o curso superior de Física? 
Você achou que precisava voltar a estudar muita coisa? 

Foi...é...pra mim Física é...o curso superior de Física é um curso que realmente tá pra...não é 
um bicho de sete cabeças. Até porque o curso ele começa e tem toda a gradação, enfim, é 
gradativo: Física 1, 2, 3, enfim. Dá pra acompanhar sim, mas pela...o meu ensino médio não 
foi tão bem aproveitado por mim quanto o ensino fundamental. Então, quando eu cheguei no 
CEFET pra começar o ensino médio, eu tinha uma base muito boa e eu não aproveitei os 
meus três anos no CEFET, eu não aproveitei pra adquirir uma base legal pra o ensino 
superior. Então, eu senti sim uma dificuldade em relação a algumas coisas de Matemática e 
tal, mas nada que me impedisse, nada que realmente me engessasse. 

Você, durante um tempo, trabalhou numa rotina de oito horas diárias. E, nesse período, 
você cursou...passou um tempo cursando Física. Você achou problemática essa relação 
trabalho e curso? Ou você viu que dava pra levar, que não era problemática? 

Achei problemático em relação ao tempo que você...estudar...você ter um intervalo de duas 
horas entre sair do trabalho, ir pra casa e enfim...você... jantar, tomar o banho, jantar, enfim, 
se aprontar pra ir pra faculdade, então, alguns vão direto pra faculdade. É aquela coisa: você 
tem pouco tempo pra estudar e acaba que você tem que deixar de, por exemplo, deixar de 
dormir bem pra ter que estudar ou então reservar o seu final de semana, aí o seu o final de 
semana fica cheio enfim, aquele tipo de coisa. Encontrei sim, conflito em relação a...e mais, 
eu tava estudando pra...eu tava me preocupando também, por mais que eu tivesse no meu 
trabalho, mas eu continuava pensando em estudar pra concurso público e tudo mais, então 
juntava essas três coisas. Então, o conflito que eu percebi foi o tempo que realmente é escasso 
quando se trabalha oito horas por dia. Deixe-me ver se houve alguma outra coisa também...o 
cansaço também. Quando se tem um trabalho, independente de ele ser administrativo ou não, 
ou há o cansaço físico ou há o cansaço mental. Então isso já...quando se trabalha oito horas 
por dia realmente... 

Mas você elege essa questão como um fator crucial pra muitos alunos que desistem, por 
estarem trabalhando? Ou você acha que mesmo a pessoa trabalhando, se ela se esforçar 
ou alguma coisa assim, ela tem condições de levar o curso?  

Eu acho que é crucial principalmente pra quem já constituiu uma família, pro cara que 
tem...pra quem tem uma esposa, pra quem tem filhos. Porque ele acaba deixando de viver essa 
família dele pra ter o curso, porque o trabalho, ele já traz...porque o trabalho ele não pode 
deixar. E acho que é realmente um fator crucial porque..."ah, tem final de semana", sim, mas 
tem final de semana que você tem que deixar reservado pro curso também enfim. E pra quem 
não tem...pra quem não constituiu família ainda, eu acredito que seja uma coisa mais fácil. 
Não chega a ser...creio que não chega a ser crucial como nessa situação, mas principalmente 
pra aquele cara que tem já uma família e tudo mais, aí é um motivo que realmente pesa muito 
mais. 

Você passou por alguma dificuldade de locomoção? A questão de ônibus, de horário de 
ônibus? Dinheiro pra transporte, esse tipo de coisa?  

Não, não. 
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E mesmo sendo uma instituição pública, o curso exige certas despesas: comprar um 
livro, tirar xerox. Você sentiu certo problema com isso, de alguma vez faltar dinheiro 
pra comprar material, alguma coisa assim? Ou você não teve esse problema? 

Não, não. Em relação a isso não. Eu...tem os livros na biblioteca lá, mas um problema que se 
percebe na biblioteca...que eu não sei que...como eu já saí de lá [do IFRN] faz alguns meses, 
então eu não sei se continua assim...Mas em relação aos livros do início do curso que é muito 
aluno pra pouco livro. Aí depois...agora eu entendo porque não é tanto livro. Porque, como os 
alunos vão se evadindo, vão trancando o curso, enfim, a quantidade de alunos vai ficando 
menor, mas no início do curso é mais alunos. Então, há uma certa dificuldade principalmente 
no inicio [do curso] de se estudar a matéria por aquele livro indicado pelo professor. Pra quem 
não tem condições de comprar um livro, normalmente, isso é muito difícil. Mas em relação à 
dificuldade de compra, de compra de livro, não, não tive nenhum problema em relação a isso. 

Vou abrir um espaço aqui para as suas considerações finais. Vamos comentar em cima 
de dois aspectos. Fora o seu caso, qual é o principal motivo que você acha que seja das 
evasões em Física? 

O principal motivo das evasões em Física é...isso é o motivo que atinge a...o principal que eu 
tô falando é o que atinge a maioria da população que chega a um curso de Física...na minha 
concepção é a bagagem que o aluno trás. Porque...um aluno que vem de escola, não só de 
escola pública, muitos de escolas particulares também, da escola privada, não dão aquela, 
muitas escolas não dão aquela base pra que o aluno enfrente um curso de Física com 
tranquilidade, com a tranquilidade que se enfrenta cursos de outras áreas. Então, o aluno 
acaba ficando sufocado pela...pela...por aquelas matérias porque o curso não dá 
uma...obviamente aquela progressão da Física Básica. Mas por mais básica que seja a Física I, 
tem aluno que não consegue acompanhar aquilo ali porque o cara não tem aquela bagagem. O 
cara é capaz, ele tem capacidade realmente, ele consegue aprender, tem uma facilidade de 
aprendizagem, tem tudo isso, mas o que falta é aquela bagagem. Então, esse é o que eu 
considero o principal problema em relação ao curso de Física em relação à evasão...que tá 
relacionada à evasão também porque isso acaba influenciando em outros aspectos, como o 
fator tempo, porque o cara vai ter que se dedicar mais, o cara fica...enfim, isso é um fator 
importantíssimo. 

Por último, quais são as sugestões que você enumera para que seja reduzida essa 
problemática? Tanto...a partir dos seus motivos que você acabou de dar, como pros 
demais evadidos? Que sugestão você dá ao CEFET pra que possamos reduzir esse 
número de evasões? 

Quando se trata de questão pessoal fica complicado falar de uma forma de algo pra instituição 
fazer pra evitar. Agora quando se trata de algo, de um problema como esse que eu falei agora 
da bagagem que o aluno trás poderia ser feito um acompanhamento. Não necessariamente um 
acompanhamento intenso, forte, mas algo mais pra direcionar, pra direcionar o aluno. Algo 
pra que ele pudesse enfrentar aquele curso com mais facilidade. Aquele aluno que não tem 
uma bagagem, tá tendo uma dificuldade, que tem, independente de ele ser da escola pública, 
ou da escola particular, independente disso...mas uma espécie de revisão de algo que muitas 
vezes não foi visto ainda. Mas aí exige...é complexo porque a instituição ia tá fazendo algo 
que é dever das instâncias anteriores, das instâncias do nível médio e do nível fundamental 
enfim. É meio que uma sugestão e ao mesmo tempo...é uma sugestão tanto pro CEFET como 
uma crítica pras escolas do ensino médio enfim. Por isso que eu não sei até que ponto isso é 
possível fazer. Não sei se...nem se realmente é algo que...se...não sei se há um confronto aí 
de...porque você pegar uma função do ensino médio e passar pro ensino superior é 
complicado, mas é uma sugestão. Não precisa ser uma revisão total, mas seria mais um 
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encaminhamento, um direcionamento, assim, uma coisa nem tão superficial nem tão 
profunda, enfim, mas pra dar uma luz àqueles caras que realmente não tem aquela base.  

Quem deveria dar essa luz? Quem deveria exercer esse papel de orientar os alunos e 
tudo mais?  

O professor de cada disciplina, como aquele que realmente tem um contato direto com o 
aluno, e com a experiência que os professores do CEFET tem, com certeza, eles poderiam 
detectar isso aí, aquele aluno.  

Você acha que a coordenação também pode ter esse papel?  

Sim, a partir da análise do professor, a análise de perceber quem é que tá precisando, a 
coordenação...você [se referindo ao entrevistador] fala em preparar algo para isso [se 
referindo ao problema anteriormente apontado]?  

É. Para que o aluno supere esse problema.  

Sim. Ele requer um acompanhamento que não iria ficar restrito, no caso de Física, que é das 
dezenove as vinte e duas e quinze...então, a participação...a relação professor aluno não ficaria 
restrita ali. Então teria que ter a disponibilidade de professores à tarde, ou então pela manhã 
ou até nos finais de semana, porque tem cara que trabalha o dia todo. E isso requer uma 
organização. Então a coordenação realmente é um campo aí que...a coordenação poderia 
realmente fazer pra gerir esse processo porque não é uma coisa simples.         

Só mais uma última perguntinha. Você acha que a coordenação durante o tempo que 
você ficou no curso, você foi bem atendido por ela? Ela tava presente? Se mostrou 
distante? Como é que foi essa relação? 

Inclusive, os professores da coordenação disseram, falavam "olha, quando tiverem dúvida, 
sugestão, apareçam lá". E-mails que mandavam pra gente, porque tinha um banco de e-mail 
lá, enfim, falando sobre seminários, sobre cursos, sobre congressos, enfim. Eu achei muito 
participativa a coordenação. 

6.1E4, a gente tá encerrando essa entrevista. Lembrando que o seu nome não será 
identificado. Será apenas pra nós em nosso banco de registro. Você receberá um código 
na hora da transcrição da sua entrevista. Então, a sua opinião, os seus apontamentos são 
muito importantes porque a gente quer reduzir a evasão em Física. Então, vamos 
analisar todas as respostas que você deu, suas colocações. Então, desde já o CEFET, o 
professor Dante, coordenador desse projeto e eu estamos agradecendo a você pela sua 
participação. Então, muito obrigado. 

De nada e espero que as considerações tenham sido úteis para reduzir a evasão escolar.                                       
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Entrevista com 6.1E6 

 

A gente tá começando mais uma entrevista sobre a evasão da licenciatura em Física. 
Então, eu vou explicar, nesse início, como vai ser a entrevista. Ela tá dividida em quatro 
dimensões. A primeira dimensão...e você pode ficar a vontade pra falar o que 
quiser...então, ela [a primeira dimensão] tá ligada diretamente à instituição, CEFET 
[IFRN]. O que é que o CEFET...se teve alguma relação direta com a sua evasão: a 
questão do horário, da matriz curricular, coordenação, estrutura da sala de aula. 
Depois, a questão dos professores. Se os professores tiveram alguma influência na sua 
saída, por não estarem preparados, por não estimular o aluno, esse tipo de coisa. A 
profissão docente [terceira dimensão] o que é que você vê...sua opinião sobre ser 
professor. E, por último, questões pessoais. Então, a identificação com o curso, relação 
com o trabalho, família, questão financeira. Então, lembrando, essa entrevista, ela é 
confidencial, então, o seu nome vai tá registrado pra gente apenas, mas na hora de 
divulgar os dados vai aparecer como entrevistado número dez, número cinco. Vai 
receber um codigozinho. Então, lembrando que essa entrevista, ela não é fechada. Ela é 
aberta. Vou seguir apenas esse roteiro, mas você pode comentar a qualquer momento 
sobre uma dessas dimensões. 

Então, de início, eu gostaria de saber o seu nome completo. 

6.1E6 

Vamos direto ao assunto. 6.1E6, o que te levou a se evadir do curso? 

Falta de tempo foi a principal. Falta de tempo. Tenho um filho de quatro anos, vai fazer cinco 
anos agora em outubro. Tinha semanas que eu só via ele durante duas ou três vezes [na 
semana] ou só no final de semana. E outra coisa, decorrente também do trabalho, outros tipos 
de trabalho que eu tô fazendo ultimamente [trabalho extra como fotógrafo]. Eu precisei do 
tempo à noite pra poder dar conta. Foi por causa disso que eu saí.  

Então, uma questão mais pessoal? 

Mais pessoal. 

Analisando agora um pouco o CEFET, você acha que, na época que você fazia o 
CEFET, você acha que ele teve alguma parcela de contribuição pra isso? 

O CEFET [IFRN] não teve parcela pra nada assim...quanto a isso, nessa pergunta sua, eu 
tenho até uma coisa pra dizer: “eu fui aluno da antiga ETFRN [nome do IFRN, anterior ao 
CEFET], aqui em dois mil e três, de outra forma, em noventa e três [corrigindo a informação 
que tinha dito]”. Em noventa e três, quando eu entrei aqui fiz até o terceiro período de 
Mecânica [do curso técnico em Mecânica] e toda a minha base pra concurso, a base que eu 
tenho em Matemática, em Português, pra os concursos os quais eu passei em noventa e quatro 
e em noventa e seis, eu também passei num concurso, foi a partir dos meus conhecimentos 
que eu tive aqui na ETFRN, que eu adquiri na ETFRN. E pra mim, quando eu passei aqui no 
concurso aqui em 2005, o vestibular em 2005 [se referindo ao vestibular 2006 para a 
licenciatura em Física] pra mim foi o auge porque eu tava voltando a estudar na escola que eu 
tive como base. Pra mim foi muito bom voltar a estudar, mesmo eu não tendo concluído 
Mecânica em noventa e quatro. Eu não concluí porque eu entrei pra ser militar, na força aérea 
e eu não tive esse tempo [tempo pra conciliar o trabalho nas forças armadas e no IFRN]. Lá 
[na força aérea] era tempo integral e Mecânica [no IFRN] não tinha à noite e eu não tinha 
como continuar, consequentemente, eu saí. Eu só tenho a agradecer ao ensino federal, ao 
CEFET, até hoje, eu só tenha a agradecer pelos conhecimentos a mim passados. 
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Agora, você chegou a cursar um semestre e meio né? 

Foi. Eu não concluí o segundo. E fiquei com uma pendência no primeiro que foi em Mecânica 
Básica com o P1. 

Mas com relação ao horário, você achava que o horário era bom? Era complicado? 

O horário pra quem estuda a noite é tranquilo. Pra quem estuda a noite, de sete [19h] às dez 
[se referindo às 22:15h] tá de bom tamanho. 

E o currículo. A gente pagou cinco disciplinas...como é que você analisava o currículo? 

Eu não achava...eu não achei o currículo fechado demais porque nós tínhamos as aulas, 
digamos assim, a prática de Física e de Matemática que era exercício e tinha a parte teórica, 
que era a parte de Ciências...de Epistemologia das Ciências que a gente tinha que estudar. 
Pronto. Isso aí me tomava tempo. Até no trabalho, eu tinha que parar, às vezes, alguma coisa 
pra ter que estudar, ter que ler, fazer apresentação, ter argumento na hora de alguma pergunta, 
eu tinha que fazer isso aí. Por isso que...não, não, não influenciava não [se referindo ao 
currículo ser puxado]. Mas a pessoa que trabalha no dia a dia...o meu trabalho é intenso, pra 
mim é muito intenso, eu não paro. Quando eu tô parado de uma coisa, eu tô fazendo outra. 
Então, eu teria que ter mais tempo pra fazer [estudar], por isso que eu saí. 

E isso aí é em relação ao tempo. Você acha que fazendo um curso à noite e você passou 
por isso, mas dava pra continuar no curso? 

Daria. Se eu não tivesse precisando do tempo pra fazer o que tava precisando, eu continuaria 
com maior prazer.  

Inclusive com o próprio currículo, o próprio histórico, você pensou em trancar o curso, 
ou desistiu de vez?  

Eu desisti porque eu não tinha...como eu falei antes, pelo meu trabalho que eu tava 
desenvolvendo por fora, outra coisa que eu tava fazendo eu não tinha...eu não sabia...uns 
colegas meus até pediram "você tranca esse semestre e depois você volta". Mas aí o meu 
trabalho que eu tô fazendo é continuado, é uma coisa atrás da outra. Eu não tô pensando em 
sair do trabalho [força aérea] e deixar de fazer trabalhos pra permanecer aqui [na licenciatura 
em Física] apesar de ser uma área que eu goste que é a área de ensino. Meu trabalho [na força 
aérea] mexe com isso. Eu trabalho com a parte de ensino com recruta no serviço militar. Eu 
sou militar há treze anos e trabalho na área de ensino, seção de instrução. Trabalho na área de 
ensino. Então, eu dô aula já. Então, pra mim seria mais conhecimento inclusive até pra fora.     

A questão agora em relação à coordenação. Você ficou um semestre, um semestre e 
meio. Você acha que a coordenação sempre teve presente? A coordenação e a direção do 
curso...coordenação do curso e a direção do CEFET sempre tiveram presente dando 
orientação? Teve ausente? 

Ausente não. Sempre muito presente, inclusive, eu estive presente aqui quando o CEFET foi 
considerado a melhor escola de acordo com o ENADE, melhor escola do nordeste na área de 
Física [o entrevistado estava se referindo a nota máxima que a licenciatura em Física do IFRN 
recebeu em seu primeiro ENADE]. Então, isso mostra que o pessoal é engajado no ensino e a 
gente só tem a agradecer, eu tenho a agradecer e parabenizá-los também. 

O curso é formado também por professores e no primeiro semestre, eram cinco 
disciplinas e cinco professores. No segundo semestre eram mais quatro professores, se eu 
não me engano, mas qual foi a sua relação com os professores? 

Foi uma relação de amizade. Eram meus amigos. Inclusive tem um ou dois [professores] que 
eu chegava a falar de, assim, como se fosse amigo do trabalho ou então colega de sala mesmo. 
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O pessoal chegava...o P1 era muito...como é que se diz...extrovertido. Ele tem a forma dele 
dar aula, muito bom naquilo que fala, naquilo que faz. Ele é muito amigo também, mas nada 
contra, assim, a nenhum dos professores. Nada contra.  

Você via se os professores estimulavam a questão do aluno ser um futuro professor, de 
permanecer no curso? Ou não davam nenhum estímulo, desestimulavam o aluno? Como 
é que era isso?  

Desestimular não. Eles não...nada contra...assim, eles não falavam...eles não iam denigrir a 
imagem deles mesmo, a princípio. Então, essa situação deles denigrir a imagem não existia e, 
consequentemente, eles chamavam a gente dizendo que o futuro do professor de Física hoje 
no Brasil é promissor, é só ter a vontade de terminar o curso, a vontade mesmo. Eu tinha a 
vontade, eu não tinha tempo.  

Você via neles o domínio do conteúdo? Eram professores preparados?  

Eram. Os professores eram não, são professores preparados.  

Você acha, você sentiu que aprendeu com eles? Que se continuasse no curso iria 
aprender?  

Até onde eu fui, eu enriqueci meus conhecimentos. 

Ainda na questão de professor, agora, professor enquanto profissão. No vestibular, a 
gente optou por licenciatura em Física, então, realmente, era isso que você queria? Ser 
professor de Física? 

Eu gosto muito dessa área de exatas. Se aqui na CEFET [IFRN] tivesse...no CEFET, tivesse 
Matemática, tivesse outras assim...relacionadas a ser professor...licenciatura nessa área de 
exatas, era melhor. Quer dizer, com certeza, o pessoal...eu estaria também novamente 
fazendo, se fosse o caso, novamente fazendo vestibular. Eu gosto muito dessa área de exatas. 
Eu tive um período muito...assim, que eu vivia estudando pra concurso. Aí eu dei uma parada. 
Aí fiz o vestibular só com os conhecimentos adquiridos, eu não fiz nenhum cursinho, só os 
meus conhecimentos. Eu gosto muito dessa área de exatas. Então, como era a pergunta. 

Você escolheu pra ser professor?  

Ser professor. Já é minha área. Aí eu queria só mais adquirir conhecimentos.  

Você se identifica com a profissão?  

Com certeza.  

No primeiro período, a gente já via Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e 
no segundo período eram Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos da Educação. Essas 
disciplinas no currículo da licenciatura em Física, você acha que tão bem empregadas? 
Você gostou das disciplinas? Você acha fundamental? Você acha que podem ser 
eliminadas?  

Os conhecimentos dessa área faz parte até pra você, na frente de um aluno qualquer, você 
argumentar, dizer como é que aconteceu antigamente e hoje como é que acontece. A única 
coisa que eu tenho a reclamar é da parte da pedagogia ensinada...quer dizer, a pedagogia 
aceita hoje que não é como era de antes. Eu sou daquele tempo que, o cara não passou nos 
quatro bimestres, repetia o ano. Hoje não. Hoje, quanto mais o aluno, quanto mais você 
segurar o aluno na sala de aula, passando ele ano por ano...eu tiro isso por mim lá no...militar 
hoje, por incrível que pareça, hoje, eu peguei um documento assinado por um major e que a 
palavra “autorização”, ele escreveu com “L”. Hoje inclusive. Eu parto disso aí. Não tem 
condições de você passar um cara pra um outro ano, pra uma outra série sem o cara ter 
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aprendido. Eu sou contra essa parte da pedagogia. Não dessa parte da pedagogia ensinada que 
é explicar desde quando...como era antigamente, a parte histórica de como era antigamente e 
como é hoje, até onde nós chegamos. Tá de bom tamanho. Tinha que ter mesmo essas 
disciplinas.    

E a questão da profissão docente...num breve comentário, como é que você vê a questão 
do professor no Brasil? 

Eu acho que eu vou dizer igual aos outros: pouco remunerada. Mas a pessoa tem que saber 
pra que...se está sendo formada pra ser professor, eu acho que a pessoa antes de tentar um 
vestibular pra ser professor, ela já deve ter consciência daquilo que ela vai ser, daquilo que ela 
vai receber. Se ela já tem essa consciência então...muitos...quer dizer, dos muitos, poucos são 
os que gostam de fazer aquilo ali, de lecionar, de ensinar. Mas a maioria está ali porque é um 
emprego, porque é uma forma de arrecadar um dinheiro a mais, alguma coisa assim. E pra 
muitos passa a ser uma segunda fonte de dinheiro. Eu tenho muitos colegas, lá, militares que 
durante o dia é militar e a noite tá dando aula, ensina em casa dando aula, reforçando a 
matéria. E por aí vai. Tenho muitos amigos assim. Mas pra ser professor mesmo é... 

Diante disso, você enquanto militar que já tem um emprego estável nas forças armadas, 
mas você se formando em licenciatura, você desistiria dessa carreira militar e ficaria 
apenas com a licenciatura? Assim, você ficaria ainda na carreira militar? O que você 
faria da sua vida? 

Depende de onde é que eu vou atuar nessa área de licenciatura, entendeu? Pra ser professor, 
aonde é que eu vou ser professor? A área de licenciatura? Se por acaso eu me firmasse num 
determinado local, me firmasse e passasse a, digamos assim, a viver daquilo ali, mais 
intensamente, com certeza, eu deixaria o serviço militar. Mas como eu falei antes, muitos da 
gente lá [se referindo a outros militares] precisa... porque militar não tá ganhando bem, não 
sei o que..., mas muitos precisam de uma outra fonte de renda. Além disso, vendem até 
perfume. Ser professor seria uma ótima pra mim...a mais, seria uma coisa a mais. 

E outra coisa. A UFRN também tem curso de Física. Tem licenciatura em Física, 
bacharelado em Física. Enquanto o CEFET tem, à noite, a licenciatura em Física. Por 
que da opção pela licenciatura em Física no CEFET? 

É como eu falei antes. É porque eu já tinha estudado aqui [no IFRN]. Eu já conhecia. Gostei 
muito daqui. Saí porque precisei sair [na época que cursava o curso técnico em Mecânica]. 
Não é porque mandaram eu sair. Saí no terceiro período, no meio do ano, sem dever nada a 
ninguém. Saí passado nas matérias todinhas. E...mais por causa disso mesmo. E é também, 
inclusive, até mais próximo de casa, entendeu? Embora, digamos assim, pra eu ir pra UFRN é 
a mesma coisa de eu voltar pra cá [IFRN]. Foi mais por causa disso também. 

Agora uma coisa ainda que tá ligado ainda [interrupção]. Com relação à questão do 
diploma...muita gente atualmente tá buscando o ensino superior pra ganhar um 
diploma. “Eu quero ter um diploma principalmente pra tentar concurso público visando 
uma estabilidade”. E alguns têm alegado que o CEFET passa por isso. Alguns alunos 
querem entrar pra ter o diploma e tentar concurso público. Foi o seu caso?  

Não. 

Em algum momento você pensou nisso? 

Não. Na minha área lá [nas forças armadas], eu tô partindo da minha área porque existe 
uma...possivelmente, daqui pro próximo ano [se referindo ao ano de 2008], existirá uma 
oportunidade assim de que...eu sou um sargento...e possivelmente deve existir a oportunidade 
de um sargento com um nível superior tentar um concurso pra oficial, possivelmente. Seria 
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uma boa pra mim no próximo ano. Só existe no próximo ano. Não seria o caso também de no 
próximo ano eu já tá formado, porque não ia dá tempo. Mas que...eu acho que todos nós...eu 
penso assim, eu falo muito, eu lido com recruta...que todos eles chegam assim com o segundo 
grau completo dizendo "eu já terminei os estudos". Terminou nada. Você vai começar agora 
com uma faculdade. Muitos procuram uma faculdade, mas a maioria fica naquilo ali, na 
mesmice ali do segundo grau. Eu não procurei ser só mais um curriculado não. Eu não 
procurei não. Era mais pra trabalhar na área mesmo. 

Vamos agora pra questões pessoais pra você falar agora da questão da sua falta de 
tempo. Você acha que esse trabalho extra que você comentou...você tem um emprego de 
militar e um trabalho extra e precisava de tempo. A compatibilidade com o estudo, com 
o seu estudo, ficou prejudicado? Facilitado? Dava pra levar? 

Em relação ao estudo ficou prejudicado porque eu tava precisando de tempo pra dar conta [do 
trabalho extra]...porque se você firma um trabalho com alguém, você quer dar conta até pra 
sua palavra não sair manchada. Você dá sua palavra pra uma turma de, digamos, cem pessoas 
e essas cem pessoas passam diariamente a cobrar de você uma coisa que você tem que fazer. 
E em relação a isso ficou prejudicado [os estudos] porque eu tava precisando desse tempo. Eu 
tava precisando. Inclusive eu saia de casa de seis e meia da manhã e chegava de onze da noite. 
Tinha, como eu falei antes, tinha semana que eu via meu filho duas vezes. Ligava pra mulher 
pra manter ele acordado pra quando eu chegar dar um cheiro nele para ele ir dormir. Até 
brincando com meus amigos lá, eu chegava em casa a noite...só brincando eu dizia assim...eu 
chegava em casa a noite e o menino [se referindo ao filho] gritava "mãe, o homem do pão 
chegou".    

Com relação à instituição pública...o CEFET é uma instituição pública bem 
reconhecida, mas exige uma certa despesa: tirar xerox, um lanche, o transporte 
inclusive, comprar um livro. Você sentia alguma dificuldade nisso, nessa questão 
financeira? 

Sim. Eu acho que todos sentem, né. Só que o pessoal que tem uma certa...eu...todo dia eu 
tinha que comprar alguma coisa pra casa, desde o pão até o leite, uma coisa assim, eu tinha 
que comprar. Todo dia, entre aspas, mas um dinheirinho que eu tirava ali...Tinha dia que eu 
tinha que tirar uma xerox ali, você pelo menos tinha que tirar xerox de três, quatro apostilas e 
eu pagava ônibus pra ir para casa, fora outras coisinhas também que a gente inventou de fazer 
uma camisa e não conseguiu. E aí deve ter ficado até mais fácil [se referindo a ter ficado mais 
fácil pra fazer a camisa]. A gente, com certeza, a gente sente a diferença no bolso 
também...essa coisa de xerox. Está aí também um erro que...em relação a antigamente, quando 
eu estudei...Eu terminei o segundo grau em oitenta e oito e a gente antigamente escrevia, daí 
talvez seja a forma mais fácil de fazer com que a pessoa aprenda a escrever, entendeu? Eu 
escrevia antigamente. O professor dizia "é assim, escreva" e a gente escrevia. Hoje não. Hoje 
tem tudo digitado, hoje tem tudo digitado. É mais fácil? É. Mas não tinha não [se referindo a 
não ter naquela época, essas facilidades da xerox].  

Você disse que sentia no bolso, mas em algum momento chegou a ser um empecilho pra 
você continuar no curso? Que você dissesse "não vai dá pra levar porque tá meio 
complicado"?  

Não. Eu não senti empecilho não. Eu sentia no bolso, mas não tinha empecilho nenhum não. 
Dava pra tranquilo pra permanecer no curso. Só não fiquei no curso mesmo devido o tempo 
que eu tava precisando.  

Depois disso, a gente tem um espaço pra o entrevistado deixar...finalizar a entrevista 
com o que ele quiser, um comentário. Então, se você quiser comentar sobre qualquer 
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coisa, sobre a pesquisa, sobre a evasão, sobre o curso, então fica aberto o espaço pra 
você terminar a sua fala.  

Eu posso fazer uma pergunta pra você, primeiro? 

Pode. 

Eu supri as expectativas? Eu supri as expectativas? Era isso que a entrevista queria? 

Com certeza.  

Então, eu só tenho a agradecer essa iniciativa aí que, como você falou, do professor Dante que 
usou você como um meio pra a gente tá aqui [no IFRN] pra fazer as entrevistas inclusive no 
seu horário vago, podendo estar em casa estudando, mas é isso mesmo. Eu agradeço por ter 
me convidado pra fazer essa entrevista e das próximas aí. E se precisar, me chama de novo, 
porque é mais um motivo para eu vir aqui visitar a escola [IFRN]. Agora, quando tiver aula 
pra eu rever a galera.                    

Inclusive, nisso de voltar à escola, você pretende em algum momento voltar pro curso de 
Física?  

Muito provavelmente, muito provavelmente. Eu indico direto lá no quartel [indica o curso de 
Física]. Inclusive tem um sargento, um colega meu, que faz licenciatura lá [licenciatura em 
Física na UFRN] e tá vendo se puxa o curso pra cá porque ele viu, conheceu o CEFET, viu 
muito engrenado, tudo bom e ele quer vir pra cá pro CEFET. Ele tá fazendo licenciatura na 
UFRN. Ele entrou no mesmo período que eu [em 2006.1] e tá querendo vir pra cá porque ele 
chegou aqui e viu que realmente é outra estrutura, uma coisa mais afim, mais dentro dos 
conformes do que a gente precisa.  

Você faria um outro vestibular pra entrar de novo?  

Faria. E agora com mais conhecimento, conhecimento de quase um ano de CEFET. 

Então, boa sorte aí. 

Eu quero ver o professor Fernando dando aula quando eu voltar. 
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Entrevista com 6.1E8 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista sobre a evasão na licenciatura em Física. Então, 
eu gostaria que inicialmente você dissesse o seu nome completo. 

6.1E8 

6.1E8, a gente tá analisando o motivo das evasões em Física, então pra isso a gente tá 
entrevistando os alunos que se evadiram. A gente pegou essa lista na coordenação e 
investigou. Essa entrevista, ela é bem aberta. Você não será identificado, apenas para o 
nosso registro. Na hora da publicação, você irá receber um código. Essa entrevista, ela tá 
dividida em quatro partes, quatro dimensões. Inicialmente, eu vou querer saber a sua 
opinião, seu depoimento sobre a instituição CEFET-RN [IFRN]. Se ela teve alguma 
relação com a sua evasão. Como assim questões da instituição? Questão de horário, 
matriz curricular, relacionamento com a coordenação, questão da qualidade. A segunda 
dimensão é em relação aos professores. Se houve...se os professores em algum momento 
tiveram uma certa culpa com a sua saída, teve algum problema pessoal com os 
professores, os professores não tavam bem preparados, esse tipo de coisa. A terceira 
dimensão sobre a profissão docente porque o curso era de licenciatura em Física. Se você 
se identificava com o curso, esse tipo de coisa. E a quarta são questões pessoais: quis 
outro curso, foi transferido, não tava dando conta, problema familiar, viagens, esse tipo 
de coisa.  

Agora, antes de explorar um pouco de forma mais detalhadas essas questões, eu queria 
que você dissesse qual foi o principal motivo, assim, que fez com que você desistisse do 
curso? 

Eu acho que...eu acho não, eu tenho certeza que foi o lado pessoal mesmo. Porque em relação 
à escola em si, à Escola Técnica [se referindo ao IFRN], o curso...até porque, quando a gente 
estudou lá junto, o curso foi o melhor do Brasil na prova que teve [se referindo à pontuação 
máxima obtida pelo curso no ENADE]. Então, eu já entrei sabendo das dificuldades do curso. 
Sabia que era difícil, muitos entravam, mas poucos terminavam. Mas eu entrei com o intuito 
de...primeiro, eu não vou mentir...de ter um nível superior pra poder disputar um mercado de 
trabalho, a questão de concurso, pro meu futuro. Só que quando eu cheguei lá dentro, eu vi 
que era pesado, que não era mangaba [gíria local para expressar que uma coisa é fácil], não ia 
ser fácil. E aí eu não gosto das coisas relaxadas. Eu não gosto de tá com nota baixa no 
bimestre. Então, como eu já tava com esse pensamento de...teve uma nota ruim, que eu sei 
que foi errada, devia ter sido corrigida, mas foi falha do professor também que perdeu a 
minha prova, mas eu não culpo ele por isso não. Lógico que não foi esse o motivo. O meu 
motivo é pessoal realmente. E foi depois que eu vi que não dava certo em relação à minha 
disponibilidade de horário, esforço porque a minha esposa engravidou, eu tinha que tá 
presente, tem a questão do trabalho, tinha hora extra, tinha que tá viajando. Então, eu comecei 
a faltar, fiquei ausente e fiquei desgostoso assim, porque eu vi que a área da Física pra 
trabalho tem muita coisa. Pra ser professor vai ter, não vai faltar emprego não, pra ser 
professor. Mas pro cara viver bem, ganhar dinheiro com isso, o cara vai ter que ter uma 
especialização, vai ter que ter um mestrado e depois um doutorado, pra viver bem. Então, eu 
acho que o curso de Física, hoje, pra mim eu levaria muito tempo [pra atingir as metas de um 
viver "bem"]. Pra isso eu teria que ser solteiro, como é o seu caso. Se Deus quiser você vai se 
dar muito bem. Você tá solteiro, tá estudando, já terminou um curso e tem uma família pra te 
ajudar, graças a Deus [o entrevistado estava se referindo a situação sócio econômica do 
entrevistador]. Então isso aí, pode ter certeza que vai ajudar você a continuar o seu curso. 
Agora, no meu caso, foi justamente pessoal mesmo que eu vi que não ia ter possibilidade mais 
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pra frente de crescer. Ia me esforçar, ia tentar me esforçar o meu máximo, mas não ia ser o 
meu melhor e não ia ficar satisfeito com tudo isso. 

Agora, só explorando um pouco mais a questão do CEFET. Você achava ruim o 
horário? Ou o horário era bom? 

Ruim era antigamente. A turma anterior a nossa era ruim que era às dezessete e cacetada  
[cometendo um pequeno equívoco quanto ao início das aulas no currículo antigo que era às 
dezoito e quinze [18:15h]]. Esse horário era péssimo porque pra quem trabalha o horário não 
tem nem o que discutir. Esse aí [se referindo ao horário atual] tá primeiríssima que é o das 
dezenove às vinte duas e quinze. 

Com relação ao currículo, as disciplinas por semestre, você achava muito pesado? 

Também não. Eu achava que ele [o currículo] era ideal. A gente não tinha...eram cinco 
disciplinas. No caso, eu só peguei cinco porque foi só um semestre. Então pra mim, eu não 
achei pesado não. 

Em relação ao sistema de avaliação e recuperação, aquele negoço de média ponderada e 
tudo mais, era um problema? Não era? 

Não. Eu não via um problema não, até porque não houve reprovação em si. A galera que ficou 
reprovada quando terminou o primeiro semestre, teve reaproveitamento, pagou por fora, 
porque tinha essa questão de pagar por fora [se referindo à possibilidade de pagar a disciplina 
reprovada como disciplina pendente no semestre seguinte]. Então, o cara realmente só seria 
reprovado se fosse preguiçoso ou burro. 

E, uma coisa que...por exemplo, o CEFET trabalha com o semestre seriado, matriz 
curricular seriada. O que é que é isso? Você se matricula, quando faz matrícula num 
nível, você se matricula em todas as disciplinas de uma vez só. Você não tem como 
escolher as disciplinas como é na UFRN que você pode pagar uma, duas ou dez. O que é 
que você acha disso? 

A grade curricular poderia melhorar nesse sentido aí, de você poder escolher a disciplina que 
você quer pagar até por uma questão de flexibilidade de horário, de condições pra estudo. Vai 
tê matéria, a não ser que seja uma disciplina imprescindível pra próxima...tudo bem eu até 
entendo...mas aquelas disciplinas que não forem imprescindíveis podia a ter essa facilidade 
pra a gente deixar ela ou estudar ela num semestre ou não. 

E no caso de CEFET enquanto instituição...na UFRN tem também a licenciatura em 
Física. Por que você escolheu a licenciatura no CEFET e não na UFRN? 

Primeiro, eu escolhi pensando que ia ser dois anos e meio, que não fosse tanto tempo pra a 
conclusão [do curso]. Só que como eu cheguei lá e já tinha a questão dos quatro anos, então 
eu levei na boa. E fui pra ETFRN [se referindo à antiga denominação do IFRN, anterior ao 
próprio CEFET] porque eu já vim de lá [do próprio IFRN]. Terminei Eletromecânica lá. Sei 
que é a escola certa. Ela é muito boa. E estaria em condições de também tá no mesmo nível ou 
melhor, como foi o caso da prova lá [se referindo à nota do curso de Física no ENADE], do 
que a UFRN. 

No caso, em relação à coordenação de Física, você sentiu...você tinha um bom 
relacionamento com a coordenação? Ou você achou que a coordenação tava ausente? 
Tava presente? Ajudava? Tirava dúvidas? Como é que era? 

Nesse caso aí, eu não tive muito contato apesar de ter um bom relacionamento com os 
professores porque já foram os meus professores no segundo grau técnico na escola [no 
IFRN], a maioria. Eu já fiz atividades com eles, então...questão pessoal não. Agora, tirar 
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dúvidas, eu nunca fui pro laboratório tirar dúvidas com os professores, mas em sala de aula, 
eu não tenho o que falar dos professores [se referindo a falar mal]. Pelo menos os que eu 
conheço, que foram os meus mestres na sala, todos eram primeiríssima. 

Com relação aos professores, você não tem nada a reclamar? Acha a equipe muito boa? 
Preparada?  

Eu acho a equipe preparada, a da ETFRN. Com certeza.         

E, no caso, você via dos professores, eles entendiam o lado do aluno trabalhador? Ou 
não? Às vezes, você tinha que faltar uma prova devido ao trabalho e eles entendiam que 
você tinha que fazer uma reposição? Era meio complicado isso, do professor entender o 
lado do aluno que tá trabalhando? 

Esse caso aí é mais complicado porque aí eles...realmente, os professores não entendem. 
Acham que o cara está dando o migué [gíria local para dizer que alguém está enrolando], tá 
querendo ludibriar os professores pra tentar passar melhor. Não estudou, aí vai ganhar tempo 
pra estudar e tirar uma nota melhor. Mas, na verdade, eles deviam conhecer também a fundo 
os seus alunos, aqueles que tão faltando, saber porque o cara falta, saber porque o cara sai 
mais cedo e tal. Fazer uma investigação social pra poder se adequar também aos alunos. Isso 
não é vergonha nenhuma o professor tentar ver o melhor pra turma e poder ajudar na flexão, 
apesar da escola também ter essa flexão de prova [se referindo à flexibilidade para fazer 
prova]. 

No caso, em relação à profissão docente, você disse já no início da entrevista que você 
procurou [o curso] inicialmente pela questão do diploma de nível superior achando que 
o curso fosse de dois anos e meio. Agora, mesmo com esse pensamento porque você 
optou por Física? 

Porque, na verdade, o meu objetivo, antes de trabalhar, noivar e casar, era Engenharia 
Elétrica. Como não tive condições de me livrar do trabalho, então eu tive que escolher um 
curso que eu me identificasse na área tecnológica. E o que chegou mais perto disso 
foi...Engenharia a noite não tem [se referindo à ausência de cursos de engenharia no 
IFRN]...foi Física. 

Mas você se identifica com a profissão de professor? 

Justamente um dos pontos que me fez pensar. Porque eu comecei a perceber, a 
enxergar...quando eu vi que o retorno desse curso seria mais lento do que eu esperava e pra 
mim ser professor...eu tenho já exemplos na minha família de licenciados pra isso...e eu vi 
que...tem o exemplo de um professor de Matemática que dá aula em vários colégios...eu não 
gosto da ideia de você trabalhar em casa. Você ter seu trabalho na rua e ainda ter que trabalhar 
em casa e isso eu não acho legal não. Eu não aceito não. Eu acho que casa é pra família, é pra 
você e não corrigir prova, criar outro tipo de atividade pros alunos. Aí eu vi que eu realmente 
não tinha esse perfil pra ser professor. Seria mais pra concurso realmente [a finalidade do 
diploma em licenciatura].  

Mas caso você tivesse se formado, tivesse o diploma de professor, você exerceria essa 
profissão de professor ou tentaria concurso?  

A priori concurso. Se, daqui pro final do curso, eu criasse gosto...até porque eu já dei aula em 
outras situações na questão religiosa e tal...mas nesse lado, como dá [aula] pra aluno em sala 
de aula, disciplinas voltadas pra área de educação, não. 
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Você trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Era difícil conciliar o trabalho com os 
estudos? Você conseguia tempo pra estudar? Ou você sentia dificuldade pra dar conta 
dos trabalhos? 

[Teve dificuldade] Mais em relação a dar conta de trabalho. Estudar até que você tem...porque 
você prestando atenção na aula...pra mim eu acho que era suficiente. E praticar era uma 
questão do exercício. Só que quando eu chegava em casa era dez [22h] e cacetada, quase onze 
[23h]. Aí tem filho, aí tinha que ler apostila, tinha que ler não sei o quê, então isso aí já 
complicava. E no outro dia acordar de cinco horas da manhã, seis horas da manhã...eu ainda 
acho que eu não estava preparado psicologicamente pra isso. Então foi aí foi desgastando, 
desgastando, vendo os compromissos ficando pra trás, falhando, aí fui desmotivando.  

Agora, esse desgaste chegou a tirar a sua motivação de estudar ou você sempre foi 
motivado a estudar, mas não tava dando conta por questões profissionais e tudo mais?  

Eu acho que foi mais isso. De estudar eu sempre gostei e justamente você sente a acomodação 
devido à rotina de trabalho, cansaço, então faz você ficar um pouco preguiçoso. E você 
acomodado de chegar em casa, família e não puder dar o que você tem a vontade de dar, então 
isso aí já deixa você um pouco desmotivado pra estudar realmente.        

O CEFET, mesmo sendo uma instituição pública, você tem um certo gasto, muitas vezes 
mínimo, mas tem. Às vezes é comprar um livro, tirar xerox, apostila, isso, aquilo. Em 
algum momento, você sentiu dificuldade econômica em dar conta disso em adquirir 
material? Ou pra você foi tranquilo isso? 

Com certeza [teve dificuldades financeiras] porque eu não nasci em berço de ouro. Então, 
tudo pra mim lá [no IFRN] era mais difícil porque tinha a questão, além das minhas 
responsabilidades pessoais e familiares, tinha uma despesa extra na escola [no IFRN]: cópia. 
Cópia disso, cópia daquilo, tinha que comprar livro. Eu não comprei nenhum livro porque 
tinha essa dúvida se eu ia continuar ou não, então preferi não comprar. Mas se a escola 
pudesse ter esse meio de dar apostilas ou até mesmo dar os livros que tão no curso, aí é uma 
saída muito boa também. É uma forma de incentivar os alunos. 

Agora, a gente tá perto de concluir a entrevista, então eu gostaria de saber duas coisas 
de você. Pra você, qual o principal motivo das pessoas abandonarem o curso de Física? 

Eu acho que é a grade. É a grade realmente. Quando eles [os licenciandos] dão conta do que 
tem...a responsabilidade pra estudar e até enfrentar as disciplinas, aí eu acho que a galera 
corre [desiste do curso]. 

Você desistiu de Física, mas tem em mente fazer um outro curso?  

Eu queria fazer, no CEFET, Automação. Como não tinha no horário da noite...só porque eu 
queria fazer, mudaram [o horário do curso de Automação]...até você pode anotar aí, se 
puderem colocar Automação à noite...pra quem trabalha é injustiça terem colocado pela 
manhã. Eu tinha essa vontade até pra dar continuidade no meu curso, como não tinha, tive que 
colocar outro curso na área tecnológica.  

Mas fora Automação, você tá procurando um outro curso?  

Enquanto não sair esse [Automação no período noturno] ou outro, na escola, na área de 
telecomunicações...eu já ouvi esse boato lá dentro...aí então eu vou fazer Contabilidade ou 
Direito na UFRN ou particular quando as coisas melhorarem.  

A finalidade de buscar um outro curso são questões de estudo ou questões pessoais de 
emprego, do trabalho, enfim?  
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A priori, o principal tá sendo o futuro, preparação pro futuro e ter como disputar o mercado de 
trabalho e lógico que fazendo isso vou ganhar conhecimento, vou crescer em conhecimento e 
educação. Mas a intenção principal é essa de crescer profissionalmente.  

Uma última pergunta agora, qual é a sugestão que você dá pra minimizar os problemas 
apontados por você, pra aqueles [problemas] que você disse que era o principal 
problema da Física que é a questão da grade? Quais são as sugestões que você dá? Que 
você acha que se o CEFET fizesse isso poderia diminuir a evasão? 

Eu acho que um teste vocacional pra saber se é realmente o que o cara quer, antes de começar 
o curso. Passou a galera, faz um filtro. Chama todo mundo e antes do primeiro dia de aula pra 
não ocupar...ou então até mesmo antes da prova...pra não ocupar a vaga de quem tá realmente 
querendo fazer o curso, pra não ficar um curso com cinco ou com quatro [alunos]. 

Mas com relação ao CEFET, ao curso, às disciplinas, aos professores, à coordenação, 
você tem alguma sugestão a dar?  

Nesse caso aí, eu acho que os professores poderiam...não ter intimidade com os alunos, que 
não precisa disso...mas tentar conhecer eles [os alunos] mais um pouco pra tentar um 
relacionamento de sala de aula e professor. Pra poder ter mais flexibilidade em relação...pra 
poder conhecer...tipo: criar um documento que facilite essa questão de horário, de prova, de 
pagar disciplina pra aqueles [alunos] que estão realmente ocupado, aqueles que não, 
paciência.    

Então, 6.1E8, nós agradecemos. Eu agradeço pessoalmente, agradeço também em nome 
do professor Dante que é coordenador desse projeto no CEFET. E repito novamente que 
nós estamos recolhendo essas informações dos que se evadiram pra investigar mais 
afundo visando à melhoria do curso até porque todos saem perdendo quando os alunos 
se evadem. Então, a gente quer melhorar isso para que fiquem mais alunos no curso e se 
formem com qualidade, a qualidade que o CEFET sempre buscou ter. Então essa é a 
finalidade desse projeto, visar à melhoria do curso e consequentemente da instituição. 
Então, novamente, agradeço a sua colaboração por tá contribuindo com esse projeto. 
Obrigado. 

Valeu. 
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Entrevista com 6.1E9 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista sobre a questão das evasões na licenciatura em 
Física. Então, eu gostaria que inicialmente você dissesse o seu nome completo. 

6.1E9 

6.1E9, temos que informar que essa entrevista ela não será identificada. Só será 
identificada para nossos registros, mas durante a divulgação desse material você vai 
receber um código que o identifique como entrevistado um, dois ou três. Essa entrevista 
tá baseada em quatro dimensões. A primeira com relação à instituição. Questões 
relativas ao CEFET-RN [IFRN]: questão de horário, de matriz curricular, à 
coordenação, à estrutura física. A segunda questão tá ligada aos professores. Se os 
professores tavam bem preparados, incentivavam os alunos a estudar. A terceira 
questão, profissão docente. Se a escolha da licenciatura está ligada a sua evasão. E, por 
último, questões pessoais. Se por algum motivo pessoal você evadiu do curso. 

Então, incialmente...eu vou abordar um pouco mais essas questões, mas inicialmente eu 
gostaria que você dissesse qual foi o principal motivo da sua saída? 

Além de eu tá fazendo Matemática agora, o que já...assim...puxava a carga 
horária...atualmente, eu tô ajudando o meu pai num trabalho não remunerado por enquanto, 
mas possivelmente vou buscar um trabalho. E porque...assim...seria incompatível com os 
horários [do curso de Física]. E dentre os dois cursos [licenciatura em Física e Matemática], 
eu prefiro Matemática. 

Agora, se detendo mais às questões do CEFET. Você acha que o horário do curso...o que 
é que você acha do horário do curso? 

Para as intenções do curso, eu achava adequado. 

E com relação à matriz curricular, ela era puxada? Ou você achava tranquilo, o número 
de disciplinas por semestre? 

Tranquila. Assim...com relação à carga horária, o horário, eu acho que é ideal. 

E com relação à matriz curricular? Por que, por exemplo, na UFRN nós temos...nós 
temos o quê? Nós temos o sistema de crédito em que você pode pagar uma, duas, seis 
disciplinas. Já no CEFET, não. Você tem que se matricular em todas aquelas disciplinas 
do semestre. Então, o que é que você acha disso? 

Eu não vejo muito problema com relação a essa matriz [se referindo a matriz curricular 
seriada]. O único problema que eu vejo é com relação a quem reprova numa disciplina e não 
tem horário pra pagar essa disciplina novamente. Aí tem que fazer um acompanhamento com 
o professor, mas nada grave não. 

E com relação ao sistema de avaliação? Você tá cursando Matemática em que 
universidade? 

UFRN. 

Então, você conhece o sistema de avaliação da UFRN e conheceu o do CEFET. O que 
você tem a dizer sobre o sistema de avaliação do CEFET? 

O sistema de avaliação da UFRN é um pouco mais puxado porque pressiona o aluno ao final 
do conteúdo [se referindo ao final do semestre], cuja terceira nota tem peso seis, ter um 
melhor desempenho. Mas nada contra o do CEFET. 
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Com relação aos professores, você sentiu nos professores que eles incentivavam o aluno 
no curso? Ou não incentivavam? Como é que você via isso? 

Fazendo um paralelo com os professores daqui da UFRN, eu percebi que os professores do 
CEFET são muito mais próximos ao aluno com relação a ajudar, com relação a ensinar. Pois 
aqui [na UFRN]...nós temos professores bons, mas tem aqueles [professores] que dominam o 
conteúdo, mas como tá numa instituição pública, só na universidade, eles não conseguem 
passar direito o conteúdo, não tem essa formação.  

Eles, [os professores do IFRN] incentivavam o aluno a estudar, a continuar no curso? 

Sim. Eles incentivavam muito mais do que aqui [na UFRN]. 

E, em relação ao caso do aluno trabalhador ou o aluno que tem duas matrículas, você 
via que os professores entendiam esse aluno, o lado desse aluno com relação à data de 
prova, à entrega de trabalho? Ou não? Eles não tinham uma, digamos, maior 
compreensão com esse tipo de aluno? 

Eu acredito que sim. Embora, eu não tenha, pessoalmente, pegado esse sistema porque assim 
que eu entrei na UFRN, eu meio que saí do CEFET, fui até onde pude. Eu vi sim. A maior 
parte dos professores tem uma total compreensão da situação dos alunos. 

E, no caso ainda com relação ao CEFET e sobre os professores. Também aqui no 
CEFET, existe a licenciatura em Física...desculpe, aqui na UFRN, também existe a 
licenciatura em Física. Na época que você optou pela licenciatura em Física, por que 
optou pelo CEFET e não pela UFRN? 

Assim...eu tinha conhecidos que faziam Física no CEFET e que me indicavam o CEFET 
como uma boa instituição em relação ao curso de Física. 

E com relação à boa instituição. Você realmente comprovou isso? Você acha que o 
CEFET deixa a desejar em alguns quesitos? Ou é uma escola de qualidade?  

Eu não cheguei a utilizar muito os laboratórios, só um com Física Experimental. Então, aqui 
[na UFRN], eu não vejo essa estrutura toda, mesmo porque eu não estudei na Física da 
UFRN, mas tem uma boa estrutura, o curso [do IFRN]. 

Com relação à profissão docente, você tá em Matemática, mas bacharelado ou 
licenciatura? 

Bacharel. 

Por que da escolha por bacharelado em Matemática? 

Principalmente devido às influências, digamos assim, que eu tenho, a vivência. Eu pretendo 
seguir carreira acadêmica, então é mais fácil como bacharel do que como licenciado, 
principalmente em Matemática. Mas isso não impede de dar aula. Mas não pretendo ficar 
dando aula no ensino médio, mas talvez na universidade. 

E por que na época a escolha por licenciatura em Física? 

São duas áreas que me agradam, tanto Física como Matemática. Então, decidi optar primeiro 
por Física por uma questão assim...ligado à matéria mesmo, a coisa prática. Matemática é 
muito teórico. Mas aí eu passei [no vestibular da UFRN] e optei por Matemática. 

Tanto Física, como Matemática, são cursos que têm uma baixa concorrência no 
vestibular. Isso, em algum momento, foi um dos motivos para a sua escolha por Física ou 
por Matemática? 
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Não, não. Eu sempre gostei das duas áreas e se não fossem esses cursos talvez eu fizesse 
Filosofia.  

Mas você acha que essa questão da concorrência [a baixa concorrência], ela influencia 
na decisão de algumas pessoas?  

Com certeza. Muitas pessoas aqui na UFRN e algumas no CEFET que, acredito eu, entraram 
[no curso] muito mais pela facilidade de entrar do que pelo curso em si. Muito mais por um 
diploma do que pensando no curso mesmo. 

A questão do diploma como você comentou, atualmente, existe...tá sendo uma moda na 
verdade de cursar um curso de nível superior pra ter um diploma pra tentar concurso 
público. Em algum momento, você chegou a pensar nisso? Você vê com frequência esse 
tipo de situação? 

Sim. Eu vejo com frequência esse tipo de situação. Com relação a concurso público, com o 
meu diploma, sim, eu também penso. Porque tanto as áreas de Física, como a de Matemática, 
eu acho que...assim...pra você dar aula, tudo bem, tem mercado, mas pra seguir carreira 
[acadêmica], meu principal objetivo, isso ainda tá um pouco distante. Então, é claro se, eu não 
conseguir, no decorrer dos meus anos, avançar no mestrado, doutorado e, consequentemente, 
entrar numa instituição pública, numa universidade, penso sim em fazer concurso público.            

No caso, a carreira de professor, você se identifica...como você falou que pretende seguir 
carreira acadêmica, mas na carreira acadêmica aquele profissional acaba dando aula 
também. Então, você se identifica ou teria vontade de tá dando aula na universidade? 

Eu nunca dei aula pra ser sincero. Então, não sei como eu reagiria a essa nova situação, mas 
como no Brasil só tem essa escolha, o professor universitário dar aula, eu daria aula 
tranquilamente, então... 

Então, vamos falar um pouco mais das suas questões pessoais. Você falou que tava com 
dois cursos e teve que ajudar o seu pai. Que tipo de ajuda você dava ao seu pai? 

Eu era uma espécie de secretário. Eu fico aonde ele trabalha dando uma ajuda no possível, no 
computador, no e-mail, no telefone... 

E isso toma quantas horas de trabalho por dia ou por semana?  

Isso é relativo, mas em torno de três a quatro horas por dia.  

Esse trabalho que você tem de ajudar o seu pai, ele prejudica o seu curso atual de 
Matemática?  

Não porque como não é uma coisa muito movimentada...assim...computador, digitar uma 
planilha e tal, fazer um serviço ou outro...ficar lá...lá eu ainda posso me dedicar aos estudos. 
Não como eu gostaria, mas eu tenho uma certa liberdade pra ficar estudando lá.  

Agora, além do trabalho e do curso da UFRN, você acha que haveria a possibilidade de 
tentar levar o curso de Física? Levar os três juntos?  

Os três juntos não. Se eu sair do trabalho, talvez há a possibilidade. Mas vem a questão de 
disciplinas...cursar as disciplinas porque cursando os dois cursos eram dez a dozes disciplinas. 
Ficou pesado. Teria que realmente ver como...não tenho condições de responder exatamente 
agora. 

A questão da motivação pra estudar. Você sempre tava motivado a estudar no CEFET-
RN? Os professores passavam isso [uma atividade qualquer] e você por si próprio tinha 
aquela estiga [gíria para vontade] pra estudar? 
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Eu vim com um pequeno defeito de ensino médio. Como eu pegava [aprendia] as coisas 
muito facilmente até o ensino médio, eu me acostumei a não estudar muito...que isso 
realmente...Quando eu entrei no CEFET, eu senti isso porque as matérias ficaram um pouco 
mais detalhadas, mais puxadas e, inicialmente, eu não consegui acompanhar. Mas motivado 
eu era, só não tinha costume de acompanhar.  

E você terminou o ensino médio aonde? 

Eu terminei...na verdade até o segundo ano, eu tava no CDF. E após isso, como eu tava um 
ano atrasado...e assim, algumas pessoas me influenciaram e me disseram, aí eu fiz a prova do 
CADE [uma espécie de supletivo], eu passei e fiz o CEFET. 

No caso, isso aí, ter passado na prova do CADE e ter tido o ensino médio no CDF, você 
sentiu uma dificuldade de aprendizado na licenciatura? Você achou que a sua base tava 
um pouco defasada? Que impedia de acompanhar de forma ideal as disciplinas? Ou 
você tava estudando, dava pra acompanhar legal? 

Dava pra acompanhar porque, como eu disse...assim...eu não fiz o terceiro ano. E como eu 
não fiz o terceiro ano...aí, eu preferi ver poucas coisas, algumas coisas de Biologia, algumas 
coisas de Matemática e em Física. O resto não faltou nenhum complemento, não.  

Mas com essa base, você conseguia acompanhar?  

Conseguia. Conseguia perfeitamente. 

E com relação à instituição, mesmo ela sendo pública existiam alguns gastos: comprar 
um livro, tirar xerox, apostila, esse tipo de coisa. Você sentia em algum momento 
dificuldade financeira pra comprar esse material, pra adquirir? 

Não, não. Com relação a isso, o meu pai e a minha mãe sempre me custearam, com relação a 
esses gastos. 

Pra você, qual é o principal motivo de desistência dos alunos de Física? 

Eu não acho que você tenha um principal. Eu acho que é um conjunto de alguns que foram 
citados aí. Por ser um curso noturno, tem pessoas que trabalham. Tem pessoas que querem só 
um diploma. E pessoas, como no meu caso, assim...que tem...eu arranjei posterior ao 
curso...que tem outras atividades, não necessariamente trabalho. No caso, gostaria de deixar 
gravado aqui que eu esqueci de trancar [o curso]. Então, vou ver se a possibilidade se tem 
como trancar o curso e posteriormente continuar o curso. Eu até quero realmente terminar 
Física ou aqui, na UFRN, ou lá no CEFET. 

Falando na questão de trancamento, apesar de ser da responsabilidade do aluno do 
interesse de ir atrás, você acha que faltou maiores informações sobre isso? Sobre o 
período de trancamento, uma maior divulgação desses prazos?  

Não, não. Com relação ao trancamento, assim...eu tô pagando vinte e seis créditos na UFRN e 
ainda tô ajudando meu pai. Então tá corrido. Acho...principalmente o interessado nessa 
questão é o aluno. Então é ele que tem que ir atrás. A coordenação tá lá para essas questões. 

Você falou nessa questão da coordenação do CEFET. A coordenação ela sempre tava 
presente? Você achava que ela tava presente? Ela tinha um bom relacionamento? Tinha 
acesso direto à coordenação? Ou em alguns aspectos ela deixou a desejar na conversa 
aos alunos, de passar nas salas dando aviso, esse tipo de coisa? 

Não, nunca. Assim...sempre...como é o nome do coordenador lá agora?  

P7 [na época da entrevista, 2007].  
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Sempre P7 passava na nossa sala avisando todas as informações e sempre se disponibilizava a 
qualquer dúvida e assistência ao aluno. 

Pra finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você sugerisse algumas mudanças que 
você acha que pode minimizar esse problema da evasão. O que é que você acha...quais 
são as soluções assim que poderiam diminuir a evasão? 

Com relação aos fatores citados, pessoas que trabalham... pessoas que buscam o vestibular, 
que buscam o curso, simplesmente, pelo diploma, a essas pessoas, eu não acho que tem como 
evitar [a desistência], mas as pessoas que trabalham...eu não sei...que aqui na UFRN também 
há o curso noturno...pelo menos em Matemática, até agora, pelo que eu vi, não há tanta 
evasão. Claro que há, mas até agora, não há tanta evasão. Então...né...eu não saberia 
exatamente o que dizer, assim...de recomendações, mas procurar essas pessoas que trabalham 
porque elas constituíram, pelo menos na nossa turma, uma boa parte dela. 

Então, 6.1E9, eu gostaria de agradecer. Finalizamos agora essa entrevista. Quero 
agradecer em meu nome pela sua participação, em nome do professor Dante que é o 
coordenador do projeto e principalmente ao CEFET-RN. As suas informações serão 
analisadas, avaliadas por nós, justamente para produzir um material que vise levar à 
direção e as demais instâncias do CEFET e melhorar o curso. Porque a intenção da 
gente é formar mais professores, reduzir a evasão, então gostaria de agradecer a sua 
participação nesse projeto que visa em prol de todos e principalmente daqueles que 
estão no CEFET. Então, novamente, obrigado. 
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Entrevista com 6.1E10 

 

Vamos começar mais uma entrevista. Estamos com mais um entrevistado para essa 
pesquisa pelo Núcleo de Pesquisa e Educação. Então, primeiro o seu nome completo? 

6.1E10 

6.1E10, primeiro, eu vou explicar como vai ser a entrevista. Ela...a gente vai seguir um 
certo roteiro. Não tem perguntas fechadas, então você fique à vontade para responder. 
Ela tá baseada em quatro dimensões. A primeira dimensão, você vai falar um pouco 
sobre a questão da instituição CEFET [IFRN]. Se o CEFET teve alguma relação com a 
sua evasão...o CEFET enquanto instituição: questão de horário, de currículo, das salas 
de aula, esse tipo de coisa. A segunda dimensão tá ligada aos professores. Se os 
professores contribuíram também para a sua evasão. Se houve algum problema com 
algum professor. Se não teve nenhuma relação. A terceira tá relacionada à profissão 
docente. Se era isso que você queria. Se ser professor era a sua opção. E a última, 
questões pessoais. Se foi um motivo pessoal, esse tipo coisa. É claro que você tem a 
liberdade de falar sobre qualquer assunto que seja pertinente ao objetivo dessa 
pesquisa.  

Então, pra gente começar, você tem quantos anos? 

Tenho dezenove anos. 

Você fez o ensino médio aonde?  

No Anísio Teixeira, em Petrópolis [nome de um bairro de Natal]. Na escola estadual 
Professor Anísio Teixeira. 

Então, vou perguntar a você, o CEFET como instituição, ela contribuiu de alguma 
forma com a sua evasão? Teve uma parcela de responsabilidade? O que é que você 
achou do CEFET? 

O CEFET, sinceramente, não teve nenhum motivo, em cima do CEFET, de eu ter desistido do 
curso, pelo contrário. Tinha uma boa estrutura física nas salas e tal e uma boa biblioteca 
também. O CEFET não influenciou em nada na minha desistência, em nada. 

No caso a opção pelo CEFET, em fazer um curso no CEFET, foi devido a que? 

Devido aos comentários de alguns alunos do CEFET, hoje professores formados no curso de 
Física também, por terem me incentivado e eu mesmo ter reconhecido isso em saber que é um 
dos melhores cursos de Física que agente pode fazer aqui do Nordeste também.   

Você chegou em algum momento a estudar no CEFET?  

Não. Só quando fui fazer Física mesmo na licenciatura. 

Com relação ao horário do curso, ele favoreceu a sua escolha? 

Favoreceu. Se bem que pra mim seria melhor, embora seja um curso destinado para a 
formação de professores e subtende-se que o pessoal trabalha durante o dia, mas pra mim 
seria melhor o horário pela manhã. Pra mim, pessoalmente, seria melhor o horário pela 
manhã. Pela noite não era muito bom pra mim, embora eu pudesse cursar à noite sem nenhum 
problema, mas não era escolha minha. 

Com relação à matriz curricular, não sei se você se lembra, mas era como se fosse 
módulo. O aluno se matriculava e tinha que cursar todas as disciplinas. Você acha que 
teve algum problema, alguma dificuldade em relação a isso? 
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Não. Desde o início, eu sempre gostei da grade. Eu tinha, pelo contrário, eu tinha era vontade 
de avançar logo pra ver as matérias que eu tinha bastante curiosidade e tal, mas não tinha 
problema nenhum quanto às primeiras matérias que eu tinha que pagar. 

Com relação aos professores, você cursou o primeiro período...você chegou a terminar o 
primeiro período? 

Não, cheguei não. 

Nesse tempo que você passou com os professores lá, você teve alguma dificuldade? Você 
teve algum problema de relacionamento? Como é que foi isso? 

Foi um ótimo relacionamento. Eu gostei dos professores. Tinha alguns professorezinhos...que 
ninguém gosta de todos os professores...tinha um professorzinho tal que eu não gostava muito 
do tipo de aula que ele dava de falar muito sem uma dinâmica na aula, o professor de 
Matemática. Não foi ele que...não foi essa questão da professor que me levou a desistir do 
curso não, mas uma coisinha que eu acho que podia melhorar é a questão de 
renovar...assim...sei lá...de reciclar a aula dos professores mais velhos. Acontece muito que, às 
vezes, você passa o dia todinho, que não é o meu caso, no trabalho, aí você pega um 
professorzinho que fica com aquela aulazinha monótona, você acaba não aprendendo. Uma 
aula mais dinâmica seria mais interessante, mas a questão do professor não foi o motivo de eu 
ter desistido do curso não.  

Mas a questão do desinteresse do professor, você viu algum professor desinteressado?  

Não. Pelo contrário, eu vi professores interessados em dar aula mesmo.  

Pelo tempo que você ficou lá, o convívio com os professores...a questão do estímulo, eles 
entendiam a situação dos alunos? Eles estimulavam os alunos a permanecer no curso?  

Estimulavam. É tanto que faziam perguntas no início do curso: "o que você tava fazendo 
mesmo? Porque que você entrou?". O pessoal fazia...os professores faziam essas perguntas e, 
realmente, indicando você dizendo como era a vida de profissão de um professor, o que você 
ia esperar pela frente. Que não era nenhum mar de rosas, era uma coisa que você deveria ser 
apaixonado pela profissão mesmo. Não era uma coisa muito boa não. E os professores sempre 
deixavam a gente bem consciente disso e...vamos dizer assim...e estimulavam a gente a galgar 
mesmo a profissão, que era uma boa profissão, eles não tinham do que reclamar e tal, esse 
tipo de coisa.  

Justamente a terceira dimensão, a gente tá falando da profissão docente. Então, a 
questão de dar aula, de ser professor. No vestibular do CEFET, a gente logo de cara 
optava pela licenciatura em Física. Era, realmente, a sua escolha em licenciatura? Pra 
ser professor? 

Era a minha escolha. Eu, hoje, tô em outro curso, mas a vontade de ser professor ainda 
continua. Eu acho que, pra você fechar...assim...a sua vida acadêmica, você como aluno, você 
não tem maneira de fechar melhor do que depois indo dar aula pra ensinar o que você 
aprendeu um dia. Afinal, você acaba sempre se reciclando, você sendo professor. Você 
sempre...é uma coisa que eu sempre quis pra mim. E é uma das áreas que eu escolhi pra...que 
eu escolhi, que eu desejava pra minha vida seria na área de Física, ser professor de Física, ou 
em alguma área de ciências humanas.  

É uma coisa que você sempre se identificou? 

Sempre me identifiquei em dar aula. 

Agora, agente sabe que a carreira docente, atualmente, ela não tão valorizada. Existem 
diversos problemas: o professor dar aula em mais de uma escola; não ser bem 
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remunerado; esse tipo de coisa. Apesar disso tudo, você acha que é uma carreira que 
você gostaria de investir? Que você levaria pra frente?  

Com certeza. Eu acho que é o seguinte: você sendo professor em qualquer área que você 
estiver, você pode levar também, não como profissão unicamente de professor. Você também 
pode investir em outras áreas como...lá em Física, por exemplo, você pode muito bem não 
deixar...não ficar só na graduação. Pode se especializar mais e depois até lançar um livro e 
ajudar outros professores também que trabalham e tudo. E não ficar a profissão de professor 
como única da sua vida. Se você depender pra dar aula...dependência financeira só como 
professor, sinceramente, são poucos que conseguem comprar o pão de cada dia. Você entende 
aonde eu quero chegar? Não vai ser aquela vida confortável com que sempre sonhou. Isso é 
uma visão...porque eu quero ser professor é uma visão meio sacerdotal mesmo. Quero ser 
professor porque eu tenho vontade de ser professor e não porque professor vai me dá boas 
condições financeiras, pelo contrário. Eu tô procurando uma profissão que me dê boas 
condições financeiras e continuar no mínimo com que eu tenho hoje e depois eu ainda poder 
dar aula sem imprensar nada do meu orçamento financeiro. 

Você falou em ser professor de Física ou da área de humanas. A gente sabe que o curso 
de Física tem uma baixa concorrência. Tanto o vestibular do CEFET como da UFRN 
tem uma baixa concorrência diferente de outras áreas como a área de humanas. No caso 
de Direito, a gente sabe que a concorrência é bem maior. No caso, a opção pela 
licenciatura em Física foi uma escolha assim...a baixa concorrência teve alguma 
influencia nisso? 

Não, não, não. Eu sempre amei Física desde o meu ensino fundamental. Eu comecei estudar 
Física e tal, eu comecei a gostar e comecei a estudar. Sempre me interessei por concursos 
militares, por provas de concursos militares que cai Física também, tudo. Sempre amei Física 
e não foi a baixa concorrência que puxou não. 

Na questão de dimensão pessoal, vamos falar um pouco mais de você. Então, você falou 
que escolheu o curso por gostar da licenciatura em Física, então foi uma opção que você 
quis. Agora, a identificação do curso. Pelo tempo que você ficou lá, você se identificou? 
Realmente, se continuar desse jeito vai ser um curso que eu quero? 

Não, não. Quando eu comecei a ver a grade curricular, comecei a ver que tinha muitas 
matérias que iam me...que não me apeteciam muito, matérias exclusivas de licenciatura, sobre 
a questão da educação e tal. E alguns aspectos que você tem que dar à educação, como 
história da educação, essas coisas assim, não me apetece. Sinceramente, não me agrada, 
embora que eu saiba que pra ser um bom professor de nível de ensino médio ou fundamental, 
você tem que conhecer bastante sobre educação. Só que no início...no ensino superior, que é o 
ensino que eu pretendo lecionar, isso não é muito interessante. No ensino superior, você tem 
que ter conhecimento profundo na área que você tá atuando. No caso, você como...no caso, no 
curso que eu tô fazendo agora. Eu, como advogado, eu não preciso pagar nenhuma matéria de 
licenciatura pra poder dar aula quando eu for professor, entendeu? Eu tenho que conhecer 
muito bem minha área e a minha aprovação vai ser dos meus alunos e não de um banco de 
concurso, uma banca que possa me avaliar. Eu realmente passo pela banca, mas os meus 
alunos é que vão me dar a nota final mesmo. Eu sou aprovado por eles mesmo. Então, esse 
aspecto histórico ele não me apetece não. Eu acho que nenhuma das pessoas que trabalha na 
área de educação gosta muito dessa areazinha, dessa coisinha meio chatinha da educação, a 
menos que seja uma pessoa apaixonada pela educação e não pela Física, pela Geografia, pela 
História, né verdade? Então, eu acho que é uma área assim que quando eu comecei a ver no 
currículo que tinha essas matérias no início, aí eu, sinceramente, não gostei. Quando eu olhei 
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essas coisinhas de educação chatas pra ser professor. Eu sempre gostei da Física e queria dar 
aula de Física e não ser professor única e exclusivamente.  

Você fala assim: essas disciplinas chatinhas. Você acha que seriam um empecilho a 
ponto de impedir você de concluir o curso?  

Não, não. Acho que se eu tinha vontade de ser professor, eu deveria passar por qualquer uma 
dessas matérias. No Direito também tem algumas matérias que são chatinhas, matérias como 
Processo Civil. O início dele é meio chatinho. Você tem que decorar muita coisa. Você tem 
muita coisa pra aprender, mas você tem que passar por isso pra chegar num ponto superior na 
escada. O primeiro degrau sempre é o mais difícil, mas depois que você [inaudível], você 
chega no outro andar. 

Vamos lá, a questão da evasão em si. De 2006.1 pra 2006.2, você não fez a matrícula, 
então pro sistema você aparece como evadido. O que e que levou a não continuidade? À 
desistência? 

A minha opção por outro curso em outra área. Eu comecei a fazer Direito e vi que eu poderia 
ser professor da mesma maneira e em outra área que eu também gostava que é a área de 
ciências humanas. E a ciências do Direito é uma das ciências da área de humanas que mais 
envolvem todas as ciências da área de humanas, que trabalha com todas elas. Então, minha 
opção por um curso que englobasse tudo que eu queria e com uma boa profissão, uma boa 
rentabilidade e tal. 

Você entrou nesse curso quando?  

2006.2. Segundo semestre.  

Tá gostando do curso?  

Adorando o curso. Muito bom o curso.  

Você tá em que período lá?  

Quarto período. Entrei no segundo período porque a turma não tinha...a universidade, o 
campus que eu escolhi não abria turma inicial, de primeiro período, no segundo semestre 
letivo da faculdade. Então, eles me encaixaram numa turma do segundo período, devendo 
matérias do primeiro, as quais eu paguei em outro horário, no caso complementando a minha 
carga horária. No caso agora, para o primeiro semestre de 2007, agora, primeiro período, eu já 
tinha pago as matérias que eu devia do primeiro período, fazendo em outro horário. 

Nesse caso, você cursa à noite? 

À noite. 

Digamos que o curso fosse pela manhã ou à tarde, o seu curso atual de Direito, você acha 
que seria possível conciliar os dois cursos? 

Seria. Era uma das minhas opções. Por isso que eu disse. Se tivesse pela manhã [o curso de 
Física], eu não teria saído do curso. Levaria os dois [Direito e Física] porque são duas áreas 
que sinceramente sempre me aproximaram. Sempre gostei dessas duas áreas. Aí tinha essa 
dualidade, essa coisa que eu tinha que decidir. Os dois cursos são à noite, os dois cursos são 
profissionais, são pra profissões mesmo, o que me leva a uma escolha meio chata. Tive que 
escolher o melhor curso. Então, escolhi o que mais me podia me garantir profissionalmente. 
Depois, eu poderia correr atrás do outro, que no caso seria Física. Se fosse num outro horário, 
eu poderia ter feito os dois tranquilamente.  

No caso de Direito, você pretende advogar?   
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Pretendo advogar.  

E também dar aula?  

Também dar aula. Dar aula e advogar. 

No caso de Física, é um curso que até certo ponto exige uma base de Matemática, de 
Física. Você sentiu alguma dificuldade com relação a isso?  

Não, não. As ciências exatas também...é meio raro você ver isso, uma pessoa que tá nas 
ciências humanas e nas exatas ao mesmo tempo. Mas, eu sempre me aproximei de todas as 
áreas de estudo da minha vida e isso não foi nenhum empecilho não. Pelo contrário, eu 
sempre gostei de Matemática, eu sempre me envolvi com concursos militares. E concurso 
militar é aquele que trabalha muito aquelas provas meio...algébricas mesmo, não é 
brincadeirinha não. Concurso militar é aquela prova que bem cética, bem seca. Aí a parte de 
Matemática, nunca me atrapalhou não, muito pelo contrário, sempre me ajudou nas provas de 
Física, de Química, que tem um pouco de Matemática também. 

No caso, você terminou o ensino médio numa escola pública, numa escola estadual, você 
vê essa sua formação, sua base numa escola pública, você teve alguma dificuldade de se 
inserir no ensino superior? Seja em Direito ou no tempo que você passou na Física, você 
se sentiu prejudicado? Teve alguma defasagem? Alguma deficiência? Ou não? 

Vai de pessoa pra pessoa. A partir do momento que você se baseia, que você tá fazendo uma 
escola estadual, uma escola pública...o ensino público no Brasil é de velho um dos piores do 
mundo. O Rio Grande do Norte, principalmente, é o pior ensino do Brasil, no fundamental, 
não sei se no ensino médio também é. Mas se você [inaudível] pra você estar num escola 
estadual e você tomar esse fato e se basear nele e se, vamos dizer assim, e se a turma chegar 
nele pra dizer que você não aprendeu alguma coisa, aí já é falta de vergonha na cara. Você 
tem ótimas bibliotecas no estado que você pode acessar a internet. [a internet] É um mundo 
sem fim que você pode fazer pesquisa. Você só não aprende se você quiser. Acho que toda 
pessoa que tentar, que mesmo sendo de uma escola não tenha tantos recursos que você possa 
adquirir, você tendo vontade, você desponta na frente de qualquer um. Tanto que todos os 
vestibulares que eu prestei até hoje, graças a Deus, eu consegui êxito em todos. 

Outra coisa. Você comentou anteriormente que tem o curso à noite e provavelmente 
muitos alunos trabalham pela manhã ou à tarde e tem a oportunidade de cursar um 
curso superior, uma licenciatura...Você tá trabalhando atualmente?  

Não, não. Eu pretendo trabalhar na minha área mesmo depois que eu me formar.  

Se você trabalhasse dois expedientes ou um expediente, você acha que seria complicado 
levar o curso? Pelo pouco que você viu no semestre dava pra levar o curso?  

Dava, com certeza, porque a única profissão que você não consegue conciliar com o curso 
superior é a profissão militar. Porque militar viaja bastante. Tinha alguns alunos da sala da 
gente que tinha esse problema na frente. Mas se você tem vontade de fazer um curso superior, 
o seu serviço, o seu trabalho não vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar com relação ao tempo de 
você estudar, mas atrapalhar de fazer o curso em si, não atrapalha não. 

Você tá atualmente numa universidade que é particular, diferente do CEFET que é uma 
instituição pública, e tem uma certa questão de despesa que a mensalidade da 
universidade particular. O CEFET não tem isso, mas tem alguns gastos: tirar xerox, 
comprar livro. Você acha que isso é um empecilho? Chega a ser um empecilho pra o 
aluno? 
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Não, não. Eu acho que você, a partir do momento que você se dispõe a estudar, você também 
tem que está disposto a vir os ônus e os bônus. Acho que quando você é estudante, você só 
recebe o ônus, a parte ruim de comprar livro, de estudar, de esquentar a cabeça com o 
professor. Aí depois que você se forma vem a parte boa. Começa a ganhar livro, começa a 
ganhar pelo que você tá fazendo. Então, isso não é empecilho não. Acho que a partir do 
momento que você entra numa escola, num curso superior, você tem que ter noção de que tem 
gasto pra frente, tem que tá preparado, mas não é empecilho não.  

Você chegou a ter alguns pequenos gastos com xerox. Você achou que isso pesou muito?  

Não, não.  

Outra coisa. Tanto na licenciatura em Física, como em Direito, quando você se forma, 
você vai ter um diploma. Atualmente, existe...tá se criando o mito que muitas pessoas 
querem o ensino superior pra ter um diploma e tentar concurso. Então, o que é que você 
acha disso? 

A minha área, a área que eu entrei pra trabalhar que é a área do Direito é o curso, de longe, o 
curso que mais oferece opções de concurso no mundo. Tem um leque de profissões que eu 
posso seguir depois de me formar infinitas. Mas, sinceramente, não é uma coisa que me 
agrada muito não porque concurso público, sinceramente, vou dizer o meu lado pessoal, o 
concurso público você tem assim deveres pra cumprir e a sua vida você não pode definir, 
desenhar do jeito que você quer. Uma viagem que você pode programar com um amigo seu 
pra algum lugar e tal, no meio do ano, aquela coisa inesperada, se você for funcionário 
público, você não pode. Você tem que ir nas suas férias. Além do que tudo é limitado. Você 
não pode trabalhar em outro lugar, sendo funcionário público. Carteira assinada pelo menos 
não. Você não pode trabalhar em outro lugar, você não pode nada. É uma coisa limitada. 
Sinceramente pra mim, eu não gosto de limite nenhum na minha vida, que possa me impedir 
de fazer o que eu quero. Então, a área de concurso público pra mim não me interessa muito 
não. Interessa mesmo, trabalhar na minha profissão mesmo como autônomo.  

Eu perguntei isso porque muitos pensam em entrar pra fazer concurso. Entrar na 
universidade, ganhar um diploma e fazer concurso. Física tem uma facilidade que é a 
baixa concorrência. Pra você entrar em Física não é complicado. É complicado você 
terminar Física. Em Direito tem muitas vezes concorrência alta, mas muitos dizem que é 
um curso que não é tão difícil. Mas em algum momento você pensou nisso? Em ter o 
diploma pra tentar concurso público?  

Pensei, pensei. Pensei no início, mas depois eu fui logo tirando a cabeça quando eu remoldei 
os meus planos futuros. Aí, depois quando eu comecei a ver isso, eu comecei a deixar a ideia 
de concurso público pra trás porque afinal, concurso sempre vai ter, quando você quiser ter o 
direito de fazer um concurso, você vai, faz e tal. Se você não se garantir na profissão, aí você 
pode muito bem fazer um concurso e vai se esquecer e vai mofar sentado no banquinho do 
governo. Mas não é uma coisa que me interessa não. E de início, eu tenho que dizer, de início 
me chamou a atenção um pouco mais, mas atualmente eu não penso nessas coisas.  

De início chamou a atenção, mas esse pensamento foi no curso de Direito ou no curso de 
Física? 

De Física não, só no de Direito. De Física, eu queria ser professor mesmo, desde o início. 

Agora, vendo a questão do professor. Você poderia se formar...agora pra ser professor 
universitário também é exigido concurso público. Nesse caso, você vê esse tipo de 
concurso com outros olhos ou como aquele funcionário como você disse lá?  
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Concurso público pra ser professor, você tem que seguir essa regra porque afinal é uma regra 
do país, pra ser funcionário público você tem que passar por um concurso, uma banca de 
avaliação. Mas a questão de ser professor é um concurso mais...que você não vai optar pra 
você ter uma profissão como a da tua vida não. No meu caso, eu escolheria a profissão de ser 
professor pra dar aula mesmo, uma coisa que eu quero fazer na minha vida mesmo. Não como 
profissão a ponto de fazer um curso de Física só pra ser professor e ganhar o dinheiro de 
professor, não. O que me agrada é só pelo fato de ser professor e não pelo que vai me render.  

No caso, dar aula no ensino médio e o ensino fundamental, também eram objetivos seus 
de dar aula?  

Não. Só ensino superior.  

Por que ensino superior?  

Porque no ensino médio, você encontra, vamos dizer assim, muita desde desatenção dos 
alunos. Muitos alunos ali que tão, às vezes...até vem na obrigação porque o pai quer. E vai pra 
escola porque é lugar de brincar mesmo. Aí quando você começa a se deparar com isso, 
começa uma situaçãozinha meio chata. Você, professor, dispensa do seu horário sagrado de 
ler um livro, de fazer uma coisa que você quer, pra ir ver a cara daquele aluno chato, que não 
quer nada com você e desvaloriza o seu trabalho. No nível superior você encontra isso, mas 
com muito menos, vamos dizer assim, frequência. São aquelas pessoas que realmente estão se 
dispondo a fazer um curso porque querem aquilo mesmo como profissão. Você encontra 
pessoas com visões mais profissionais e não visão pequena de se formar só pra ter o título de 
concluinte do ensino médio. 

Ainda sobre a opção de ser professor. Na UFRN também tem o curso de licenciatura em 
Física. Se eu não me engano é pela manhã lá o período. Por que da opção por Física no 
CEFET? Não lhe passou pela cabeça fazer Física na UFRN? Você desconhecia o curso 
de lá? 

Eu conhecia o curso [de Física da UFRN], eu sabia que tinha o curso lá e tal, mas pode ter me 
parecido uma imagem errônea, mas eu imaginei que o CEFET tinha uma melhor estrutura e a 
melhor grade curricular do curso pra mim. Eu conhecia alguns amigos meus que faziam, que 
fazem Física na UFRN e os comentários que eles me trazem não são muito bons. Eu assisti 
uma aula no curso de Física, a sala tinha, vamos dizer assim, não tinha muita estrutura muito 
boa pra você, vamos dizer assim, aconchegar os alunos. Eram cadeiras quebradas, os 
ventiladores faziam barulho, aquela coisa toda, e a sala também em si não era muito boa. 
Então, isso foi uma coisa muito decisiva pra mim. Decidi fazer o CEFET porque o CEFET 
tinha melhor estrutura nesse nível do melhor que a da UFRN. 

E, com relação ao próprio curso de Física, você também tá cursando Direito e quando 
você se formar em Direito, num futuro próximo ou num futuro mais distante, você 
pretende retornar ao curso de Física? Fazer uma nova licenciatura? 

Não, infelizmente não. Vai ter que ficar pra mim como um hobby mesmo, pra ler livro sobre 
Física. Porque eu quero direcionar a minha profissão e todos os cursos que eu fizer daqui pra 
frente serão cursos de especialização, pós-graduação, mestrado e tal. Tudo que eu puder fazer 
daqui pra frente na minha área, eu vou fazer porque vai me engrandecer o meu currículo. E o 
curso de Física ia me satisfazer a minha curiosidade porque eu sempre gostei da Física, mas 
não profissionalmente. Eu quero ter uma estabilidade profissional pra depois imaginar nessa 
areazinha de gostar, como eu gosto de Física, matar algumas curiosidades. 

Só pra encerrar a entrevista, a gente tem um espaço livre agora para as considerações 
finais. Então é um espaço pra você comentar qualquer coisa sobre a entrevista, sobre o 
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curso de Física, a sua vontade no curso de Direito ou então uma mensagem pra quem tá 
no curso. Então, fica um espaço livre pra comentar qualquer coisa. 

O comentário que eu poderia fazer e que foi um dos principais que me fez sair do curso foi a 
questão do horário. Se fosse um outro horário, eu realmente poderia tá fazendo o curso hoje. 
Embora não fosse depois levar a profissão como professor de Física, porque eu taria 
trabalhando em outra área, eu seria professor na área de Direito, não me impediria de 
continuar o curso e talvez futuramente eu poder dar aula de Física também. Se tivesse um 
horário pela manhã ou pela tarde. Pela tarde eu não acho muito interessante não, mas pela 
manhã, o número de pessoas que poderiam estar fazendo isso, cursando esse curso, seria 
maior. Eu digo o curso inteiro. Porque em sala de cursinho você vê isso. Pessoas que tão...que 
fazem pela noite, geralmente fazem algum cursinho isolado pela manhã ou pela tarde, tem o 
dia livre. E se você oferece um curso de Física, da qualidade que o CEFET oferece no curso 
de Física, pela manhã, você teria um número de alunos maior, eu acredito, do que pela noite. 
À noite, dá mais trabalhadores, pessoas que trabalham. Pela manhã não, é mais estudante 
mesmo, pessoas que tem o dia livre pra estudar. Agora se vocês oferecessem o curso de Física 
do nível do CEFET pela manhã, teriam mais pessoas com certeza. Aí a questão de evasão já 
não cabe a mim dizer, né porque eu teria que fazer uma pesquisa em cima disso.  Mas eu 
deixo essa opção pra vocês. Fazer uma pesquisa em colégios de ensino médio com os 
concluintes sobre o curso de Física, fazendo uma divulgação nesses colégios sobre o curso de 
Física pra alunos concluintes do ensino médio de vários colégios de Natal. E também colocar 
essa opção pra eles votarem ou dizerem qual horário seria mais propício pra eles. Qual seria o 
melhor horário pra eles também. Acredito que pela manhã seria o melhor horário pra o aluno 
que não tem mais outra obrigação a não ser estudar mesmo. Pra quem trabalha à noite, 
realmente, [o horário noturno] é o melhor horário. Se vocês conciliassem dois horários, 
manhã e noite, seria mais interessante para o curso pra o número de pessoas que iriam cursar. 

Pronto, 6.1E10, nós agradecemos a sua participação. Era apenas isso. Lembrando que 
essa entrevista ela é confidencial. Você vai receber um código. No caso, pra Física vai ser 
entrevistado dois. A sua identificação vai ficar restrita ao Núcleo de Pesquisa. Então, a 
gente vai analisar todo esse material pra depois dar um retorno tanto à sociedade, 
àqueles que pretendem entrar em Física como aqueles que participaram da entrevista e 
aqueles que continuam no curso. Agradecemos a sua participação, muito obrigado. 
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Entrevista com 6.1E11 

 

A gente vai dar continuidade a mais uma das entrevistas pra investigar a questão da 
evasão em Física, então vamos conversar com mais um entrevistado. Primeiramente, eu 
gostaria que você dissesse o seu nome completo. 

6.1E11 

6.1E11, seu nome apareceu na lista de evadidos, uma lista atualizada da coordenação. 
Então, eu gostaria que você conversasse um pouco sobre isso. Essa entrevista, ela tem 
um certo roteiro, você fique a vontade pra conversar sobre ele. Ela tá divida em quatro 
dimensões. A primeira dimensão relacionada à instituição. Se o CEFET [IFRN], a 
coordenação de Física, a estrutura tiveram algum relacionamento com a sua evasão. A 
segunda dimensão, os professores. Se teve algum conflito com os professores ou os 
professores não eram bem preparados. Terceira dimensão, profissão docente. Se você se 
identificava com a profissão. Se não era o que você queria. Por último, as questões 
pessoais. Questões diversas relacionadas à sua vida, tanto profissional, como familiar, 
pessoal mesmo. 

Antes de tudo, primeiramente, por que você é mais um nos nomes dos evadidos? 

A minha evasão deve-se a apenas a um ponto que é o lado pessoal. Vários problemas de 
sobrecarga no lado do trabalho, sobrecarga no campo familiar, inclusive afetando a saúde de 
membros da família. Então, não houve outra opção pra mim senão desistir do curso. Aí vem a 
questão: “por que não trancar e sim desistir?” Porque pelo que eu tô vendo, eu não vou dar 
continuidade. No meu caso específico, eu tô prestes a mudar de cidade, de domicílio e tudo, 
eu não ia mesmo, de fato, dar continuidade ao curso então...por isso da evasão e não um 
trancamento. 

Como a gente tá investigando também a participação do CEFET em relação a isso, a 
gente...eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o CEFET. Com relação ao 
currículo, a grade curricular, você via algum problema nisso? As aulas serem de sete 
[19h] as dez e quinze [22:15]? Era complicado pra você esse horário? 

O horário, eu achei um horário coerente. Iniciando de sete [19h] é um horário coerente sim. 
Porque o horário anterior, que era de seis e quinze [18:15], não era uma coisa...realmente a 
pessoa chegava atrasada e tudo. Eu tive oportunidade de fazer um outro curso com o horário 
antigo e era realmente muito sobrecarregado, muito em cima. Sete e quinze é o ideal [se 
referindo às 19h]. Quanto ao aspecto de horário era excelente no meu ponto de vista. 

E o currículo...o currículo de Física atualmente ele é seriado, ou seja, você se matricula 
naquele nível e em todas as matérias. Você tem que cursar todas as disciplinas, diferente 
da UFRN que você se matricula por créditos, você pode escolher uma, duas, quantas 
disciplinas você puder. No caso, você acha isso ruim? Bom?  

Isso eu já acho, no meu ponto de vista, eu já estudei em três outras universidades, eu já acho 
isso uma grande desvantagem que o CEFET oferece, principalmente, particularmente, no meu 
caso. Porque eu tenho um grande, um número considerável de grades [curriculares] de outras 
universidades que poderiam ser aproveitadas e isso prejudica e muito o aproveitamento de 
créditos [créditos enquanto disciplinas], o fato de ser um semestre cursado em bloco [se 
referindo a matriz curricular seriada]. Isso me prejudicou. Eu me senti prejudicado. Outra 
questão é o problema do...não há divisão das turmas, então o elemento [se referindo a um 
aluno]...no meu caso específico...existem disciplinas lá do primeiro semestre que eu achei...eu 
fiz de novo, eu repeti a disciplina, não pedi o aproveitamento porque o aproveitamento...quer 
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dizer, as disciplinas que eu não iria aproveitar, elas iriam ficar, digamos assim, isoladas. No 
meu caso específico, uma disciplina que ia ficar isolada lá no último horário e tal, aí pra mim 
isso ia ser um desestímulo pra não frequentar ela também. Aí é melhor fazer em bloco do 
que...ou seja, achei por bem me prejudicar por causa da imposição da instituição. Resumindo, 
é uma grande desvantagem, principalmente pra quem é egresso de outras universidades. 

E com relação à questão da avaliação, da recuperação, você achava problemática a 
questão do cálculo da nota, esse tipo de coisa? Ou não? 

O peso...era peso duplo no primeiro bimestre e peso triplo no segundo. Eu achei uma boa 
sistemática, peso duplo e peso triplo. Agora, o único senão era só a dificuldade em se fazer as 
avaliações de segunda chamada [se referindo às reposições de prova]. Sei lá...não sei se é o 
professor que se limita, que mostra...assim...uma certa má vontade ou a instituição que...é uma 
orientação da coordenação...não sei. A gente sente que há um certo, digamos assim, uma certa 
sobrecarga nas avaliações de segunda chamada. Eu senti isso. Eu fiz...eu acho que eu andei 
fazendo umas duas e a gente sente uma certa dificuldade. A coisa não é programada, não há 
um controle. Fica tudo bem solto, a mercê do professor. Essa avaliação de segunda chamada, 
a gente fica meio que muito dependente de uma só pessoa [o professor] e não da 
administração, ao meu ver. 

E com relação à coordenação, você teve alguma dificuldade pra conversar com a 
coordenação? A coordenação tava presente? Tinha um bom relacionamento com o 
pessoal de lá? Como é que você via isso? 

A coordenação, ela...eu acho que o...a coordenação ela poderia ter, digamos, uma presença 
mais aproximada com a turma porque ela vem dar aqueles avisos ali, mas...o pessoal fala que 
o curso é superior, que tem que ter a iniciativa do aluno, mas...principalmente, no primeiro e 
no segundo período se esperar a iniciativa de alunos do primeiro e do segundo período, eu 
acho problemático. Se eventos e programas, digamos assim, de extensão não forem 
promovidos pela coordenação, vai ficar muito prejudicado o aprendizado. 

E no caso, a escolha pelo CEFET...assim, a UFRN também tinha licenciatura em Física... 
também tem licenciatura em Física. Por que da escolha pela licenciatura em Física do 
CEFET e não na UFRN?  

No meu caso, deveu-se especificamente a localização geográfica que era mais perto da minha 
casa. 

Em relação aos professores, você sentiu que em algum momento o professor não 
estimulava o aluno? Ou pelo contrário, sempre estimulava o aluno a ficar? Você teve 
algum problema de relacionamento com os professores? Ou os professores tinham fácil 
acesso a eles? Como é que você via essa relação? 

O relacionamento com o professor é muito bom lá [no IFRN]. Em sala de aula, o professor tá 
sempre acessível e tudo, mas eu acho que o problema é justamente aquele relacionamento fora 
da sala de aula porque é difícil encontrar ou travar um contato com o professor fora do horário 
oficial de ensino lá porque os professores eles nunca tem tempo. No caso de um...de uma 
consulta, algo mais específico, eu acho que é muito prejudicado porque o professor não tem 
tempo, principalmente, pelo fato do professor não ser exclusivo do ensino superior. Os 
professores, eles tinham as outras cadeiras lá do segundo grau [se referindo as disciplinas 
dadas para o ensino médio], então são muito sobrecarregados e a consulta fica muito 
prejudicada em outro horário que não o da aula. Então, isso é um fator limitante, 
principalmente, para o pessoal que tem dificuldade e o pessoal que, por exemplo, como no 
meu caso, vez por outra eu faltava aulas importantes e tal e ficava prejudicado, até porque no 
curso de Física não tem aquele grupo de estudo, um grupo de monitoria num horário 
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alternativo, não existe isso. Eu posso até comentar também o...voltando agora que eu me 
lembrei...muitos cursos e congresso e tal e outros eventos de maior abrangência com 
participação de instituições externas...o horário da noite era sempre preterido, ou seja, sempre 
perdia alguma coisa ou não era completamente, digamos assim, contemplado com tudo que 
seria possível num horário normal, como no horário diurno. Então isso também é um fator 
limitante pro aprendizado. 

Mas você acha que os professores, eles entendiam o lado do aluno trabalhador? Ou 
deixavam a desejar com relação às faltas ou a perder uma prova devido a estar em 
serviço? 

A compreensão havia, agora o problema é que não basta só compreender, tem que ter o 
suporte. Por vezes, eu procurei a assessoria de professores no horário da tarde e não consegui 
encontrar ou o professor tava ocupado demais pra dar uma atenção maior, então é difícil. 
Quanto à atenção e, digamos, à compreensão dos professores isso é inquestionável, mas não 
falta só isso. Tem o outro suporte de apoio que é o de aconselhamento, de monitoria, de 
direcionamento, principalmente, no horário diferente do da aula, principalmente isso.   

Com relação ao CEFET como uma instituição como um todo, como você analisa a 
qualidade do CEFET?  

Muito boa, é inquestionável. Muito boa, a qualidade é inquestionável. Quem estuda lá, estuda 
porque gosta, porque se dedica. Então, a qualidade é muito boa mesmo. As observações é só 
no tocante ao apoio suplementar, eu diria assim. Apoio suplementar às turmas, algo mais 
específico. 

Agora, com relação à profissão docente, qual foi o motivo da escolha do curso? Você 
disse que já passou por mais de um curso, mas por que você escolheu Física? 
Licenciatura em Física? 

Assim é...isso justifica até o que eu já comentei a pouco que é o problema do curso do CEFET 
ser em bloco [se referindo a matriz curricular seriada] dificulta aproveitamentos, dificulta 
inclusive a frequência. Dificulta a frequência porque se fosse em cadeiras, por disciplinas, 
você poderia participar, ao meu ver, com mais assiduidade nas cadeiras e tal. Então, o fato de 
ser em bloco dificulta. Agora, por que do curso? Por que eu ter escolhido o curso? Porque era 
o que se aproximava das cadeiras que eu já tinha cursado. Então...mais...eu...teve um grande 
problema de programas [grades curriculares de cursos diferentes]. Não houve adaptação, no 
meu caso, não houve adaptação com os programas, então... Muitas das cadeiras de Física não 
foram aproveitadas, então só as de cálculo. Aí, então...eu acho que se fosse um curso baseado 
em disciplinas [matriz curricular por crédito] isso seria diferente. 

Agora, você, desde o vestibular, você preencheu lá pra licenciatura em Física. Você se 
identifica com a carreira de professor? 

Sim.  

Pretendia seguir? 

Sim, inclusive eu já tenho planos de num futuro próximo continuar, de continuar, mas dessa 
feita vou procurar uma instituição que tenha o sistema de cadeiras [matriz curricular por 
crédito], porque eu acho que é bem melhor. Permite maior flexibilidade, principalmente, pra 
quem não é estudante profissional [aquele estudante que apenas estuda, não realiza nenhum 
tipo de atividade profissional]. 

E você tá empregado, no caso, trabalha nas forças armadas. O emprego tem uma certa 
estabilidade, então atualmente...eu vou trabalhar em cima disso porque, atualmente, 
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muita gente vê o nível superior como um meio de obter o concurso...desculpe, um meio 
de obter um diploma pra tentar concurso público. Então, como é que você vê isso? Em 
alguma vez passou pela sua cabeça isso, de ter o diploma de licenciado em Física pra 
tentar concurso? Ou não, você queria entrar pra investir na profissão de professor? 

Não. Eu queria mesmo pra desenvolver uma atividade remunerada, uma segunda atividade 
remunerada principalmente no campo da docência que é o...a legislação de pessoal do 
exército permite isso, que o militar exerça uma atividade, uma segunda atividade remunerada 
na docência. Como a gente tem caso lá de professores no CEFET que se enquadram nessa 
situação. Então, a prioridade da minha escolha era essa de, de fato, exercer uma segunda 
atividade. E como eu já disse, eu vou continuar, mas dessa feita eu vou procurar uma 
instituição que tenha a flexibilidade das cadeiras e que eu possa, digamos assim, procurar 
conciliar melhor com as minhas necessidades de disponibilidade. 

Com relação ao estudo, você se sentia motivado a estudar ou não? Não tinha estímulo? 
Os professores não passavam estímulo? Você tinha estímulo pra estudar? Você gostava 
das disciplinas?  

Não. Quanto ao estímulo, eu acho que o estímulo deixa a desejar bastante. Aí...isso já cai no 
que eu já falei: na falta de uma monitoria num horário alternativo, de, digamos assim, acesso a 
uma consulta mais especifica. Então, no campo de estímulo ao estudo, eu acho que isso fica a 
desejar, principalmente pra quem tem dificuldade. No meu caso específico, eu fui reprovado 
em algumas cadeiras, mas eu tenho certeza que deve-se apenas a minha disponibilidade de 
tempo. Então, eu acho que se fosse de outra forma com auxílio, com mais apoio suplementar 
seria diferente com certeza. 

E, no caso, como você trabalha, você sentia dificuldade em conciliar estudo e trabalho?  

Não porque o curso era noturno e o horário de sete horas [19h] dava uma margem pra você se 
preparar ou trocar de roupa ou algo mais assim, até mesmo fazer outra coisa aí fora, após a 
saída daqui [se referindo ao seu local de trabalho]. Mas a única dificuldade que eu sentia, 
como eu já comentei, é dificuldades pessoais, problemas em casa mesmo e no, digamos 
assim, no apoio suplementar no estudo. 

A gente sabe que uma instituição pública não tem essa questão de pagar mensalidade, 
mas a gente tem que tirar xerox de um material, muitas vezes, se fosse o caso comprar 
um livro. Você em algum momento viu que isso era um problema, essa questão 
financeira? Em algum momento, chegou a pesar pra você essa questão de xerox, de 
livro, esse tipo de coisa, até mesmo lanchar, jantar pelo CEFET? Você que chegou a 
pesar? 

Não, não. Isso não era problema não porque...pelo contrário, eu acho que o CEFET possibilita 
justamente que esses problemas sejam amenizados, amenizados e muito. Porque a xerox lá 
[no IFRN] é um preço quase que não encontrado aqui fora, na cidade. E, no meu caso, 
específico, eu não fazia nenhuma refeição porque quando eu chegasse em casa tinha...eu tinha 
minha mulher me esperando pra mim jantar com ela. Era uma coisa que, eu sabia que ela tava 
me esperando, então eu não lanchava justamente pra fazer a refeição com ela. Mas eu acho 
então que o CEFET facilita toda essa problemática da despesa. 

E você comentou que por questões pessoais, inclusive, você tá sendo transferido, você 
decidiu abandonar, mas se não fosse a questão da sua transferência ou se os motivos 
pessoais fossem já resolvidos, você levaria o curso? Voltaria para o curso?  

Voltaria, com certeza, voltaria. Até porque já tô com quase cinquenta por cento do curso, 
então com certeza eu continuaria. Com certeza eu continuaria. 
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Finalizando, assim, faço as duas últimas perguntas. Pra você...tirando o seu caso, pra 
você qual seria o principal motivo dos alunos se evadirem do curso? 

Eu acho que...sei lá...eu acho que...eu não sei se é a imposição da legislação educacional e tal, 
mas eu acho que...sei lá...eu acho que tá um pouco sobrecarregado o volume de conteúdo, a 
velocidade com que ele é dado. Eu acho que tá um pouco sobrecarregado. É...numa visão 
mais ampla, mais abrangente, eu acho que é isso...Somado ao apoio suplementar, 
principalmente, no curso de Física do CEFET, um apoio suplementar que é de fundamental 
importância, isso em horário diferente daquele que o curso é realizado. 

Como última pergunta...pra diminuir a evasão. Temos vários problemas apontados, 
tanto por você, como por outro que se evadiram, você apontaria algum outro além desse 
apoio maior ao estudante, relacionado ao estudo? 

Eu acho que se tivesse outros cursos afins à área, digamos, se tivesse...sei lá...um tecnólogo 
em alguma área de...em alguma área de exatas, de nível superior, fora o de Redes que já 
existe...atualmente existe o de Redes, o de Física e não tem nenhum outro...eu acho que a 
presença de um maior universo lá [no IFRN] pra que a pessoa possa interagir, possibilitaria 
um melhor desempenho, uma motivação a mais. Eu acho que também...eu acho bastante 
coerente a possiblidade da disponibilização das disciplinas isoladas, ou seja, aquelas cadeiras 
[conforme uma matriz curricular por crédito]. Isso, sem dúvidas, seria um fator que faria a 
diferença. Ao meu ver, eu acho que os cursos superiores deveriam ter essa sistemática. Isso 
seria um grande diferencial e o problema da evasão seria reduzido e muito porque a pessoa 
trancaria as disciplinas e isso é um facilitador pra quem estuda. Então, não haveria esse 
problema de...se a pessoa pensasse em evadir, ela não evadiria. Ela trancaria uma ou outra 
disciplina enquanto o que taria lhe causando problema ou dificuldade e depois conseguiria 
[retomar as disciplinas]. Então, o grande aspecto facilitador seria isso aí, seria um grande 
diferencial.                                                                                                                                                                                                             

Então, 6.1E11, estamos encerrando essa entrevista. Eu gostaria de agradecer em meu 
nome, em nome do professor Dante e do CEFET principalmente. Isso a gente vai 
analisar. A gente vai trabalhar em cima dessas entrevistas pra justamente diminuir o 
número de evadidos, visando sempre à melhoria do curso e da instituição. Só lembrando 
que você não será identificado na entrevista. Você receberá um código que irá lhe 
identificar como entrevistado um, dois ou três. Então, novamente, agradecemos a sua 
participação. 
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Entrevista com 6.1E13 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista sobre a evasão da licenciatura em Física pelo 
Núcleo de Pesquisa em Educação. Essa entrevista, ela não é fechada. Ela tem um roteiro 
pra fazer perguntas pro entrevistado. A entrevista, ela tá dividida em quatro partes, 
quatro dimensões. Então, tem a dimensão relativa ao CEFET-RN [IFRN], perguntando 
se a instituição teve alguma influência na questão da evasão: questão de horário ou 
currículo ou sala de aula. A segunda dimensão é dos professores. Se o professor teve 
alguma contribuição com isso. Se houve algum problema direto com algum professor. 
Terceiro é sobre a profissão docente. O que é que você acha da profissão docente. Por 
que escolheu o curso. E a última é questões pessoais. Se alguma questão pessoal foi 
maior pra fazer com você se evadisse. Então, lembrando que essa entrevista, ela é 
confidencial. O seu nome vai aparecer pra o nosso controle, mas na hora de reportar os 
dados na divulgação desse material, você vai aparecer como um código como 
entrevistado um, dois, três ou quatro, esse tipo de coisa. 

De início, eu gostaria de saber o seu nome completo. 

6.1E13 

Então, 6.1E13, você passou no vestibular do CEFET, entrou na turma 2006.1 e no 
registro do sistema você tá como evadido. Então, qual foi o principal motivo da evasão? 

Primeiro, foi o seguinte...primeiro, pelo meu regime que eu trabalho. Daria até pra mim 
conciliar trabalho com o ensino, mas os professores foram muito rígidos quanto à questão de 
falta. Eu pedia pra abonar as minhas faltas pra quando eu tivesse embarcado e alguns 
professores não concordaram.  

O seu trabalho, qual é o seu trabalho? 

Eu trabalho na Petrobrás e trabalho embarcado. E isso aí faz com que eu, durante um mês, eu 
fique praticamente dez dias ausente do curso. E nesse período aí, eu poderia muito bem 
estudar, pegar as matérias e estudar e fazer as provas como muitos outros colegas da 
Petrobrás, que fazem cursos dessa forma, tanto no CEFET como na UFRN, e eles concluem 
sem problemas...com alguns problemas, mas dá pra conciliar. Porém, no meu caso, alguns 
professores foram logo muito rígidos. E houve falta de informação quanto a trancar ou evadir. 
Quando eu tentei trancar, eu já era considerado reprovado [se referindo à evadido]. Eu ainda 
tentei, ainda fui lá, mas disseram "não, você não pode mais trancar" [fala, segundo o 
entrevistado, da coordenação de Física]. 

Mas com relação aos professores, vamos falar um pouco mais disso. Você passou quanto 
tempo? Você ficou quanto tempo no curso? 

Eu acho que eu passei dois ou três meses...dois meses. Antes da primeira avaliação...aí, não 
deu pra conciliar e eu evadi.  

Com relação a professor e aluno. Os professores estimulavam a questão da profissão?  
Tinham um estímulo por eles? Apoiavam? 

Sim, quanto a isso aí foi perfeito, nunca teve problema nenhum.  

Você via que os professores com relação ao domínio do conteúdo, quanto ao preparo 
deles...[o entrevistado interrompeu o entrevistador]. 

Perfeito, tranquilo. Eu gostava muito do corpo docente. Era muito competente. O problema 
mesmo foi esse detalhe, essa conciliação.  
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O primeiro período, o primeiro nível, ele tinha cinco disciplinas. Eram cinco professores. 
Então, pelo que você lembra, com relação à questão das suas faltas e de pegar o 
conteúdo depois, você sentiu dificuldade em todas as disciplinas?  

Em todas.  

Inclusive essa relação com o professor de justificar que você trabalha embarcado, teve 
algum problema com todos os professores ou algum específico?  

Especificamente, P15 que falou pra mim que se eu não passasse por média, ele me reprovava 
devido às faltas. Então, eu teria que passar diretamente por média. Isso daí foi um desestímulo 
pra mim.  

Fora ele, algum outro professor se mostrou também meio que...[o entrevistado 
interrompeu o entrevistador]. 

Alguns falavam "a gente avalia depois. Mais na frente a gente avalia" [fala, segundo o 
entrevistado, dos professores com relação a sua situação de aluno trabalhador]. Mas ninguém 
chegou pra mim pra me dar um estímulo, vendo essa dificuldade que eu tinha. Não houve 
aquele estímulo da coordenação, nem dos professores, pra me estimular pra eu continuar 
nesse curso. Também se eles não me desestimularam, também não houve estímulo. 

No caso, falando da coordenação que tá mais ligada à instituição do CEFET. Com 
relação ao horário, você achava o horário...[o entrevistado interrompeu o entrevistador]. 

O horário era beleza, tranquilo. O horário, perfeito.                           

E o currículo, eu não sei se você chegou a...[o entrevistado interrompeu o entrevistador]. 

O currículo também era tranquilo, beleza. Problema nenhum. 

Agora, a coordenação, como eu disse anteriormente, como parte da instituição, você 
acha que faltou mais atuação, mais representação da coordenação junto aos estudantes 
como você que trabalha? 

Sim, exatamente. Eu acho que faltou isso aí. Foi um "negoço" muito, digamos assim, você é 
aluno vá lá, sua obrigação é você ir pra aula, estudar, prestar atenção e fazer prova. Eles não 
analisaram, individualmente, caso a caso. Eu acho que eles poderiam ter feito isso aí. Uma 
classe...sei lá...com vinte, trinta alunos e nem todo mundo, pela diferença de idade, nem todo 
mundo vai cursar da mesma forma. Uns vão ter um aproveitamento, outros vão ter outro 
aproveitamento. Faltou isso aí, de chegar e conversar com o pessoal, ver esse problema, pra 
tentar equalizar a turma, pra tentar nivelar a turma. Tanto da parte, digamos assim, de 
conhecimento das matérias em si, como levando em consideração essa parte de quem trabalha 
e o que é que pode fazer com quem trabalha. Se a gente escolhe um curso à noite, geralmente 
é porque trabalha durante o dia. Já chega cansado, já chega...e ainda sente essa distância... 

No caso você falou que quando procurou informação sobre o trancamento, você já tava 
como evadido...[o entrevistado interrompeu o entrevistador]. 

Não houve uma plena orientação, antes, no curso, explicando direito como funcionaria isso aí.  

Essa informação sobre trancamento você buscou diretamente na coordenação?  

Busquei diretamente lá na coordenação.  

E em algum momento antes, você chegou a procurar a coordenação pra ter essa 
informação?   

Não. Quando eu procurei, eu já estava evadido. Já tava considerado...já era considerado 
evadido.  
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Então, você acha que deveria ter uma melhor orientação no começo do curso sobre essas 
questões?  

Exatamente. Com certeza, se eu não tivesse sido considerado evadido...tanto é que eu ainda 
me matriculei pro segundo semestre...aí também já não dava mais, aí eu desisti por completo. 
Se eu tivesse conseguido trancar a primeira, talvez eu tivesse continuado ainda.  

Num possível trancamento, você poderia tentar retornar?  

Exatamente.      

Com relação à profissão docente, a gente sabe que o vestibular logo de cara a gente opta 
por licenciatura em Física. Então, o que é que você pode comentar sobre isso? Era uma 
escolha realmente sua pela licenciatura? 

Foi uma escolha pessoal. Sempre gostei tanto da parte de Física como da parte de docente. Eu 
já fui docente. Eu já trabalhei em uma instituição de ensino, então eu já tinha algum 
conhecimento dessa profissão. Apesar de eu trabalhar numa empresa, era minha ideia numa 
futura aposentadoria continuar dessa forma.  

Você já trabalhou como docente aonde?  

SENAI.  

Dava aula de que?  

De eletricidade. Instrutor de eletricidade.   

A carreira docente de professor, a gente sabe que atualmente não é tão valorizada 
quanto se espera pelos profissionais da área, então como é que você vê isso? Como você 
disse: “estando aposentado, eu poderia estar na área [de ensino]”. Mas caso você não 
tivesse aposentado, se fosse depender da profissão, como é que você isso?  

Rapaz, hoje é o seguinte. Hoje, a gente tem que procurar as melhoras pra gente. Ninguém 
trabalha...é difícil uma pessoa trabalhar só por amor..."Ah, porque eu gosto de ensinar, pra 
trabalhar e viver daquilo ali" [fala, segundo o entrevistado de alguém que viveria sendo 
exclusivamente professor], se não tá dando dinheiro. Se você tem condições de procurar um 
"negoço" melhor, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, que qualquer um procuraria. 
Então, eu não saberia dizer bem agora, se eu continuaria ou não [sendo exclusivamente um 
professor]. Eu acho que com certeza eu iria procurar, como eu fiz na época do SENAI. Eu 
ensinava, eu gostava e tudo, mas financeiramente não era aquilo que eu queria. Daí, eu saí e 
procurei uma coisa melhor. Isso aí fica uma crítica pro nosso sistema brasileiro mesmo em si, 
do governo que não valoriza essa parte. Se bem que o CEFET é uma instituição diferenciada. 

Você disse que se identificou com a carreira de professor. E em relação ao currículo, a 
matriz curricular do CEFET, você viu que também se identificava com a questão da 
profissão docente? Para o curso de licenciatura em Física, pelo tempo que você chegou a 
cursar, e dando uma olhada nas disciplinas, você viu que se enquadravam na profissão?  

Se enquadravam. Eu acredito que sim. Eu não...pelo menos no momento...pela época que eu 
analisei...eu não analisei a fundo não, mas, primeiramente, eu acredito que sim. 

Com relação às questões pessoais, você optou pela licenciatura em Física e a 
concorrência de Física, ela tem uma característica de ser baixa. É um curso difícil de 
concluir, mas a concorrência é baixa. A concorrência não é muito alta. É um curso que a 
concorrência é três pra um, no máximo quatro, esse tipo de coisa. Você acha que tem 
alguma relação com a escolha da licenciatura? Muita gente por achar que por ser fácil, 
escolhe Física? 
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Não, não. Acho que não. Creio que não. Esse pessoal que escolhe é porque, realmente, quer 
alguma coisa. O cara...como você falou, ele já tem uma dificuldade em terminar, então quem 
entra quer sair, sair formado. Então, sabendo que não vai terminar...Então, eu acho que não é 
isso aí não. 

Sobre a sua formação, você fez o ensino médio aonde? Você estudou aonde?  

Eu terminei o ensino médio num colégio estadual. Fiz escola técnica, também. E eu já tentei, 
por duas vezes, curso superior e por esses problemas que eu te falei, eu desisti.  

Você estudou em escola técnica...[o entrevistado interrompeu o entrevistador]. 

Aqui e estudei numa escola técnica em São Paulo, também.  

A escola técnica daqui era a ETFRN?  

Era a ETFRN na época.  

Então, você já conhece o CEFET?  

Já, já. Já conhecia. O CEFET eu já conhecia. 

Então, fazendo uma comparação. A gente sabe que existe uma licenciatura em Física na 
UFRN. Você chegou a cursar algum curso na UFRN? 

Não, não. Na UFRN, não. 

Algumas pessoas dizem que a UFRN, às vezes, é melhor por ser mais antiga, mas antiga 
não, maior. Sabemos que realmente o ensino superior lá é bem mais tradicional e bem 
mais antigo que o CEFET, na questão do ensino superior. E com relação à licenciatura, 
por que você optou pela licenciatura em Física no CEFET e não na UFRN? 

Olha, eu diria a você o seguinte. É como você falou. Lá [na UFRN] é mais tradicional [o 
ensino superior], é mais antigo e tudo, mas em questão de ensino, eu ficaria ainda com o 
CEFET pelo menos nessa parte de Física. Não dessa...nessa área. Não diria se eu fosse fazer 
Geografia ou alguma coisa, eu não diria nada, até porque eu não conheço, mas em Física eu 
garanto...eu confio muito no CEFET.  

Sua opinião vem pela sua formação lá ou pela informação de outros?  

Até informação de outros também. Eu tenho um irmão que é professor do CEFET também e 
eu converso muito com ele e ele...a gente troca muita informação sobre isso aí. 

E com relação à questão do seu emprego, você acha que em certo ponto, isso faz com que 
o aluno não esteja tão motivado a estudar, seja um certo problema pra ele dar conta do 
curso? 

Não, não, não, não. De forma alguma. O meu emprego não me desmotiva em nada em relação 
ao curso e nem em relação a estudar. Eu diria a você. Se houvesse...sei lá...se tivesse havido 
uma atuação mais firme da coordenação, se tivesse chegado mais junto, um acompanhamento 
melhor, creio que até poderia ter acontecido, mas creio que não...que essa atitude que você tá 
tendo agora de vir na minha casa e fazer essa entrevista tudinho...se tivesse tido uma atuação 
na época dos coordenadores e ver o número de faltas e já chamar o aluno pra conversar, pra 
detectar o problema, poderia ter minimizado os problemas [os problemas relacionados à 
desistência do curso].                  

Você dar conta do ritmo de estudo isso é bastante importante. Você terminou numa 
escola estadual...Qual foi a escola? 

Eu terminei no Anísio Teixeira em 1978. 
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Mas com a base da escola estadual e da própria ETFRN, na época, e do seu estudo, você 
acha que você tava preparado para o curso de Física? Você teve alguma deficiência? 

Tive deficiência sim, tive. Não devido eu ter terminado, por eu ter terminado na escola 
estadual. A deficiência foi porque eu passei um grande tempo sem estudar. Passei quase 
quinze anos sem olhar prum livro. De um ano, eu dei uma estudada e fiz o vestibular. Eu tinha 
uma deficiência sim, mas aí é aquele detalhe que eu falei no início. Se tivesse havido um 
nivelamento. Se tivesse havido um trabalho ou uma pesquisa até, antes, com todos esses 
alunos, daí o nivelamento, poderia ter sido resolvido isso aí. Embora não tivesse sido esse o 
problema [da desistência do entrevistado]. 

Mas dava pra conciliar? 

Com certeza. Tranquilo. 

E outra coisa. A gente sabe que o CEFET é uma instituição pública, que não é uma 
instituição particular que tem que pagar mensalidade, mas envolve alguns gastos: 
transporte, xerox, comprar livro. Pelo tempo que você passou, você sentiu alguma 
dificuldade na questão financeira pra continuar no curso? 

Não, não. De forma alguma, de forma alguma. 

Você comentou anteriormente que já tinha tentado cursar alguns cursos de nível 
superior. Quais cursos foram esses?  

Eu tentei fazer economia e sociologia na UERN, mas aí eu desisti por problemas de 
transferências. Nas duas oportunidades, eu fui transferido de unidade e tive que desistir.  

Você passou quanto tempo nesses cursos?  

Sociologia quase um ano ainda. Tava perto de terminar o primeiro ano, aí eu fui transferido 
pra São Paulo, aí eu tive que desistir. 

Com relação ao CEFET, que tá começando agora...é recente a tradição de ensino 
superior, principalmente, nas licenciaturas. Tem Geografia, Espanhol e Física. Então, 
algumas pessoas tem atualmente aquela mentalidade de ingressar no ensino superior 
pra concluir e ter um diploma e tentar concursos. Você diria que foi o seu caso? 

Não. Eu entrei no CEFET até pra ter, digamos assim, pensado depois em prosseguir na 
carreira de ensino. Continuar com a docência. Como eu já falei, já tinha essa experiência, eu 
gostava. A minha ideia era essa daí. Como eu já tenho, digamos assim, como eu já trabalho na 
Petrobrás, eu me aposentando, não tenho interesse em prestar novo concurso pra iniciar em 
outra empresa. E sim, agora, poder me dedicar ao ensino.  

Por que fala-se muito em estabilidade...[o entrevistado interrompeu o entrevistador]. 

Estabilidade, eu acho que eu já tenho no meu trabalho.  

Tendo essa estabilidade e chegando a sua aposentadoria, você pretende em algum 
momento retornar? 

Se o CEFET abrisse as portas de novo com certeza eu retornaria.  

Mesmo prestando um novo vestibular?  

Talvez. Eu diria mais o seguinte. Agora, digamos assim, eu prestei o vestibular no ensino à 
distância da UFRN e passei em Física também. E devo começar agora em outubro, começam 
as aulas no ensino a distância em Física. Aí, eu pretendo cursar. Mas pra o CEFET, prestar 
vestibular, eu acredito que não. Só se houvesse uma abertura a discussão, em me chamar, se 
desse pra abrir as portas eu poderia voltar com certeza. 
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E com relação ainda a questão que eu comentei a pouco do diploma pra prestar 
concurso. O que é que você pensa sobre isso? Não que seja o seu caso, mas...[o 
entrevistado interrompeu o entrevistador]. 

Eu acho que o pessoal tem que estudar por estudar e não simplesmente pra ter um diploma. 
Eu sei que muita gente faz isso hoje devido a, digamos assim, a necessidade. É válido. O jogo 
hoje é esse. A pessoa pra fazer um concurso precisa de um diploma. Então, muita gente tá 
correndo pra qualquer curso mesmo sem saber qual o curso só pra pegar o diploma pra prestar 
concurso. Isso, às vezes, acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento desses cursos. 
Porque o cara, muitas vezes, ele tá voltado pra o diploma. Ele não quer saber do curso. Ele 
não vai se interessar por aquilo ali. Terminou, ele pegou o diploma e pode fazer concurso, pra 
polícia federal, pra qualquer coisa aí, desde que tenha um diploma. E isso acaba desvirtuando 
o foco do curso. 

E no caso do professor, na formação de professores, você disse que vai começar o curso 
de Física à distância pela UFRN. Muitos alegam que tem muita disciplina na área de 
educação, esse tipo de coisa. Uns dizem é que é chato. Outros gostam. O que é que você 
acha dessas disciplinas de educação? 

São importantíssimas. Eu acho que todo mundo que pretende...eu acho que, até mesmo 
aqueles que não pretendem seguir a carreira de ensino, deveriam ter pelo menos algumas 
noções dessa parte de educação. Todo mundo quando termina um curso superior, 
principalmente, ele já tem uma consciência social. Então, com essas disciplinas vai abrir mais 
um pouco ainda [essa consciência social]. São importantíssimas. 

No caso, surgindo a possibilidade de você dar aula, teria algum público que você 
gostaria de trabalhar?  

Principalmente, o público adulto. O adulto, esse adulto que trabalha durante o dia, como no 
meu caso. Como no meu caso que trabalha durante o dia e que à noite vai pra aula. E muita 
gente vai porque, realmente, necessita e que, às vezes, precisa. Então, eu gosto e já trabalhei 
com esse tipo de público. Eu gostaria muito de trabalhar com eles. 

A última pergunta...a gente tá entrevistando você pra ver diretamente a sua situação 
sobre a evasão do curso, mas devido...com base no dado que eu tô colocando agora que 
de trinta alunos que entraram nessa turma apenas seis continuam nela, o que é que você 
acha que seja um dos maiores problemas da evasão? O que é que se passa na sua mente 
para que a pessoa tenha se evadido? 

Eu, sinceramente, eu não tenho...eu teria que analisar melhor isso aí. Eu juro por Deus que 
não imaginei que o curso estivesse dessa forma. Toda vida que eu imagino, eu imagino que eu 
só tivesse abandonado, tivesse...Eu não tenho uma opinião formada, mas aí fica um desafio 
agora pra coordenação com esse trabalho que você tá fazendo pra detectar esse problema e 
tentar minimizar isso aí. 

Vamos pros finalmentes. Tem um espaço aqui pras considerações finais. Então, é um 
espaço livre pra você falar o que quiser, qualquer coisa sobre a coordenação, sobre o 
curso, sobre a entrevista, sobre a pesquisa, sobre a Física, então você fica à vontade pra 
encerrar. 

Eu diria o seguinte. A mensagem seria, acho que diretamente, pra coordenação do curso. 
Exatamente. Quando trabalha assim...eu acho que o CEFET tem que ter um diferencial da 
universidade [UFRN] como você falou no início. Por que não a universidade e porque o 
CEFET? Por que o CEFET e não a universidade? Então, eu acho que tem que ter um 
diferencial para que os alunos possam optar sem ter aquele trauma de dizer que eu fui pro 
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CEFET porque eu não passei na UFRN. E no CEFET, o diferencial seria, pra quem trabalha à 
noite, ver essas dificuldades. O cara tá à noite ali, muitas vezes, escolhe um curso à noite 
porque ele precisa e só pode estudar à noite. E analisar. Então, depois, se o cara fez o 
vestibular, passou lá dentro, dá pra fazer um nivelamento, dá pra fazer alguma coisa pra 
aproveitar aquele aluno? Dá. E ver uma forma de trabalhar em cima disso aí. É importante 
que em uma turma com trinta, e vinte e quatro desistir é terrível isso aí. Vinte por cento do 
curso de quem participa tá frequentando o curso, no segundo ano. Acho que tem alguma coisa 
errada aí. Tenho quase plena certeza que um dos motivos é isso aí. Eu conversava com o 
pessoal e a maioria, noventa por cento, trabalhava. Muita gente chegava atrasado. Tinha essas 
dificuldades. E, às vezes, os professores não levam em conta essa...não são orientados a levar 
em conta esse diferencial. Cada aluno tem que ser tratado individualmente. Daí poderia 
ser...ter um curso com mais qualidade e quantidade. 

Então, obrigado. Vamos encerrando aqui essa entrevista, mais uma entrevista. Então, de 
antemão, vou agradecendo pelo professor Dante, por mim e pela pesquisa, pelo CEFET, 
pelo Núcleo de Educação. Porque com certeza isso vai contribuir muito com a pesquisa. 
A gente vai juntar com as informações dos demais entrevistados pra produzir um 
trabalho que seja realmente importante e que tenha um retorno significativo pro curso. 
Porque não adianta apenas colocar em porcentagem os dados, jogar os dados se não vai 
trazer nenhum retorno, nenhuma mudança no nosso curso. Então, a gente vai repensar, 
analisar, estudar os dados e repensar essa prática no caso da licenciatura em Física. 
Então, novamente, obrigado. 

Eu me coloco a disposição pra qualquer outra entrevista se precisar. Eu, tando de folga, estou 
vinte e quatro horas por dia à disposição. Obrigado 
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Entrevista com 6.1E16 

 

Estamos começando mais uma entrevista pra investigar a questão da evasão na 
licenciatura em Física. Estamos com mais um entrevistado, no caso, uma entrevistada. 
Eu gostaria que você dissesse o seu nome completo. 

6.1E16 

6.1E16, você tá na lista dos alunos evadidos da licenciatura em Física por isso fomos 
atrás de você e vamos entrevista-la com relação a alguns aspectos. Eu gostaria de dizer 
que essa entrevista, ela não será identificada, apenas o seu nome será identificado em 
nossos registros. Na divulgação dos dados, você não será identificada. Eu vou fazer 
algumas perguntas e gostaria que você comentasse e ficasse bem à vontade pra comentar 
sobre elas. Vamos abordar quatro dimensões. Que dimensões são essas? Primeira 
dimensão em relação ao CEFET. Se a instituição CEFET [IFRN] teve alguma relação 
com a sua evasão: a questão da matriz curricular, horário, coordenação, infraestrutura, 
esse tipo de coisa. Segunda dimensão, professores. Se houve algum desentendimento com 
os professores. Se você achava os professores preparados. Se o professor não entendia o 
lado do aluno que trabalha ou qualquer aluno. Se eles tiveram alguma parcela de 
responsabilidade na sua saída. A terceira questão tá relacionada à profissão docente. Se 
realmente era sua escolha que você queria ser professor. E, por último, as questões 
pessoais. Se foi um motivo familiar, emprego, transferência, saúde, esse tipo de coisa. 

Antes de tudo, a primeira pergunta, qual foi o principal motivo da sua saída do curso? 

O motivo da minha saída foi a questão do horário, tava chocando [com um outro curso de 
nível superior que a entrevistada cursava] e eu tinha que priorizar alguma coisa. Como eu 
tenho um curso da UFRN que tá mais próximo do fim...tem...o objetivo tá mais próximo [que 
é a conclusão do curso], então eu tenho que pegar alguma coisa. É mais concreto o que eu 
tenho lá. É uma questão de segurança pra mim. Eu preciso segurar a UFRN porque eu tô 
segurando pra mim a minha casa [se referindo a possibilidade de retornar para sua cidade 
natal ao concluir o seu curso na UFRN].  

Qual o curso que você faz na UFRN? 

Matemática licenciatura. 

Como você disse foi uma questão de horário. Mas o por quê? Por que tava dando 
conflito de horário?  

Porque a UFRN...como você conhece, o horário de lá é flexível. Você paga a disciplina que 
lhe é conveniente durante o semestre. Então, o seu horário não é uma coisa fixa. Por questão 
de conveniência de disciplinas que eu precisava pagar logo, eu tinha que colocar [se referindo 
ao ato de se matricular nessas disciplinas] e como aqui [no IFRN] não é flexível o horário, 
tem só aqueles horários [horários fixos], não tinha como conciliar, continuar conciliando [os 
dois cursos]. 

E a questão do trancamento. Por que você não decidiu trancar? Tinha a intenção? Não 
tinha informação? Ou realmente a intenção era desistir? 

Na verdade, quando eu procurei a informação de trancamento, já tinha passado [o prazo para 
trancar o curso]. Aí eu deixei até...fui me informar se eu podia trancar esse semestre, aí eu já 
tava como evadido. Não tinha mais como trancar.  

Mas se fosse possível, você voltaria? Pretende em um outro momento voltar ao curso de 
Física? 
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Se tiver como eu voltar, eu pretendo voltar provavelmente.  

Então vamos falar um pouco...você falou da flexibilidade. Com relação ao nosso curso de 
licenciatura em Física, você achou o horário ideal? Ruim? Como é que é o horário aqui 
do CEFET? 

Não. O horário pra quem, realmente, só trabalha, só estuda à noite...a minha questão de 
horário é que se fosse flexível, se eu pudesse pagar aqui duas...se eu tivesse condições...se 
pudesse ter continuar pagando duas ou três disciplinas eu teria continuado no curso. A questão 
é que eu...tinha dois dias na semana que eu não poderia vir de maneira nenhuma. Aí, ou eu 
parava lá com meu estágio e atrasava o meu curso [de Matemática] em um ano ou eu deixava 
o curso daqui. 

Então, você tá entrando na questão da matriz curricular. Aqui no CEFET, você tem o 
seriado em que você se matricula num semestre e tem que cursar todas as disciplinas. E 
na UFRN não, é por crédito. Você faz uma crítica a esse sistema? 

É muito rígido [o sistema com matriz curricular seriada]. Você não tem como se 
adaptar...adaptar o curso à você e mesmo que não consiga fazer tudo, mas você poderia fazer 
fazendo aos poucos até porque é um curso bem pesado [se referindo ao curso de Física] e 
algumas pessoas não têm condições de ir lá e fechar tudo [se referindo a dar conta de todas as 
matérias] .                     

E com relação ao sistema de avaliação e recuperação, o que é que você acha do daqui? 

Bom...assim...até bom...assim...até ajuda a quem não consegue passar. É bem flexível. É bem 
acessível ao aluno que não conseguiu acompanhar porque você tem a chance de continuar 
estudando e ir atrás do que você perdeu, não conseguiu. 

Você comentou sobre a questão do trancamento que quando você foi se informar já 
tinha passado o prazo [de trancamento]. Você acha isso é uma questão que deve ser de 
toda a responsabilidade do aluno? Ou você acha que a coordenação deveria estar mais 
próxima do aluno pra dar esses informes? Ou o próprio departamento DAFOP ir atrás 
em divulgar isso? Com relação à coordenação, você tinha um bom relacionamento? 

O relacionamento com a coordenação é muito bom. É bem acessível. A questão da 
informação [sobre o período de trancamento do curso], realmente, ela me faltou. Como eu não 
tinha...aqui eu nunca tinha observado a questão do trancamento se teria data também, até 
porque é responsabilidade minha ter ido atrás...como aluno, eu tenho que saber das datas. Se 
eu estava precisando usar disso, eu deveria ter me informado antes. Mas que eles [a 
coordenação] poderiam deixar mais acessível essa informação a respeito disso... 

E com relação ao CEFET. A gente sabe que também existe a licenciatura em Física na 
UFRN e uma das coisas que eu ia perguntar era por que escolheu o CEFET, mas a gente 
sabe logo de cara que você não poderia escolher Física porque ia ter uma segunda 
matrícula e isso não pode. Mas caso você não tivesse o curso de Matemática, você 
optaria ainda pelo CEFET ou Física na UFRN? 

Assim...se eu fosse começar o curso com...eu faria aqui, até por ser outra instituição e ter 
outra formação. A formação da licenciatura aqui ela é diferente da formação da licenciatura 
na UFRN. Tem uma visão um pouquinho diferente é bem...tem um foco diferente.  

Mas você faz alguma diferença entre o CEFET e a UFRN em relação à qualidade?  

Tem muita diferença.  

Em relação a que?  
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A maneira que o aluno é tratado. Porque aqui [no IFRN] o aluno é visto mais, como é que eu 
posso dizer, é mais próximo [da instituição] por ser menor ainda. O aluno é mais próximo da 
instituição. Na UFRN já é aquela coisa...já tá tão grande, tão ampla que você é tratado como 
um conjunto, mais como conjunto. 

Agora, com relação à segunda dimensão, os professores. Você em algum momento teve 
algum desentendimento com algum professor? Você via que os professores não tinham 
domínio do assunto? Como é que você analisa os professores aqui do CEFET? 

Assim...eu tenho queixas...assim...acho que alguns professores poderiam, como eu posso 
dizer, aprofundar mais, dar mais um enfoque na disciplina, centralizar mais a aula, o que 
realmente tem que fazer.  

Centralizar de que forma? Na parte de ensino? Na parte de Física?  

Na parte de Física. Na parte da licenciatura, eu diria a você que a formação da licenciatura, 
por tá fazendo duas licenciaturas, eu tinha a possibilidade de fazer...que a formação da 
licenciatura aqui ela é muito boa. Um foco muito bom na licenciatura. Valorizam muito a 
licenciatura. Eu acho, na minha opinião, que tem que ser bem valorizada mesmo a 
licenciatura. Já que você escolheu a licenciatura, você tem que conhecer aquilo a fundo, tem 
que ter domínio daquilo. Eu acho que a questão da licenciatura, em si, no curso, ela é muito 
bem trabalhada. Agora, a Física em si no curso, ela poderia ser mais trabalhada. Eu também 
não posso...até porque eu não fui uma aluna, como é que eu posso dizer, muito dedicada ao 
curso. 

Você sentia os professores estimulando o aluno? Entendiam o lado do aluno que 
trabalha? O aluno que tem duas matrículas? 

Alguns, nem todos. Em algumas situações se entendem o aluno ter duas matrículas, mas 
alguns professores não entendem essa situação. Até ignoram e acham que a gente teria que 
priorizar ou então deixar e pronto.  

Mas não entendem de que forma?  

De achar que a gente tem que priorizar só aqui [o IFRN], não quer saber que você tem outra 
função, outra coisa na sua vida que você tem que... 

Profissão docente. Qual foi a escolha...qual foi o motivo de você ter escolhido 
licenciatura em Física aqui no CEFET? 

A licenciatura...a minha condição de conhecer, de escolher a licenciatura foi da experiência de 
estar em sala de aula. Já escolhi a licenciatura conhecendo a profissão de docente com uma 
experiência de um ano em sala de aula, um ano letivo completo. Quando eu escolhi a 
licenciatura em Física, eu já estava em outra licenciatura [em Matemática]...assim...foi por 
uma questão de necessidade própria, de querer mais informação, de querer mais formação, de 
achar que era necessário ter mais formação que na realidade era o que eu queria no momento. 

Apesar de você já estar perto de se formar num outro curso da UFRN, mas em algum 
momento, seja em Matemática, seja pra Física, você pensou em: “eu quero entrar no 
curso superior pra ter um diploma e assim prestar concurso”, esse tipo de coisa? 
Principalmente porque tá um moda agora, ter diploma de nível superior pra tentar 
concurso. Você chegou a pensar sobre isso? 

Não. Quando eu entrei no curso, eu entrei sabendo que eu queria lecionar, que eu queria essa 
profissão pra mim. Entrei pra ter a formação até porque o emprego eu teria mesmo se eu 
tivesse ficado mesmo sem o curso. Eu escolhi a licenciatura...eu poderia tá fazendo uma outra 
licenciatura que não seria o que eu queria, pra mim segurar o emprego, mas eu queria uma 
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licenciatura em uma coisa que eu tivesse afinidade. A licenciatura na Matemática e a 
licenciatura na Física foi uma escolha minha por querer mais formação, que era o que me 
faltava. 

E como é que você avalia assim o nível das disciplinas de licenciatura já que você tem 
também experiência na UFRN com a licenciatura com as disciplinas específicas 
[disciplinas pedagógicas]. Como é que você faz essa comparação? Como é que você 
avalia as disciplinas específicas da licenciatura? 

Como eu já falei, a licenciatura aqui ela é bem trabalhada, apesar de que a gente sabe que a 
maioria dos alunos não dá valor àquelas disciplinas [disciplinas pedagógicas]. Eu mesmo, até 
a algum tempo, não dava valor a essas disciplinas da licenciatura, mas, hoje, eu vejo a 
importância delas no curso. Porque sem elas você não vai ter a aquela formação, a capacidade 
de dar uma aula, de...qualquer exemplo diferente.  Eu antes...por ter experiência de ter dado 
aula sem essa formação e hoje no estágio...você vê que você faz uso daquilo mesmo sem ter 
pago as disciplinas achando que aquilo é sem importância pro seu curso. E a questão da 
licenciatura aqui, eu acho que é muito bem trabalhada, bem direcionada. 

O último domínio aqui são as questões pessoais. Só pra gente detalhar um pouco mais as 
questões pessoais. Então, você tinha escolhido o curso de Física. Agora, você se 
identificou com o curso? 

Assim, eu escolhi o curso de Física como complemento, como eu disse no primeiro dia de 
aula. Já fazia o curso de licenciatura em Matemática e tinha o desejo de voltar pro interior. 
Sabia que com as duas licenciaturas, pra mim, seria, como é que eu posso dizer, garantido 
trabalhar sempre sem...seria não, é a garantia de um emprego e é o que eu quero fazer, então. 
Apesar de hoje, eu pensar em ter uma carreira acadêmica, por isso um dos motivos de eu ter 
priorizado alguma coisa, parado o curso daqui [a licenciatura em Física] e ter deixado, é 
querer dar um enfoque diferente a minha carreira acadêmica, escolha que busquei foi por mais 
conhecimento, por mais formação que eu sentia necessidade de ter. 

E com relação à motivação para o estudo...novamente, você estudando, cursando um 
outro curso que você tem uma certa afinidade também, mas em Física, você se sentia 
motivada a tá estudando? Os professores passavam isso [qualquer atividade] e o nível 
era uma coisa que instigavam você a estudar? Ou você, realmente, apesar de ter uma 
certa carga de estudo pelo outro curso, mas você ainda tinha vontade de estudar mais? 
Ou não? O curso de Física não estimulava? 

A minha afinidade com a área dos cálculos já é grande...até em alguns momentos, eu 
tinha...em alguns professores conseguiam estimular isso na gente, mas já em alguns 
momentos  eu...como é que eu posso dizer, deixado mais de lado, estudado só o necessário pra 
tirar a nota e pronto. A nota era o suficiente. Apesar de que se fosse só um curso, com certeza, 
eu teria me envolvido mais. Porque assim, eu vejo que a instituição em si, ela quer...ela puxa 
muito isso do aluno. Às vezes, mesmo sem o professor, que tá levando aquela disciplina, ela 
puxa isso de você. A instituição, em si, ela faz com que você queira isso. As situações em si, 
não sei se todo mundo. Minha profissão hoje em dia é ser estudante, então eu já tenho uma 
certa carga, uma certa cobrança, então... 

Você terminou o ensino médio aonde? 

Em Pau dos Ferros. 

No caso, pra o curso de Física, você ter terminado o ensino médio lá...você sentiu alguma 
dificuldade em acompanhar o curso? Você achou que era necessário ter um sistema de 
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ajuda de monitor? De o professor dar aula de reforço? Ou a base que você tinha era 
suficiente? Você conseguia acompanhar as aulas? 

Não. Com certeza era necessário. Pra todos os alunos que vem do interior...todo aluno que...a 
gente sabe que o nível do aluno de Física no ensino médio, em qualquer canto, é meio baixo é 
tanto que quando você chega no curso...o resultado do meu currículo tá lá...eu realmente tive 
dificuldade em acompanhar por necessidades anteriores, que eu não tinha como suprir no 
momento, de conhecimento prévio, que quando você entra no ensino superior, você tem que 
ter conhecimento prévio do que você vai estudar. 

Outra coisa, o seu caso é de uma pessoa que tem duas matrículas e ficou bem claro que 
você tem dificuldade em conciliar os dois cursos, que foi o seu caso, principalmente o 
semestre passado que você teve que desistir por causa da incompatibilidade. Se não 
houvesse essa incompatibilidade dos horários você acha que daria pra levar o curso de 
Física?  

Daria. Eu teria feito muito esforço pra não parar, mas teria continuado, com certeza. 

E com relação à instituição. O CEFET, é uma instituição pública, mas assim como a 
UFRN, a gente tem que comprar um livro, tem que tirar xerox de um material, você 
acha que pra você, você sentiu pesar em algum momento o seu bolso: comprar apostila, 
tirar xerox? Ou era uma coisa que pra você dava pra levar o curso tranquilo? 

Isso não seria jamais um motivo de se desistir do curso. É uma questão de prioridade. Você 
sabe que tem que priorizar uma coisa, se você tá fazendo aquilo é necessário, em qualquer que 
seja o local que você teja. Não vai ter uma biblioteca que vai sempre fazer com que todos os 
alunos da turma não necessitem...Isso é uma coisa de conscientização da pessoa. Pra mim, 
particularmente, jamais seria um motivo pra deixar o curso. 

Eu vou fazer mais duas perguntas apenas pra encerar. Na sua opinião, fora o seu caso, 
pra você qual o principal motivo que faz com que os alunos se evadam de Física? O que 
é que leva o pessoal a desistir do curso? 

Como sempre, no curso superior, o maior impacto é a sua aprendizagem, principalmente, se 
você vem do ensino médio. O estilo de ensino é diferente, então o curso de Física tem 
disciplinas muito difíceis. Então, você tem...geralmente, você não tem uma base suficiente pra 
acompanhar o curso e você já entra vendo aquilo muito...num nível bem mais elevado que 
você tem. Eu acho que a maior dificuldade, geral, qualquer curso de Física aqui dentro, é você 
acompanhar. É difícil você acompanhar. Quando você não consegue acompanhar você perde 
o estímulo de estudar aquilo, então você acaba deixando. 

Diante do que você colocou agora e do seu próprio caso, quais são as sugestões que você 
daria pra que fossem reduzidas essas evasões? 

Seria a flexibilidade do horário. Até a flexibilidade de como você vai pagar as suas 
disciplinas. Você pode não ter as condições de pagar o seu curso no tempo mínimo, mas se 
você tiver uma flexibilidade de pagar menos disciplinas por semestre, dá pra você conciliar 
mais. Porque, às vezes, você tem dificuldade de levar quatro disciplinas num semestre, mas se 
você deixar só duas, você consegue.  

E a questão do apoio, da motivação pro estudo, seja por monitores, seja por professores, 
também ajudaria?  

Com certeza. A gente sabe que a motivação do estudo ela é fundamental, principalmente, pra 
quem tá tendo dificuldade de acompanhar. O monitor, o professor lá ajudando...com certeza. 
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Se você vê alguém que vai lhe apoiar pra você correr atrás do que você não tá conseguindo e 
você, realmente, quer aquilo, tem interesse, com certeza vai ajudar muito a não evadir. 

Bom, encerramos a entrevista. Gostaria de ressaltar o fato de que você não será 
identificada. Receberá um código como entrevistada um, entrevistada dois. E desde já, 
eu pessoalmente agradeço a sua colaboração. Agradeço também em nome do professor 
Dante que é o coordenador do projeto e principalmente ao CEFET. Porque é uma 
preocupação que a instituição está tendo tanto pra investigar a problemática e o que 
tiver ao alcance dela pra tentar resolver. Os seus dados serão avaliados por nós 
justamente pra produzir um material que venha a dar base e a reforçar uma futura 
modificação no curso pra evitar essa evasão que tá sendo uma questão bastante séria 
aqui na instituição. Então mais uma vez obrigado 
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APÊNDICE G - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 
 
 

Professor:_________________________________________________ 
Efetivo:___________________________________________________ 
Tempo de serviço:__________________________________________ 
Formação [graduação e pós]:__________________________________ 
 
Questões inicial 
� Para você, qual o principal motivo das evasões no curso de licenciatura em física 

do IFRN? 
 
Curso (questões relativas ao curso de Licenciatura em Física do IFRN): 
1. Horário do curso (currículo antigo – 18h15min às 22h15min; currículo novo – 

19h00min às 22h15min): [Alunos chegavam atrasados e/ou saíam mais cedo]; 
2. Matriz curricular do currículo antigo: [Muitas disciplinas... muito “puxada”? Muitas 

disciplinas pedagógicas e complementares?]; 
3. Matriz curricular do currículo novo: [Muitas disciplinas... muito “puxada”? Houve 

avanço em comparação com o currículo antigo? Ainda falta mais matemática?]; 
4. Matriz curricular ser seriada e não por crédito: [Complica o ritmo escolar do 

aluno? Compatibilidade de horário dos alunos reprovados? Facilidade de 
trancamento? Facilidade em estender o curso? Problema em “diluir” as 
disciplinas pesadas devido a motivos pessoais?]; 

5. Mudança no currículo: [Aumento de 3 para 4 anos, implicava uma maior 
paciência, maior dedicação, mais gastos? Houve mudança no comportamento 
dos alunos? Será que poderíamos pensar em aumentar o curso para 5 anos, em 
prol de um melhor aproveitamento pelo aluno?]; 

6. Sistema de avaliação e recuperação: [Sistema por peso? Média final alta?]; 
7. Atividades extracurriculares para os alunos da noite: [São suficientes? Alunos 

mostram-se interessados por essas atividades?]; 
8. Atividades de monitoria: [Elas faziam diferença? Seria importante retomar essas 

atividades?]; 
9. Projeto integrador: [Como você vê esse projeto? Qual é a sua repercussão?]; 
10. Livros: [Faltam livros na biblioteca? Os livros existentes são os ideais?]; 
11. Relação com a coordenação: [Relacionamento com o aluno? Distância do 

aluno?]; 
12. Condições físicas dos ambientes utilizados no curso (salas de aula, laboratório 

etc.): [Quais as condições físicas desses ambientes?]; 
13. A função da coordenação para evitar a evasão: [Existem ações para combater a 

evasão? Que ações a coordenação pode tomar para evitar a evasão?]; 
14. A função da administração do IFRN para evitar a evasão: [Existem ações para 

combater a evasão? Que ações ela pode tomar para evitar a evasão?]; 
15. Incentivo ao aluno: [Auxílio alimentação, bolsas, transporte?]; 

 
Profissão docente (questões relativas à profissão docente): 
1. Escolha do curso baseada na baixa concorrência? Relação entre baixa 

concorrência e alta evasão; 
2. Vestibular no meio do ano: [Qual sua opinião sobre a realização dele?]; 
3. Quanto ao número de vagas oferecidas: [É ideal? Deve ser reduzido ou 

aumentado?]; 
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4. Público-alvo: [Qual seria atualmente o público-alvo? Qual seria o desejado?]; 
5. Turma à tarde: [Como você essas turmas? Qual a sua repercussão? É uma 

solução para o combate à evasão e/ou para a criação de um público-alvo em 
específico?]; 

6. Como os alunos viam as disciplinas pedagógicas?; 
7. Identificação com a carreira de professor? Tinham interesse em ser professor? 

[O que se passa na cabeça de um aluno que não pretende ser professor mas 
está cursando uma licenciatura?]; 

8. Representação/imagem da profissão docente (reconhecimento social e 
econômico); 

9. Desejavam em apenas ter um diploma de nível superior? Aquisição de diploma 
para outras finalidades profissionais que não sejam docência?; 
 

Aluno (questões relativas aos alunos): 
1. Motivos da escolha do curso?; 
2. Se identificavam com o curso: [Com o curso em geral? Só com as disciplinas de 

física?]; 
3. Nível de conhecimento que os alunos apresentavam sobre o curso e/ou sobre a 

grade curricular: [Foram informados sobre algum amigo, pela internet, pela 
própria coordenação etc.?]; 

4. Seria importante realizar uma divulgação sobre o curso? Quem deveria informar 
os alunos?; 

5. Tinham motivação para estudar?; 
6. Nível dos alunos [Domínio do conteúdo, notas das atividades? Tinham boa 

base?]; 
7. Tinham dificuldades de aprendizado: [Falta de base do ensino médio (escola 

publica x particular)? Dificuldade matemática? O que fazer com os alunos com 
dificuldade?]; 

8. Desinteresse do aluno pelo curso e/ou pela disciplina; 
9. Dificuldade de locomoção para a instituição: [Transporte, moradia distante?]; 
10. Mesmo sendo uma instituição pública, qualquer curso exige certas despesas: 

[Compra de livros, xerox etc.?]; 
11. Dificuldade em conciliar trabalho e estudo: [Tempo de deslocamento 

trabalho/IFRN, horário para estudo, atividades para o final de semana? O aluno 
apresentava estar cansado?]; 

12. Possuía duas ou mais matrículas: [Dificuldade para conciliar os dois ou três 
cursos? Podemos atribuir uma maior tradição à UFRN?]; 

13. Quem apresenta maior evasão, o aluno-trabalhador ou o aluno com dupla-
matrícula? 

14. Os alunos afirmaram desistir do curso para buscar uma nova carreira 
acadêmica? 
 

Professores (questões relativas aos professores):  
[Perguntar sobre os outros professores; Pedir complementação do tipo: e com 
relação a sua situação específica: deseja comentar algo?] 
1. Relação dos outros professores com os alunos: [Problemas pessoais, 

reclamações, elogios, auxiliavam os alunos, torciam para o aluno se dar mal?]; 
2. Interesse do professor: [Desinteresse pelo curso e/ou disciplina que ministra? 

Professores de outras áreas e não da física?]; 
3. Domina o conteúdo: [Professores preparados?]; 
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4. Facilita o processo de aprendizagem; 
5. Estímulo e incentivo aos estudantes: [Havia incentivo para o aluno aprender 

sozinho]; 
6. Estilo do professor: [Muito rígido, rigoroso, falta muito, cobra muito, “light”?]; 
7. Professores disponíveis em outros horários que não o da disciplina; 
8. Professor compreende a situação do aluno trabalhador: [Professores tolerantes 

ou intolerantes? Quando o aluno falta por motivos profissionais? Prazos para 
entrega de trabalhos? Flexibilização na forma de realizar trabalhos?];  

9. Professor compreende a situação do aluno com dupla matrícula: [Professores 
tolerantes ou intolerantes? Prazos para entrega de trabalhos? Flexibilização na 
forma de realizar trabalhos?];  

10. Ações para evitar a evasão: [Que ações o professor pode tomar para evitar a 
evasão?]; 

11. Professor orientador: orientar os alunos para evitar as dificuldades de 
aprendizagem e, assim, diminuir os índices de reprovações, interrupção de 
matrículas e evasões. 
O que o senhor pensa sobre o professor orientador? 
 

Questão final: 
� Sugestões para minimizar os problemas apontados pelo entrevistado; 
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APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES 

 

 

Para um melhor entendimento e leitura das transcrições das entrevistas com os professores, 

seguem abaixo orientações e esclarecimentos sobre recursos que utilizamos para a 

elaboração deste apêndice e transcrições. 

 

� Informações entre colchetes. 

As informações entre colchetes são comentários sobre a fala do entrevistado que tinham o 

intuito de esclarecer o que fora dito. 

 

� Reticências. 

As reticências indicam pausas nas falas dos entrevistados ou mudanças bruscas de 

pensamento. 

 

� [sic] 

Esta expressão, que indica incorreção ou incoerência, não foi utilizada nas transcrições, pois 

estaria presente várias vezes ao longo deste apêndice, chegando ao ponto de cansar o 

leitor. Portanto, acreditamos que os erros ortográficos, que por ventura foram cometidos 

durante a transcrição das entrevistas, foram todos corrigidos. Caso seja detectada alguma 

falta de coerência ou coesão, suspeitamos que tenha como origem a fala dos próprios 

entrevistados ou do entrevistador.  
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Entrevista com P1 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista pra compreender melhor as causas da evasão na 
licenciatura em Física, aqui, no IFRN. Já que iniciamos a gravação, eu tenho que 
enfatizar que para a divulgação dos dados será mantido o anonimato. Essa entrevista 
está divida em quatro principais blocos. Tem questões relacionadas ao curso de Física. 
Questões relacionadas à profissão docente. Outra dimensão relacionada ao aluno. E por 
último, questões relacionadas aos professores: a sua prática docente, principalmente, e a 
dos demais colegas. Apesar de na conversa as dimensões estarem misturadas. 

Então inicialmente, eu gostaria que o senhor dissesse o seu nome completo. 

P1. 

É professor efetivo do CEFET [IFRN]? 

Sim. 

Há quanto tempo? 

Desde dois mil e quatro como efetivo. De dois mil e três a dois mil e quatro como substituto e, 
em dois mil e quatro, assumi como efetivo. 

Qual é a sua formação acadêmica? 

Eu sou bacharel em Física. Tenho mestrado em Física e o curso de licenciatura em Física 
também. 

A primeira pergunta, eu acho que seria a crucial para a pesquisa, mas é claro que a 
gente pretende detalhar um pouco mais as outras questões. Mas antes de tudo, para o 
senhor qual o principal motivo das evasões aqui na licenciatura e Física do IFRN? O que 
é que o senhor acha que causa a evasão dos alunos? Uma vez que selecionamos os 
professores, principalmente, aqueles que deram aula nos semestres que mais ocorreram 
evasões. E o senhor se encaixa nisso, principalmente, por dar aula no primeiro período, 
um período que é muito problemático. E também por ter dado mais de uma disciplina 
no curso de Física. Então deu pra acompanhar em mais de um momento a turma de 
Física. A gente tá com foco tanto na turma 2004.2, que representa o currículo antigo, e 
na 2006.1, que representa esse novo currículo. Então para o senhor, qual seria o 
principal motivo ou motivos da evasão? 

Primeiro, eu sempre pensei o seguinte: o principal motivo da evasão é a qualidade do aluno 
que entra para fazer Física, certo. Não é desmerecendo nenhum tipo de aluno, mas são alunos 
que não tem habilidade alguma pra fazer o curso de Física e entram no vestibular porque é 
fácil de você passar. Então, muita gente que tá ai fora [da instituição] quer, simplesmente, ter 
um curso de nível superior e aí ele acha que qualquer instituição de ensino superior tem que 
ter um objetivo que é fazer com que a pessoa adquira o diploma do curso superior, então ele 
entra em qualquer um [curso], certo. Então tem entrado alunos no curso de Física que não 
fizeram Física em nenhuma das três séries do ensino médio, certo. Porque, às vezes, são 
alunos do estado e têm uma deficiência muito grande. Então, quando eles ingressam na 
universidade querendo fazer o curso de Física, só que não tem base nenhuma em Física, e aí 
vão ficando retidos e aí isso vai desmotivando e vai fazendo com que ele troque de curso ou 
abandone a universidade. Então o principal motivo que eu vejo é a qualidade do aluno ao 
ingressar no curso de Física.  
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Detalhando um pouco mais isso aí. Você acha que existe uma relação entre a baixa 
concorrência e a escolha do curso? Alguns alunos terem optado por Física por ter uma 
baixa concorrência? 

Sem dúvida. Os alunos...volto a ressaltar que a ideia é a seguinte: hoje em dia se valoriza 
muito o curso superior. Então, as pessoas querem ingressar na universidade de qualquer 
forma. E essa qualquer forma leva em consideração a concorrência. E a partir daí, eles [as 
pessoas] começam a fazer vestibular em cima daquela concorrência menor. Mesmo que a 
concorrência de Física ainda seja alta, como o nível dos alunos não é tão bom, ainda passa a 
ser, relativamente, uma concorrência baixa . Então, eu até digo: uma concorrência de dez pra 
um em Física, ela é muito menor que a concorrência de cinco pra um em Medicina, pela 
qualidade do aluno que vai ingressar em Medicina.  

Até esse fator da concorrência, ele facilita a evasão também? Se a gente pensar em 
Medicina, como o senhor citou, se entram quarenta e cinco [alunos], geralmente, se 
formam quarenta e cinco. Isto não é a realidade de Física. Então, também teria essa 
relação: a baixa concorrência e a alta evasão? 

Não a baixa concorrência e a alta evasão, mas a qualidade que entra e a qualidade que sai. Por 
exemplo: se você pegar, assim, noventa alunos...hoje em dia são cem alunos de 
Medicina...quem são os cem alunos que serão aprovados no vestibular de Medicina? São os 
cem alunos que já estão aptos a estudar, já tem habilidade, já tem interesse em estudar, gostam 
de estudar, porque o próprio vestibular é muito puxado. Não é nem a concorrência, é a 
qualidade de quem vai concorrer. E isso faz com que ele já entre na universidade com aquele 
interesse em fazer Medicina, porque ele poderia ter escolhido qualquer outro curso. Então, ele 
quer fazer Medicina. Mas já é um aluno que gosta de estudar. Quando ele ingressar na 
universidade, ele vai continuar tendo aula e estudando. E o pessoal de Física? É um aluno que, 
geralmente, tem uma deficiência muita grande no ensino médio. Como ele tem uma 
deficiência, ele vai procurar cursos menos concorridos.  São alunos que, às vezes, não gostam 
de estudar por vários motivos. Às vezes, não gostam realmente ou não tem oportunidade 
porque trabalham. E aí isso vai criando uma deficiência muito grande. Então se ele já tem essa 
dificuldade antes de entrar, durante o curso, que é pesado, a dificuldade só tende a aumentar. 

Detalhando um pouquinho mais essa questão do curso. O senhor deu aula para a turma 
2004.2, que era do currículo antigo, e que iniciava [as aulas] às dezesseis e 
quinze...desculpa, as dezoito e quinze, seis e quinze da noite. O senhor chegou a dar aula 
nesse horário, nesse primeiro horário?  

Não porque a maioria dos alunos não viria. Era quase uma atividade extraclasse. Eu não me 
recordo o número de alunos, mas quase sessenta, setenta por cento dos alunos não 
conseguiam chegar nesse horário. 

Algo problemático aquele horário. 

Ele contava na carga horária, mas não havia possibilidade de...se você desse aula nesse 
horário aí você tinha certeza que a metade da turma estaria eliminada antes da primeira prova 
porque não teria base nenhuma pra acompanhar. 

Com relação ao ritmo para os dois currículos: era uma reclamação do pessoal de 2004.2 
que o currículo era muito condensado, eram muitas disciplinas por semestre. E a gente 
vê isso. É notório que em 2006.1 é bem menor [o número de disciplinas], até o máximo 
de seis disciplinas, enquanto 2004.2 chegou a ter oito, nove [disciplinas]. E até mesmo a 
questão das disciplinas pedagógicas que algumas delas foram condensadas numa só. A 
gente pode dizer que houve um avanço de um currículo para o outro? Como é que o 
senhor analisa o primeiro currículo de Física para o atual currículo? 
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Eu diria o seguinte: tem muito a melhorar ainda, mas já melhorou bastante. Eu penso o 
seguinte: o professor de Física, basicamente, tem que saber Física. Obviamente, tem que saber 
todo o conteúdo pedagógico pra ensinar porque é uma profissão. Agora, não adianta você ter 
toda a técnica de ensino se você não sabe o que tá ensinando. E o currículo antigo tinha uma 
deficiência muito grande porque boa parte, ou até mesmo grande parte, do currículo era de 
disciplinas pedagógicas. E aí, a Física ficava muito aquém do que deveria ser. Hoje em dia já 
melhorou bastante. O fato também de aumentar o tempo [de duração do curso] fez com que 
você diminuísse um pouco mais [o número de disciplina por semestre] e aí também não 
ficasse tão pesado. Uma vez que, por exemplo, o pessoal da noite tem pouca aula. Você só 
tem aula do começo da noite até as dez e quinze, então isso pode ter...o currículo muito...então 
tinha que começar bastante. É uma dificuldade. 

O senhor falou que ainda pode melhorar. Melhorar em que aspecto?  

Tendo mais disciplinas de Física. 

Outra questão do currículo. O senhor vivenciou o curso de Física na UFRN e lá tem o 
currículo conhecido como currículo por crédito. Você escolhe a disciplina que você vai 
pagar. Enquanto que aqui no IFRN, a gente tem currículo seriado. Você se matricula 
nas disciplinas do semestre. Tem que fazer todas aquelas disciplinas. Como é que o 
senhor avalia a questão do currículo? O nosso currículo no IFRN, ele pode dificultar a 
vida acadêmica de um aluno? Ou não interfere em nada? 

Ele dificulta, no meu ponto de vista. Porque o de crédito é mais...ele é mais discreto. Isso é 
uma coisa que o contínuo [sistema vigente no IFRN], às vezes, impede que o aluno, depois, 
cursar o que foi reprovado. Pela dificuldade que tem porque você tem um pacote pra aplicar 
tudo isso. Outra coisa que eu acredito que dificulte bastante sobretudo o aluno daqui é que 
esse curso de licenciatura...é porque, geralmente, são pessoas que trabalham. E aí, no curso 
superior, tem que abrir mão para o que você quer fazer. Porque se diz assim: eu quero fazer 
um curso superior. Então você tem que abrir mão de outras coisas. Então se você for 
reprovado na universidade federal [UFRN] você tinha...o cara era reprovado de manhã 
e...pagava à tarde, pagava à noite, pagava em qualquer outro horário [cursava a disciplina na 
qual ele havia reprovado]. Porque o aluno ele tem que ser uma estudante profissional. Se ele 
quer cursar, ele tem que pagar pra cursar. Esse pagamento é você evitar ser reprovado. Mas se 
for reprovado, é pegar outros horários pra pagar essa disciplina, o que não ocorre aqui [no 
IFRN]. Na maioria das vezes, o cara que estuda a noite aqui [IFRN] trabalha o dia todo e se 
tiver que ser reprovado, ele não teria condições nenhuma de pagar. Agora que tem o curso à 
tarde. 

E com relação...você tava falando dos horários do aluno que estuda a noite...a grande 
maioria é aluno trabalhador, tá aqui no IFRN, principalmente, à noite. Com relação às 
atividades extracurriculares, por exemplo, para a gente se formar tem que cumprir o 
mínimo de duzentas horas de atividades acadêmicas científicas e culturais. Então, como 
o senhor avalia isso? O curso, por exemplo, já dá ótimas condições para o aluno atingir 
essa pontuação? Ou então o curso ou a instituição deixa a desejar? Ou isso é algo, 
realmente, tem que se esforçar mais? Boa parte de ele não atingir essa pontuação é de 
responsabilidade dele? 

Eu acho que a maior parte da responsabilidade é do aluno. Mas eu acho por quê? Por que a 
responsabilidade é a seguinte: a noite tem aula e de dia ele trabalha, então é complicado você 
conseguir conciliar isso e colocar outros horários pra você cumprir o que te que ser cumprido. 
Então assim...isso é até argumento que...quando o cara entra na profissão pra ser professor, ele 
tem que se dedicar a ser professor. Então, ele tem que pensar o seguinte: eu quero ser 
professor? Eu quero. Então eu vou investir na carreira. Eu vou comprar um livro. Eu vou 
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participar de um congresso. Eu vou ter que pagar essas disciplinas que eu vou ter. Mas o que a 
gente tá percebendo, o que eu noto, às vezes, é que grande parte do pessoal que tá em Física 
não tá em Física pra ser professor de Física. Tá em Física porque tá tentando querer, tá 
querendo ter um curso superior pra fazer qualquer outro concurso que precisa de um curso 
superior. E a maneira mais fácil de fazer é entrar no curso menos concorrido. Então isso é 
uma grande dificuldade também.  

Sobre um ponto, ele não tá relacionado diretamente com a evasão, mas constitui o curso, 
é a questão do projeto integrador. Como é que o senhor avalia o projeto integrador. Tá 
tendo uma boa repercussão? Não tá tendo? Tá saindo? Tá sendo produtivo? Ou seria 
melhor retirá-lo do currículo? 

Pra mim deveria ser retirado do currículo, por vários motivos. Um, não tá tendo o retorno que 
deveria ter. Dois, do ponto de vista de quem defende o negoço [o projeto integrador] não 
consegue mostrar resultado que justifique que ele permaneça. Então, assim, fica como uma 
coisa jogada. Tem que fazer, mas cadê o resultado? Quem defende, que tem que fazer, tinha 
que ter um resultado pra mostrar, pra valorizar, o projeto integrador pra fazer com que os 
outros vejam o que não tá vendo. Então do meu ponto de vista tinha que sair o mais rápido 
possível.  

Com relação aos livros que existem a biblioteca da instituição, existe uma maior 
quantidade de alunos no início do curso que demanda uma maior quantidade de livros. 
Os livros daqui são suficientes? O pessoal reclama que falta livro? 

Pra mim, os livros da biblioteca devem ter, mas também é insignificante. O que tiver lá não 
me interessa. Por quê? Porque se a pessoa escolhe fazer o curso de Física, ele tem que investir 
na carreira. É o meu ponto de vista. Então ele tem que comprar um livro. Não tem sentido 
você passar um curso de Física todinho usando o livro da biblioteca que é aquele livro que 
você vai usar pra sempre na sua vida acadêmica e na vida profissional também. Não sei se é 
porque...aí você fala assim: porque tem gente que não tem condições de comprar. Tudo bem, 
mas tem que se dar um jeito de comprar porque você está investindo em sua própria carreira. 
Então os livros poderiam ter milhares, mas se tiver dez também tá bom porque, do meu ponto 
de vista, cada uma tinha que ter o seu. Eu não tô nem levando em consideração o ensino 
médio, porque no ensino médio, geralmente, é assim: cada um tem o seu. Agora, é mais grave 
ainda. Eu acho que é mais do que justificado que cada aluno do curso de graduação em Física 
adquira um livro adotado em Física porque ele vai usar esse livro pra sempre. Se ele não 
pensar desse jeito é porque ele tá fazendo a carreira de Física aqui só pra terminar o curso. E 
aí se você pega os professores que realmente se dedicaram à carreira, tanto aqui, como na 
universidade federal [UFRN], você veria o investimento que foi feito em cima da aquisição de 
livros, material de trabalho, de pesquisa. 

Com relação...pra terminar essa dimensão...com relação a uma nova proposta do curso 
que são as turmas da tarde. Ocorre um certo...alternando a entrada do aluno. Então, o 
senhor já chegou a dar alguma disciplina pra turma da tarde? 

Não, mas conheço os comentários do pessoal. É uma turma muito boa que são alunos que, 
geralmente, não trabalham. Não tem essa dificuldade que teriam. E se eles estudam à tarde, 
eles têm disponibilidade pelo menos, no mínimo, à noite. Então já aumenta o tempo dele na 
instituição. 

Com relação....já na dimensão profissão docente. O senhor fez vários 
comentários...vamos pensar agora nos alunos que permanecem no curso, por exemplo. 
Como é que eles viam as disciplinas pedagógicas? Existia uma identificação com as 
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disciplinas pedagógicas? Eles achavam interessantes? Achavam uma perda de tempo? O 
que é que o senhor ouvia de conversa deles, seja formalmente ou informalmente? 

Que tem que ter a disciplina pedagógica, tem que ter. Porque você tem que ter uma base no 
tipo de pedagogia aplicada, enfim. Embora eu defenda muito que um professor, você não 
constrói um professor. Um professor ele já tem uma base, uma noção do que que é. Você não 
ensina ninguém a ensinar. Você orienta como é que ele poderia ensinar. Mas ensinar a ensinar 
é muito relativo. Até porque quem é capaz de dizer o que está certo e o que está errado no 
ensino. Como por exemplo, como é que numa instituição de ensino, uma pessoa vai avaliar a 
aula de um professor pra entrar na instituição e vai dar uma nota de zero a dez pra ele, mas a 
nota dele foi cinco, foi seis. Então prova como é que é complicado avaliar o ensinar, digamos 
assim. Mas você tem que ter uma noção, uma base do que que é. Que tipo de metodologia está 
sendo aplicado. E que que é a pedagogia de A, de B, de C. Que tipo de didática pode ser 
empregada. Conversas de alunos dizendo alguma coisa sobre as pedagogias, eu desconheço.  

Aqueles, como o senhor falou, que procuraram o curso pela baixa concorrência ou 
somente para terem um status de estudarem no ensino superior, existia uma 
identificação em ser professor. Assim: eu tô aqui porque eu quero viver como professor 
de Física? Ou não: ah, eu tô aqui porque é minha segunda opção profissional minha”? 

No meu ponto de vista, noventa por cento, no mínimo, não vê a carreira de professor como a 
carreira que ele gostaria de seguir. É mais para ter um curso superior mesmo. 

Detalhando um pouco mais sobre os alunos, a terceira dimensão. Fora aqueles que o 
senhor falou que escolhia pela baixa concorrência, aqueles que optavam por Física, que 
queriam Física, eles se identificavam mais com a parte de cálculo, com a parte de ciência 
de um modo geral, com a parte de Física? Esses alunos afirmavam “eu quero Física, eu 
gosto, eu tô aqui por isso”? 

Dos alunos, digamos assim, que, realmente, demostraria interesse, você vê que ele tem uma 
base boa tanto na parte de cálculo, mas sobretudo na parte qualitativa, interpretar, tentar 
explicar o que tá acontecendo qualitativamente. A parte de cálculo, ele vai desenvolver até 
porque o nível de cálculo é muito maior, embora ainda é aquém do que deveria [ser]. Agora 
que tá melhorando um pouquinho a parte de cálculo. Mas no começo, ele era bem aquém do 
que deveria ser para um curso superior de Física. Mas quem realmente gosta de Física, ele já 
tem uma boa base, pelo menos, na investigação, já tem um interesse em cima disso.  

E aqueles que gostavam, que permaneciam no curso, você via que eles estavam 
estimulados a estudar, a tentar buscar o professor, tirando dúvidas? 

Pouquíssimos, mas estavam. 

E sobre o nível dos alunos, o senhor disse que um dos principais motivos da evasão seria 
a qualidade dos alunos que chega aqui [no IFRN]. Então, assim, vamos dizer que...pode-
se dizer que tem uma falta de base, digamos assim. Como o senhor falou, alunos que não 
veem Física no ensino médio e, às vezes, não tem uma base matemática. Enfim, o que se 
poderia fazer para esse aluno que tem alguma dificuldade de aprendizado? Se ele, 
realmente, pretende permanecer no curso, mas tem essa deficiência, o que poderia ser 
feito para esse aluno?  

Eu sou um pouco radical. Ele deveria pedir pra sair do curso. Mas vou dizer o porquê. Porque 
se você tivesse um curso superior, a gente teria que investir de qualquer jeito. Mas hoje em 
dia, você tem, sei lá, duzentos cursos superiores. O que eu vejo é: você tem pessoas com 
determinadas habilidades, certo. É o que eu vejo. Então, por exemplo, a minha habilidade é na 
área de exatas e não é nem perfeita, mas é mais na área de exatas do que na área de humanas. 
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Então, jamais eu gostaria de seguir uma carreira na área de humanas. Eu posso até querer 
seguir, mas eu teria que me dedicar muito e muito e muito. E o que a gente vê é que a maioria 
dos alunos quer seguir uma coisa, mas não quer ter trabalho pra seguir isso, já que a 
deficiência é muito grande. Então, eu, particularmente, vejo o seguinte: tem que existir algum 
mecanismo de orientar e, aí não é um processo de exclusão, como a gente vai ver e que 
discute com algumas pedagogas, [que dizem] mas aí é excluir, mas aí eu faço: não. Muito 
pelo contrário, é incluí-lo [o aluno] no lugar correto. Que tá errado. Ele tem uma habilidade 
muito boa na área de humanas e aí eu vou jogar ele pra tentar fazer Física, onde ele não tem 
habilidade? Porque ninguém tá pensando a posterior. Ou seja, quando ele entrar no mercado 
de trabalho, ele vai ser um profissional muito ruim. Por mais que a gente invista, tentar ajuda-
lo...então é muito melhor ele sair de um curso superior com uma qualidade muito grande pra 
entrar no mercado de trabalho do que tentar fazer de tudo pra que ele se forme e seja um 
profissional ruim. Então ele pode ser espetacular na geografia, por exemplo. Pode ser um 
professor excelente de Geografia, então tá na área errada [se referindo à área de Física]. Então 
caberia a nós professores, o que eu acho mais honesto...seria assim...eu vou mostrar pra você 
que você não tem essa habilidade, mas tem a habilidade pra ser professor de Biologia, de 
Geografia, de História. Quer ser professor? Que uma coisa é ser professor, a gente tá 
discutindo. A outra coisa é ser professor de quê? E aí eu vejo assim: por mais que a gente 
queira criar mecanismos pra fazer o que o aluno queira “por que o bichinho quer fazer Física”, 
no meu ponto de vista não é só querer. Ele tem que ter alguma habilidade pra fazer Física. Pra 
ser professor, ele pode ser professor de qualquer um [se referindo a qualquer área] e aí você 
pode direcionar ele pra melhor carreira pra ele. É o meu ponto de vista.  

Falando um pouco da instituição...da vida do aluno e da instituição, a gente sabe que o 
IFRN é uma instituição pública, no entanto requer uma certa despesa. Às vezes o aluno 
tem que pagar o transporte, o coletivo pra vir pra cá [para o IFRN], pra voltar pra casa, 
às vezes, comprar um livro, tirar uma xerox ou até mesmo jantar aqui na instituição. 
Em algum momento o senhor viu ou ouviu ou presenciou um aluno se evadir por esse 
motivo? Ou então ouviu algum aluno afirmar isso que tava tendo dificuldade financeira 
no curso? 

Não, no curso superior eu não vi isso não. No ensino médio, geralmente, acontece porque o 
aluno, às vezes, tem que tá aqui os dois horários [se referindo à manhã e à tarde] aí complica. 
Mas no curso superior, geralmente, ele [o aluno] vem à noite. Eu, particularmente, não 
presenciei não. 

Eu queria que o senhor comentasse, eu vou chamar de teoria, que existe na literatura 
que diz assim: uma evasão ela pode ocorrer quando um aluno não conhece um pouco 
mais sobre aquele curso ou sobre a grade curricular daquele curso. Então, você acha 
que isso se aplica ao CEFET [IFRN]? Um aluno se evadiu porque não conhecia o curso 
de Física, a profissão professor de Física ou até mesmo a grade curricular do curso? 

Isso aí é lógico. É verdade porque...vê lá...a maioria entra, no meu ponto de vista, pela 
concorrência e por saber que, com quem ele tá concorrendo também é fraco. E aí quando ele 
chega aqui, ele se depara com um grau de dificuldade que ele não percebeu antes de entrar. A 
gente até defendia que devia ser feito uns seminários nos colégios dizendo o que que é o curso 
de Física pra, realmente, fazer com que quem venha pra cá, faça o vestibular pessoas que já 
tenham noção do grau de dificuldade que deverá enfrentar quando entrar na instituição.  

Vamos agora conversar sobre, detalhar um pouco mais, dois tipos de alunos bem 
distintos aqui no curso. Um é o aluno trabalhador e o outro é o aluno com dupla 
matrícula. Sobre o primeiro, o aluno trabalhador, como é que o senhor vê o nível desse 
aluno? É um aluno que deixa a desejar? É um aluno esforçado? Tira nota boa? Entrega 
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as atividades nos prazos? Não entrega? Um aluno que dá trabalho pra dar aula? Pra ir 
atrás dele pra dar nota? Ou não? É um aluno que tem uma certa maturidade? É legal 
dar aula pra ele?  

Na maioria, na grande maioria...a maioria do pessoal que trabalha, ele tem uma dificuldade 
muito grande até pelo cansaço realmente. Você passa o dia todinho trabalhando, aí vem de 
noite, eu tô falando do curso noturno, especificamente, aí ele vem de noite com todo o 
cansaço diurno, então ele vai deixar a desejar em algum momento. Claro e vidente que não 
são todos, mas eu vejo a maioria, com relação ao aluno trabalhador.  

E com relação à sua prática docente, e você pode comentar também com relação aos 
seus demais colegas de profissão aqui do IFRN, existe uma preocupação em ser flexível 
com esse aluno? No aspecto de: o aluno vai tá de serviço naquela noite ou então tem que 
viajar a trabalho, então tem uma preocupação em remarcar a data de um trabalho ou 
prova? 

Eu acho que é geral. Eu acho que todos os professores...eu, particularmente, acho que há uma 
flexibilidade. Isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma não porque é comum a gente vê isso. São 
pessoas que, às vezes, viajam a serviço. Tem aluno que é da FAB ou é do exército aí tem que 
fazer alguma caminhada, alguma coisa, então vai passar a semana fora. Pra isso aí existe uma 
flexibilidade. Ressaltando que o aluno tem que saber que ele tem que se dedicar em dobro 
porque vai ter que fazer, correr atrás porque não assistiu aula. Mas eu acho que são todos os 
professores que abrem essa exceção.  

E sobre o outro tipo de aluno, o aluno com dupla matrícula, como é que o senhor avalia 
o nível dele? É um aluno assim que se destaca mais? Ou não, não tem nenhum 
problema? Tem bastante dificuldade? Não entrega os trabalhos no prazo certo?  

Eu, particularmente, sou contra a dupla matrícula por vários motivos. Posso até dizer assim: 
dupla matrícula quer dizer que tá tirando a vaga de uma outra pessoa que poderia ingressar na 
universidade federal [UFRN], numa universidade pública, seria um motivo. Mas o grande 
prejuízo pra mim é com relação à dedicação. Porque, por exemplo, se você tem dupla 
matrícula, você tá passando boa parte do tempo em sala de aula. Se tá passando boa parte do 
tempo em sala de aula, você tá deixando de estudar. E por mais que você se dedique, claro 
que tem exceções, mas eu tô falando da maioria do pessoal que tem [que tem dupla 
matrícula], ele vai em algum momento abrir mão de um curso. Então, muitos alunos daqui já 
saíram daqui lá na frente [alunos que estavam adiantados no curso] por quê? Porque não 
suportaram o peso das duas instituições, da universidade federal [UFRN], por exemplo, e do 
CEFET [IFRN]. Então eu sou contra por vários motivos. Esse é um deles. E outro em favor 
do aluno. Porque eu penso assim: pra ele sair da universidade, não é só sair [se referindo a se 
formar]. Ele tem que sair o melhor possível. Então, se ele tá pegando boa parte do tempo 
assistindo aula de outro curso, tem alunos concorrentes dele, no futuro, que nesse tempo tá 
estudando, tá se qualificando. E lá na frente, o mercado de trabalho vai selecionar outras 
pessoas mais fácil do que ele. Então, dedique-se ao curso, faço o outro curso depois que tiver 
formado, quando tiver tempo. Mas se dedique para ser o melhor daquele curso que tá fazendo 
e depois você vai e entra no outro curso e faz outro curso, faz outro, faz outro, faz outro. Mas 
eu sou contra a dupla matrícula. E isso ocasiona, obviamente, em determinado momento, não 
é nem uma dificuldade, é uma desistência mesmo, direta.  

E com relação, por exemplo, a sua prática docente e a dos outros professores, existe 
também uma preocupação em ser flexível com esse tipo de aluno? Ou existe meio que 
um, vamos chamar de preconceito, em relação a ele? 
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Não. Eu acho que é flexível. Eu só digo a eles, eu faço assim: “homi” evite de ter duas 
matrículas pra não se prejudicar. Não que eu vá prejudicar, mas que ele será prejudicado 
será...inevitavelmente pela quantidade de tempo dedicado ao curso superior. Porque curso 
superior é diferente de curso do ensino médio. Então qualquer curso superior que você vá 
fazer você tem que se dedicar. Agora pra sair é até fácil, você vai tirando aquelas notinhas, vai 
passando, vai passando. Eu tô falando profissionalmente pra você entrar no mercado de 
trabalho. 

Se a gente for...pelo que o senhor observou na sala de aula, qual seria assim o aluno que 
mais se evadiu? O aluno trabalhador ou o aluno com dupla matrícula?  

Eu acredito que é o aluno trabalhador. Porque eu acho que, geralmente...também é assim, 
talvez eu esteja falando em valores absolutos, mas talvez em valores relativos, pode ser o 
aluno com dupla matrícula. Eu não teria condições de dar esse dado. Entendeu? Geralmente, a 
maioria que entra não é com dupla matrícula, é trabalhador. Então tá saindo muito, mas em 
contrapartida, percentualmente, possa ser que o aluno com dupla matrícula saia mais. 

E só pra finalizar a última dimensão, vamos falar sobre os professores. Você pode falar 
sobre sua prática docente ou dos demais professores daqui do curso. Com relação ao 
relacionamento aluno professor: como é que é essa relação aqui? Ela é uma relação 
conflituosa? É uma relação harmoniosa? Como é que o senhor avalia? 

Eu acho que ela é mais harmoniosa que conflituosa pelo fato também de ser pequeno o curso. 
O curso não tem centenas de alunos. Então, é quase que todo mundo se conhece e isso facilita 
trabalhar com certas afinidades. E a gente sabe, que na verdade, todo mundo aqui tá querendo 
ajudar todo mundo. Mas o ajudar, vale ressaltar, não é dar o diploma. É fazer com que a 
pessoa se interesse em fazer o curso da melhor forma possível. Os conflitos que aparecem, às 
vezes, é porque tem gente, e é fácil de perceber, que quer fazer de tudo pra que a instituição se 
adeque a vida dele. Quando na verdade, é ele que tem que se adequar a vida da instituição. 
Então, eu acho que o maior conflito deve ser em cima disso aí. Mas eu acho que, na grande 
maioria, é bem harmoniosa. Ressaltando que boa parte se deve ao número de alunos que não é 
muito grande. 

Os professores daqui do curso, eles tem interesse em dar aula? Eles estimulam o aluno? 
Incentivam o aluno a estar estudando a se aprofundar? Ou são profissionais que estão 
mais no fim da carreira e estão preocupados apenas em ter seu salário no fim do mês? 

Eu acho que a grande maioria tem interesse sim. Agora, vale ressaltar que esse interesse tem 
que ser recíproco também porque, às vezes, o pessoal acaba se acomodando. Você tá dando 
aula pra uma turma que também ninguém quer nada, daqui a pouco fica uma coisa meio que... 
não no primeiro semestre, no segundo, mas dois, três semestres depois a pessoa começa a se 
acomodar e fala assim: ah, então vamos lá, vamos levar. Mas eu acho que se a gente 
conseguir motivar os alunos a querer realmente a fazer o curso de Física...uma mão lava a 
outra, digamos assim. Você vai ter alunos mais motivados e, consequentemente, você vai ter 
professores mais motivados. Então, eu acho que o grande x da questão é você motivar o 
aluno, desde o começo, a querer seguir a carreira de professor, a carreira docente. E querer de 
fato ser professor, seja de Física, de Geografia, de Espanhol, o que for. Aí, você vai ter aluno 
motivado e, consequentemente, professores motivados. Obviamente, a recíproca é verdadeira. 
Se você tiver professores motivados, você também terá alunos motivados; ou não. Isso é 
muito relativo. 

E com relação aos professores dominarem o conteúdo e ter essa preocupação em 
facilitar o processo de aprendizagem, também assim, isso aqui tá presente? Sobre a 
qualidade técnica do corpo docente? 
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Na maioria das vezes, a gente vê que é bom porque se decide quem vai dar o que. Não se 
decide aleatoriamente. Se decide por questões de habilidades. Dentro do curso de Física, tem 
pessoas que tem mais habilidade em determinadas matérias e aí isso faz com que algum 
acordo não seja perfeito, mas há tendência que tenda a ser perfeito. Ou seja, você deixar que 
ciclano vai dar uma matéria x ou y, aquele que tem mais habilidade pra dar aquela matéria x 
ou y. Não é por dia, não é por quantidade de aula. Geralmente, a gente decide desse jeito.  

E com relação ao estilo do professor, como é que os alunos lhe avaliam ou avaliam os 
outros professores? São professores assim: tidos como carrascos? São professores 
rígidos? Rigorosos? Falam assim: um professor “light”? Tá naquela disciplina, nem se 
preocupe que você passa. 

Mas eu acho que é muito peculiar de cada disciplina. Isso aí eu vejo assim: cada disciplina 
tem o seu peso mais marcante, entendeu? Porque tem disciplinas que você tem que ser 
carrasco. Porque a base...você vai fazer Física...então, é a base da Física. Então, você tem que 
ser mais carrasco. Outras que vão só contribuir, não precisaria ser tanto. Então você pode ter 
mais maleabilidade. Ser mais maleável. Mas tem algumas que você não pode abrir mão de ser 
porque se não você tá formando um profissional que vai ter deficiência na parte de Física.  

E sobre a disponibilidade de horário pra atendimento. Vamos pensar num horário fora 
da sala de aula. O senhor, assim, tem algum horário disponível aos alunos? Os alunos 
podem te procurar com facilidade? E também os seus colegas professores, é fácil 
encontrar um aluno procurando um professor? Um professor atendendo esse aluno? 
Seja para uma dúvida, seja para uma conversa sobre a disciplina fora da sala de aula. 

Bom, tem um período que, geralmente, todos os professores estariam aqui que seria uma terça 
à tarde, digamos assim. Então, na terça-feira à tarde, todos os professores estariam aqui. Então 
é mais comum. Um horário específico, no ensino médio até tem que é o CA, mas no ensino 
superior não tem isso. Agora, se o aluno tiver interesse e agendar com o professor, ele 
encontra. Não teria problema não.  

Tenho uma penúltima pergunta que é mais um comentário sobre a seguinte situação, 
vamos dizer assim. Se a gente pensar em implantar uma nova atividade pro professor, o 
professor orientador, que seria não aquele da disciplina [se referindo ao orientador da 
monografia], mas seria um profissional que iria orientar os alunos pra evitar as 
dificuldades de aprendizagem, pra diminuir os índices de reprovação, opção de 
matrícula, evasão e também direcionar para um melhor orientador, esse tipo de coisa. 
Você acha interessante implantar, aqui no curso, essa função? Desde que ela seja 
reconhecida, seja remunerada. 

Bom, particularmente, eu acho que se tem a possibilidade de ajudar, na pior das hipóteses, 
testar.  

Seria um orientador pra uma turma. 

Eu acho que seria interessante. Tem colégio que já trabalha desse jeito, até mesmo no ensino 
médio. São professores que se responsabilizam por uma turma, não para levar no colo, mas 
pra passar informações, pra interagir. Seria um elo da turma com o corpo docente total, 
entendeu? Isso aí tem condições de implantar. 

A última pergunta. Vamos supor que o senhor tenha o poder de mudar ou implantar 
alguma coisa na instituição IFRN, no curso de Física ou mudar alguma coisa no curso de 
Física, na vida do aluno ou no que o aluno, nos professores daqui. Suponha que o senhor 
tenha o poder pra mudar ou implantar algo. O que é que seria esse algo? Visando 
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reduzir a evasão: poxa, se a gente fizesse isso poderia reduzir a evasão. O que é que seria 
isso? 

Rapaz, eu penso o seguinte: se a gente tivesse, aqui, algum mecanismo de passar pra 
sociedade o que que é ser professor, em primeiro lugar, pra ele [o aluno] escolher ser 
professor de Geografia, de Biologia, Espanhol, Português, seja lá o que for; valorizar a 
carreira docente; e, depois, dizer, especificamente, o que que é ser professor de Física, o que 
ele precisaria, eu faria com que só ingressasse, da grande parte do pessoal que passa no 
vestibular de Física, pessoas que de fato já tivessem uma certa habilidade pra isso. Então, eu 
acho que começaria, no meu ponto de vista, a mudar alguma coisa se você fizesse algo desse 
tipo. E eu tô falando isso porque eu tenho resultados em cima disso. Não aqui no CEFET 
[IFRN], mas na universidade federal [se referindo a UFRN]. Eu me recordo que eu era do 
programa especial de treinamento, que agora mudou de nome é o PET, e não recordo o nome 
do tutor que foi em alguns colégios de Natal dizer o que que era o curso de Física. E passou 
nos grandes colégios de Natal dizendo o que é que era, as oportunidades de emprego, o que 
precisaria, que tipo de habilidade o aluno teria que ter quando chegar lá. E no outro vestibular, 
entraram cinquenta alunos desde que a grande maioria colou grau e hoje trabalha na área de 
Física. Então, foi o quê? Eu não tô falando da boca pra fora. Eu tô falando de um resultado 
que a gente obteve, simplesmente, por expor o que que seria o profissional de Física. Se a 
gente conseguir lá fora expor o que é o profissional de ensino de Física, você faria com que 
algumas pessoas ou nem tentassem entrar aqui, mudassem de curso antes da inscrição, ou 
entrassem somente aqueles que de fato interessassem ao curso mesmo.  

Quem deveria fazer esse tipo de atividade? A coordenação? Os professores? A 
instituição? 

Eu acho que a instituição com auxílio, obviamente, do corpo docente de Física. Mas a 
instituição, ela deve ter algum programa que expusesse, publicamente, com palestras, visitar 
colégios, todos os seus cursos superiores, entendeu? Que agora, depois de não sei quantos 
anos que a gente fazia isso em não sei quantos colégios, de convidar o pessoal, a própria 
universidade federal [UFRN] tá fazendo a semana das profissões. Dizendo o que que é cada 
curso, como é que é, visitando. Então, eu acho que teria condições do CEFET, o instituto 
federal [IFRN] já se preocupar com isso.  

Bom, como de praxe, pra finalizar, a gente deixa um espaço para que o entrevistado 
possa concluir o seu raciocínio, resgatar alguma ideia que ele queira comentar mais e, 
até mesmo, comentar sobre a problemática da evasão ou sobre esse estudo. Então a 
gente deixa esse espaço para as suas considerações finais. 

Eu gostaria de agradecer o convite para participar da pesquisa e dizer que, realmente, ela tem 
sentido porque a evasão é preocupante. Ela é muito grande na parte de Física, tanto aqui, 
como em qualquer outra instituição. Ela faz com que o curso de Física seja um dos cursos de 
formação superior mais caros do Brasil, uma vez que você tem professor dando aula pra dois, 
três alunos. Em contrapartida você tem a Medicina que você tem professor dando aula pra 
noventa alunos. Então, a formação de um professor de Física ou profissional na área de Física 
para sociedade é caríssima. E aí, esse tipo de pesquisa, ela pode tentar contribuir para que haja 
um aumento da formação docente.  

Então, mais uma vez, eu queria...antes de concluir, lembrar que sua identificação será só 
para o controle interno, será mantido o anonimato na divulgação desses dados. Eu 
queria agradecer a sua participação em nome do professor Dante, o meu orientador, em 
nome do Núcleo de Pesquisa em Educação e dizer que essas informações são relevantes 
porque estamos pretendendo, cada vez mais, antes de tudo, tentar resolver a 
problemática da evasão aqui no Brasil, de forma a contribuir com dados oriundos da 
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pesquisa, mas aqui no CEFET [IFRN] de forma mais significativa que é a nossa 
realidade. E assim, tentar entender melhor o nosso curso de Física pra tentar aprimorar 
ele, uma vez que, também estamos num novo processo de reforma curricular. Então, 
mais uma vez agradeço que o senhor esteja participando desse processo, tentar formar 
físicos em qualidade, coisa que o CEFET já faz, o IFRN já faz, mas agora buscando a 
quantidade também. 
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Entrevista com P2 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista para gente tentar entender melhor a questão da 
evasão aqui no IFRN que se assemelha ao quadro nacional que é bastante elevado, 
chegando a mais de sessenta e cinco por cento de alunos evadidos. Então, temos que 
esclarecer, mais uma vez, que a entrevista tá sendo gravada. Gostaria que daqui a pouco 
o senhor se identificasse, mas durante a divulgação dos dados, seja via oral ou escrita, 
será mantido o anonimato do entrevistado e a identificação é só para controle interno. A 
entrevista tá dividida basicamente em quatro dimensões. A primeira sobre questões 
relativas ao curso de Física e ao IFRN. A segunda relacionada à profissão docente. A 
terceira aos alunos. E a quarta aos professores, sobre sua prática docente e dos colegas 
de trabalho. Então, o senhor foi escolhido para participar da pesquisa porque deu aula 
para a turma 2004.2, a última turma do currículo antigo, e também para a turma 
2006.1, primeira turma do currículo novo.  

Então, eu gostaria de início que você dissesse o seu nome completo. 

P2. Eu leciono no curso de licenciatura em Física a disciplina de Didática e a disciplina 
Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação. 

É professoro efetivo do CEFET [IFRN]? 

Efetivo na instituição. 

Há quanto tempo? 

Já estou aqui há cinco anos. E já tenho trabalhado em várias turmas da licenciatura em Física. 

Qual é a sua formação acadêmica? 

Eu sou graduado em Pedagogia e a minha pós-graduação é em Educação; especialização, 
mestrado e doutorado. 

Pra você professor, assim...essa é a pergunta mais crucial da nossa pesquisa...seria essa, 
qual o principal motivo das evasões? O que é que...pra você, qual o que você acha que 
seja o principal motivo ou os principais motivos da evasão? 

Não dá pra citar apenas um motivo. Eu acredito que seja um conjunto de coisas contextuais 
que, às vezes, não está só no aluno, mas no contexto da sua vida acadêmica, na sua vida 
profissional, pessoal, que contribui para uma evasão, assim como, poderia ser em uma outra 
licenciatura que não só a Física. Mas são várias situações que contribuem para...em se 
tratando de uma evasão escolar, e, particularmente, já que a gente tá tratando da licenciatura 
em Física aqui da instituição...o que eu posso falar desse conjunto de situações, são situações 
que, na minha experiência profissional como professor, eu tenho ouvido de alunos, vivenciado 
também junto com alunos e, digamos, presenciado também situações de sala de aula como 
professor, os alunos se evadem e depois eles aparecem em outro período. Então, situando isso 
nesse conjunto de situações que eu tenho percebido, como professor, são vários, realmente, 
elementos que estão presentes. Por exemplo: teve turma da licenciatura em Física que...o que 
eu cheguei a presenciar na turma que eu lembro que a evasão foi grande...alunos, que estavam 
matriculados, estavam no primeiro ano no primeiro período do curso, chegavam na sala de 
aula dizendo a seguinte situação: que estavam fazendo [o curso de Física], iriam prestar o 
vestibular...estavam no curso de Física porque esse primeiro período no curso de Física, ele dá 
uma base científica, de conhecimento, pra fazer um vestibular, então iria ajudar [para passar 
no vestibular]. Então, tavam usando o curso de Física como um, digamos assim, um caminho 
pra chegar num outro curso pretendido, como um caminho. Esse sim, eu vi relatos de alunos 
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em sala de aula colando essa situação. Então, eu estava dando aula nesse primeiro período de 
curso, daqui a pouco, alguns meses depois após o vestibular, eu tinha uma evasão de cinco 
alunos que tinha prestado vestibular e iriam sair do curso de Física. Então, eu cheguei a 
presenciar essa situação em sala de aula. Mas também teve situações de que alunos, que 
estavam nessa mesma turma, prestaram vestibular e permaneceram no curso de Física, 
fazendo duas licenciaturas ou uma licenciatura e um bacharelado noutra instituição de ensino, 
aqui no caso da cidade [Natal], a UFRN. Então, essa foi uma situação que eu vivenciei junto 
com turma de primeiro período. Mas também teve um caso de evasão, que não foi um caso 
isolado dessa situação, mas de alunos também que precisaram trabalhar, por exemplo. 
Arranjaram um emprego e, de repente, não tinha condição de tá os dois expedientes 
trabalhando e cursando a licenciatura de Física porque achava o curso, realmente, o curso 
exigia muito estudo, períodos de estudo e de aula. E não tinha condição de ficar trabalhando e 
estudando ao mesmo tempo. Então, assim...veja que até o momento, eu estou colocando duas 
situações: a questão do trabalho e a outra questão é estar no curso, mas estar 
pretendendo...está aqui usando [o curso] como um caminho pra conseguir outro objetivo. E já 
teve também situação de alunos já no terceiro período de abandonar o curso por questões 
pessoais. [exemplos] Me casei ou tive filhos e não volta mais pra instituição. Isso é um fato 
recorrente em outras instituições que a gente não presencia só aqui nessa instituição. Então, é 
assim um conjunto de situações, mas aqui, a que eu tenho vivenciado mais junto às turmas é 
essa questão de tá aqui... “ah, não é...eu não quero Física, eu quero um outro curso”. E prestar 
vestibular para um outro curso. E quando conseguir a aprovação, seguir o outro curso e 
abandonar a licenciatura em Física. Esse é o caso mais recorrente que eu, particularmente, 
tenho vivenciado. Pode ser que outros professores tenham vivenciado outras situações 
distintas, mas essa é, realmente, comigo, na minha prática, é que tem sido mais recorrente. Tá 
aqui pensando já em um outro curso e tá usando a licenciatura de Física como pra conseguir 
chegar nesse objetivo. Agora, veja bem, temos também muitos casos, como esse que eu 
exemplifiquei a pouco tempo, de alunos, que mesmo sendo aprovado no vestibular em outra 
instituição de ensino, chegue a dizer: “eu gosto muito de Física e quero permanecer nas duas 
licenciaturas”. Isso, posteriormente, a gente não sabe até que ponto, até quando, ele vai 
conseguir estar em duas licenciaturas ao mesmo tempo e até que ponto ele vai ter que chegar e 
decidir qual licenciatura ele vai optar, se aqui a de Física ou a outra licenciatura que ele foi 
aprovado. São dois cursos que, realmente, exigem muito do aluno. 

No caso, a gente percebe que tem dois públicos que se destacam aqui entre os alunos que 
é o aluno trabalhador e o aluno com dupla matrícula. Esse aluno que o senhor 
comentou, tá aqui no IFRN e a segunda matrícula dele, geralmente, é na UFRN. Sobre 
esses alunos, vamos dizer o aluno trabalhador, como é que o senhor vê esse público? São 
alunos que tem um baixo rendimento? Estão cansados? Estão sonolentos? Eles se 
dedicam? Eles se esforçam? A entrega de trabalhos, por exemplo, é no prazo? Ou eles 
têm dificuldade? Como é que... 

A gente tem um público variado de pessoas que trabalham, principalmente, na licenciatura na 
parte noturna que eu ensinei. Então, assim, eu não iria, neste momento, generalizar que todos 
os alunos que trabalham apresentam fragilidade, até na entrega de trabalhos ou cansaço maior 
em sala de aula. Isso é muito relativo. Eu tenho um aluno, por exemplo, eu já tive alunos que 
trabalham os dois expedientes, saem às dezessete horas, quase às dezoito horas, do trabalho, 
chegam aqui sem jantar e são excelentes alunos. E não dormem durante a aula, manifestam 
bastante interesse em aprender, entregam trabalhos pontualmente no prazo. Então é muito 
relativo dar essa resposta porque eu tenho situações...mas o que é que eu posso dizer de uma 
forma geral, já que é uma questão que envolve, assim, muitos... o contexto de muitos alunos 
que apresentam situações diferentes dos alunos que trabalham e chega a apresentar também 
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aqueles alunos que são só estudantes e não são alunos interessados, não apresentam...então, 
tem situações diversas também de alunos que só estudam e não demostram tanto interesse. 
Mas de uma forma geral, a gente tem um perfil do aluno trabalhador, obviamente é uma coisa 
que a gente não tem como negar, é uma coisa perceptível dos alunos que trabalham, eles têm, 
obviamente, as suas limitações maiores. Alunos que chegam aqui sem jantar, alunos que 
dormem tarde e quando acordam tem pouco tempo pra estudar durante o dia. Quer dizer, essas 
são assim muitas limitações, obviamente, para quem faz qualquer licenciatura, pra um 
estudante de uma forma geral que tem pouquíssimo tempo pra estudo. E muitos que são até 
casados, particularmente, no final de semana tem uma certa dificuldade de ter tempo, 
realmente, de distribuir tempo entre família e lazer e estudo. Mas assim, eu não tenho uma 
resposta fixa, generalizada, pra dizer que esse perfil de trabalhador, do aluno que trabalha, ele 
apresenta uma certa dificuldade maior. Mas a gente sabe que é um aluno, que a gente não 
pode negar esse histórico dele, não pode negar que ele é um trabalhador. E como profissional, 
como professor, a gente precisa pensar numa metodologia, num trabalho que seja mais ainda 
motivador, estimulador, pra conseguir cada vez mais estimular esse aluno nessa jornada que 
ele tem de dividir entre família, trabalho e estudo. 

E ainda falando desse tipo de aluno, com relação à sua prática docente e também dos 
colegas, até mesmo o que os alunos formalmente ou informalmente colocam sobre os 
demais professores, existe uma certa flexibilização em relação a esse aluno? No caso de 
propor um outro tipo de atividade caso o aluno tenha viajado a trabalho, esteja de 
serviço, por exemplo, até mesmo uma preocupação em entender o lado desse aluno? Ou 
os professores são mais...existe uma certa rigidez ou isso de não entender o lado desse 
aluno? 

No caso, assim, aparece muita visita pra gente...a gente tem muitos alunos militares, que tão 
na vida militar, que tem horas extras de serviço, que tiram plantão, enfim. Nesses casos, são 
alunos que nos procuram mais. São alunos que chegam mais no professor pra dizer que vai 
estar de serviço, que não vai estar presente naquela semana, naquela aula, naquele mês ou até 
com uma viagem prevista. Então, são casos, assim, que particularmente chegaram até a mim, 
até o momento, chegam mais próximos os militares, que chegam pra conversar, e eu tento 
assim, na medida do possível, ser flexível, mas ser flexível no sentido de não desse aluno, que 
ele vai...não vai estar presente, ele não vai ter a mesma, digamos, os mesmos estudos que o 
outro, mas a flexibilidade é no sentido de dar alguns encaminhamentos que ele possa também, 
de forma não presencial, ele não vai tá presente na sala de aula, mas aonde ele estiver, em 
casa, num momento que ele puder, visualizar essas atividades. Alguns direcionamentos de 
estudos, estudos dirigidos pra suprir esses momentos de ausência que muitas vezes os alunos 
militares têm muito da sala de aula. A flexibilidade nesse sentido, de compreender que esse 
aluno ele é trabalhador, ele não pode abandonar o emprego e ele precisa se dividir entre o 
trabalho dele e a vida acadêmica. A flexibilidade nesse sentido. Agora, obviamente, que 
alguns professores, colegas, às vezes até os alunos chegavam com esses depoimentos em sala 
de aula reclamando que nem todos os professores tinham essa sensibilidade, esse lado 
profissional, não é nem tanto pela sensibilidade, mas essa visão profissional de ter essa 
compreensão dessas ausências desses alunos e propor uma metodologia diferenciada pra esse 
atendimento, essas atividades. Mas assim, de uma forma geral, não é uma reclamação que a 
gente percebe com valor muito grande. Me parece que há mais uma possibilidade de atender 
essas diferenças do que fechar os olhos pra essa situação. 

E, no caso, do aluno com dupla matrícula, a gente percebe também que é um público 
que acaba tendo uma grande evasão. Essa mesma pergunta que eu fiz com relação ao 
aluno trabalhador, esse tipo de público, ele tem um maior rendimento? Um menor 
rendimento? Ele entrega trabalhos fora do prazo?  



436 
 

O aluno que tem dupla matrícula, geralmente, são alunos que estudam aqui e na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte...assim...particularmente falando, eu tenho me deparado com 
uma certa dificuldade, com algum tipo de dificuldade. São alunos que, primeiro, eles têm um 
calendário diferente do nosso. O que é que acontece? Às vezes, eles estão no período de prova 
na instituição UFRN e aqui eles faltam aula. Acontece demais isso. Faltam bastante aula. “Ah, 
professor...” [fala de um aluno segundo o entrevistado]. Eles chegam na semana seguinte 
dizendo que não teve condições nenhuma de frequentar aqui, a instituição, porque lá tava 
exigindo mais dele. Então, eles se dividem da forma como podem entre a outra instituição e o 
instituto [IFRN] dessa forma. Às vezes atrasam também os trabalhos. Sempre dá esse 
argumento de que tá fazendo dois cursos, que tá muito pesado, que não tá conseguindo dar 
conta das duas coisas. Então, traçando, assim, um perfil bem geral desse aluno, o que é que a 
gente percebe? Às vezes, ele se compromete mais com uma instituição e menos noutra; até 
pelo tempo que ele tem. São alunos que, às vezes tem duas matrículas e ainda tem...ainda se 
compromete com estágio. Estágios que são remunerados. Alguns trabalham e ainda fazem 
dois cursos. Então, tem muita dessa realidade aqui. Atrasam trabalho, faltam bastante aula. 
Agora, o que é que eu posso dizer também disso: não é um caso que a gente possa generalizar. 
Eu tô falando assim pela experiência que eu passei. Eu me deparei muito com essas situações. 
Mas também cheguei a me deparar com situações em que o aluno tem duas matrículas e é um 
excelente aluno. Tá entendendo? Então, tem situações neste nível e situações diferenciadas. 
Então, isso é muito relativo, ter um perfil único. Mas o que eu posso dizer é que são alunos 
que tem uma jornada muito grande pra que ele se divida em dois cursos e termina não se 
dedicando tanto a um. 

E em relação à questão do relacionamento dos professores com esse tipo de aluno com 
dupla matrícula, a gente pode dizer que existe um certo preconceito com esse aluno que 
tem dupla matrícula? Ou não? Eles [os professores] também entendem esse aluno, eles 
flexibilizam também da mesma forma que o aluno trabalhador? 

Eu posso responder por mim. Quando tem situações com alunos com dupla matrícula, na 
medida do possível, eu tento compreender. Mas eu também tô sempre colocando pra eles que 
essa foi uma opção deles e por isso eles têm que ter um comprometimento, tanto quanto, ele 
tem na outra instituição. Não é por isso que eu vou deixar, que eu vou ser totalmente flexível 
ou maleável, mas por outro lado, a minha compreensão, ela vai até um determinado limite. Eu 
tento, digamos assim, no caso desse aluno, dessas situações de alunos que chegam na sala de 
aula e dizem “professor, eu estava fazendo uma prova e eu não pode comparecer. Eu estava 
numa jornada científica e cultural na instituição que eu estudo”, então eu tento ser maleável 
até certo ponto. Mas eu também não posso ser tão flexível a ponto de...a história, a frase 
popular...colocar a mão na cabeça e dizer: não, ele já faz outro curso [expressando uma ideia 
de pena do aluno]. Ele [o aluno] tem que saber que tem um compromisso aqui [no IFRN] 
tanto quanto ele tem na outra instituição. E ser flexível nesse momento é ser compreensível 
quando ele está ausente nesses momentos de uma jornada científica em que ele está 
participando. Ele tá participando de uma jornada científica. Eu como profissional posso 
compreender algumas situações que chegam nesse nível, mas eu também tenho que considerar 
o comprometimento dele aqui na instituição. Tem que ter um compromisso tanto quanto, 
como eu já frisei anteriormente. 

Pela sua observação na sala de aula, quem é que se evadiu mais? O aluno com dupla 
matrícula? Ou o aluno trabalhador? 

O que eu senti foi que o número de evasões foi maior no caso de alunos que estavam no 
primeiro período do curso e desde o início, eles colocavam...essa atitude era muito clara na 
fala deles...que tavam aqui, mas que pretendiam fazer vestibular para um outro curso. E isso 
era colocado no início do curso. Eu não vi muita evasão do meio pro final do curso, que eu 



437 
 

tenha vivenciado. A evasão que eu presenciei foi mais...porque eu dou aula no primeiro e no 
terceiro período. Então, nesse entremeio, o que é que eu vejo? Alunos que ainda estavam 
definindo o que queriam. Então, chegam aqui...tem alunos bem jovens que fizeram o seu 
primeiro vestibular e ainda não sabem muito bem o que querem. E tem aqueles também que 
chegam e dizem “eu quero Física, mesmo eu passando no vestibular noutra instituição, eu 
quero continuar em Física porque eu gosto de estudar Física”. E assim acontece. Passam no 
vestibular e permanece estudando aqui. Ficam com uma dupla matrícula que é essa situação 
que a gente viu. Mas os casos de evasão que eu presenciei, volto a dizer, foram essas 
situações, os alunos chegam aqui, estão um pouco indefinidos...até a disciplina que eu leciono 
que é Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, no primeiro dia de aula é pra ele se 
questionar. Você tá fazendo Física por quê? Por que você escolheu a licenciatura de Física? 
Você quer ser professor? Então, nesse primeiro momento, eles colocam, alguns colocam “não, 
não quero ser professor”, esses que estão meio indefinidos. “Eu estou estudando Física porque 
vai ajudar nos conhecimentos da Física pra o vestibular”. Então, esses casos em que os alunos 
chegam a ser aprovados, no mesmo ano em que eu estou lecionando, no vestibular são os 
alunos que eu vi se evadir. E teve assim, pouquíssimos casos de alunos que começaram a 
trabalhar e se evadiram. Pouquíssimos casos que eu vivenciei. “Não, porque eu arranjei um 
emprego nesse horário do curso e vou ter que optar pela vida profissional e não estudantil”.  

E em relação...você tava falando...o senhor falou do aluno entrar aqui já visando o 
vestibular da UFRN. Aqueles que ficaram, que ficam, o senhor presenciou formalmente 
ou informalmente eles afirmarem ou terem a vontade de ter um diploma de nível 
superior por status ou visando um concurso público que não seja na área específica, no 
caso para ser professor de Física? Atualmente, a gente vê que existe uma certa moda dos 
concurseiros. Então, era frequente? Ou não estava presente na sala esse tipo de 
comportamento? O aluno tá aqui e falar “eu entrei porque achei que o curso era fácil e 
eu quero o diploma pra tentar concurso pra o nível superior”. 

Nessa situação, eu presenciei pouquíssimos casos nessa situação, tá aqui porque quer um 
diploma. Grande parte dos alunos que eu chegava nesse primeiro momento pra dialogar já no 
primeiro período eram alunos que colocavam os que ficavam e os que diziam ter feito Física 
porque realmente gostam, porque querem ser professor de Física, porque gostam de Física, 
porque gostam de estudar Física. Eu vi muito esse depoimento “eu tô aqui porque eu gosto de 
Física, gosto muito de Física. Eu quero aprender mais Física. Eu quero ensinar Física pra 
alguém”. Então, foram raríssimas situações de aluno chegar aqui e dizer “eu tô aqui porque 
quero um diploma. E com esse diploma eu vou fazer um curso, um concurso que exija um 
curso superior”. Foram pouquíssimos. A impressão que dá é que fez o vestibular pra Física, a 
gente tem dois quadros: ou os que tão ainda indefinidos ou fizeram porque querem  aproveitar 
os conhecimentos pra prestar vestibular ou o outro quadro que é que tá aqui porque, 
realmente, quer estudar Física porque quer ser professor de Física. Inclusive a gente se depara 
com alunos que já tem licenciatura e que voltam a estudar porque querem ensinar Física e 
gostam tanto de Física que querem estudar Física. A gente sente essa paixão também pela 
Física nos que ficam, os que ficam mesmo [alunos que permanecem no curso]. 

Aqueles que escolhem ser professores, eles têm tanto disciplinas específicas quanto 
pedagógicas. Sobre as disciplinas pedagógicas, eles se identificavam com essas 
disciplinas? Eles reclamavam? 

O que é que eu ouvi de muito depoimento de aluno em relação aos dois núcleos, o núcleo 
específico e o núcleo pedagógico. Eles falam do núcleo específico...muitos reclamam que 
Física é muito difícil. “Ah professor, porque estudar Física é muito difícil. Eu tô tendo muita 
dificuldade”. Muitas vezes essa dificuldade eles associam a base que eles tiveram de 
conhecimento, no ensino médio, de Física. Que essa base talvez tenha sido muito frágil e 
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tenha contribuído para que ele chegue aqui e dê continuidade a esse estudo. Então, do núcleo 
específico, há uma reclamação. Eu vi muito depoimento de aluno, alguns dizendo que se fosse 
reprovado uma, duas vezes iria desistir porque tava achando o nível muito difícil. Não tava 
conseguindo acompanhar a disciplina. Do núcleo pedagógico, não porque eu ensino 
disciplinas do núcleo pedagógico, mas a gente tem também essas duas situações: alunos que 
gostam de estudar e veem, percebem que é um núcleo importante para a sua formação 
pedagógica enquanto licenciado; e também tem a situação de alunos que não se identificam, 
que querem estudar mais só as disciplinas específicas em detrimento das disciplinas 
pedagógicas que consideram irrelevantes. A gente tem também esse quadro dividido entre os 
que se identificam e os que cursam porque precisam cursar pra ter uma licenciatura. Assim, de 
um forma geral, aqui no instituto federal, ao ensinar disciplinas do núcleo pedagógico, eu não 
vejo muita, digamos, antipatia dos alunos em relação às disciplinas do núcleo pedagógico não. 
Eu já lecionei em outras instituições, às vezes, isso é muito mais forte. Aqui na instituição, 
pelo contrário, eu até acho que eles aceitam...aceitam não...digamos, se envolvem mais, 
discutem mais, participam mais dessas discussões do núcleo pedagógico. 

Como o senhor colocou, na parte específica, alguns tem uma certa dificuldade de base. 
Como a gente pode mudar o curso de Física visando esses alunos? Qual seria assim, uma 
sugestão pra poder ajudar esses alunos? O que o curso poderia fazer? 

Não tenho uma fórmula, no momento, pra isso. Porque se você pensa “o nível tá muito alto”, 
a gente pensa também no nível do curso, “ah, então, o curso vai ficar mais frágil? vai cair o 
nível do curso?”. Essa não seria, talvez, provavelmente, esse não seria um bom caminho. No 
entanto, a gente tem que, como professor, a gente precisa ter muito claro que você tem uma 
instituição que ela tem alunos que são advindos de instituições privadas e alunos advindos de 
escola pública. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente ainda passa por uma 
situação muito difícil da escola pública com relação à falta de professores nas escolas 
públicas. E de uma forma geral, das públicas e particulares, o comprometimento mesmo desse 
profissional com sua profissão. Então, a gente tem que considerar o seguinte: quando esses 
alunos chegam aqui, no caso dos que se colocam nessa situação de que teve uma base muita 
frágil, tá tendo dificuldade porque o nível tá muito alto. Talvez não seja o nível alto do curso, 
mas seja a dificuldade dele em acompanhar. E de uma forma geral, não vai...a gente não 
percebe, por exemplo, também...os professores colocam isso muito claro, não é só porque o 
aluno veio da escola privada que ele tem um nível melhor. Não é uma realidade generalizada. 
A gente tem assim, diversidades. Como a gente tem uma escola pública, a gente tem uma 
diversidade de realidade aqui. Como sugestão, assim, ao professor, de uma forma geral, seja 
atuando no núcleo específico ou no núcleo pedagógico, é de ele fazer esse trabalho que é 
relacionar os conhecimentos prévios do aluno com os conteúdos aqui sistematizados do 
currículo. Então, isso é um trabalho metodológico que envolve considerar que o aluno, ele, 
pode vir com uma certa base frágil de conhecimento científico, mas que ele pode tá num nível 
mais elevado. E essa diversidade de aluno de nível x ou y, ele como professor precisa saber 
trabalhar, balancear, relacionar os conhecimentos prévios com os sistematizados de forma que 
desenvolva um trabalho considerando as diversidades e as diferenças. Porque se a gente for 
optar pelo caminho de só considerar o que tem nível melhor, a gente vai tá excluindo esses 
alunos que porventura na sua jornada acadêmica, estudantil, ele teve ausência de professor, 
ele passou por greve, quer dizer, teve todo um contexto histórico permeado por muitas 
dificuldades na sua vida estudantil. Então, a sugestão é essa, cada vez mais...com essa 
sugestão eu não tô dizendo que não existam professores que já considerem essa sugestão, ao 
contrário, que ela seja cada vez mais enfatizada nas nossas reuniões pedagógicas de 
professores. Uma situação também que os outros profissionais estão detectando isso na sua 
prática. 
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Agora assim, na parte específica de Física, a gente vê assim, uma certa dificuldade na 
parte de matemática e de cálculo. Na parte pedagógica, a gente sabe que tem a questão 
de trabalhar a argumentação, a própria escrita, a leitura, a interpretação, então, os 
alunos de Física eles têm essa dificuldade nessas habilidades? 

Veja bem. Há um certo estigma, vou dizer até que é estigma, é até generalizado, que os alunos 
dos cursos das ciências consideradas exatas, eles têm uma dificuldade maior pra interpretação, 
pra análise e uma facilidade maior pra questões objetivas, de cálculo. Alguns até chegam a 
dizer isso que gostam muito de cálculo, que não gostam de analisar, de interpretar. Mas esse 
também é um ponto que não é colocado pra todos os alunos. Tem alunos aqui do primeiro, do 
terceiro período que fazem análise, interpretação, gostam, são alunos maravilhosos, se 
destacam muito bem nessa parte, como se destacam muito bem na parte de cálculo. Mas, 
assim, de uma forma geral, a gente tem uma resistência, pra interpretação, de alguns alunos. 
Mas não é uma coisa que se diga que todos os alunos tenham essa resistência. Eles 
manifestam mais interesse por cálculo. É uma coisa perceptível. Eles dizem, relatam isso em 
sala de aula, mas isso não significa dizer que com um bom trabalho eles também não 
manifestem motivação, interesse ou desenvolvam bem a parte de análise crítica. Então, eu 
acho que isso é muito relativo. Depende de como isso é trabalhado em sala de aula, como isso 
é colocado, como, em cada disciplina, a análise crítica ela é trabalhada. Então, é muito 
relativo. 

Pensando o CEFET enquanto instituição pública, o atual IFRN, mas a gente sabe que 
existem certos gastos: de locomoção, transporte, no caso, coletivo; seja pra tirar uma 
xerox ou comprar um livro; ou até mesmo pra jantar aqui na própria instituição. 
Esse...vamos chamar de problema financeiro...o senhor já ouviu algum aluno comentar 
ou algum aluno desistir por conta desse aspecto? Tava com dificuldade em se manter na 
instituição? 

Na licenciatura de Física, eu não cheguei...assim...a presenciar, pelo menos assim, que tenha 
vindo até a mim, ou que tenha...esse aluno tenha se evadido e eu tenha procurado saber, 
posteriormente, o motivo dessa evasão tenha sido a questão financeira. Eu já tive alunos que 
residem noutro município, tem alunos de Ceará-mirim, tive aluno de Macaíba [municípios da 
grande Natal], mas que eles não chegam a colocar, não chegaram a colocar e eu também não 
soube, pela coordenação ou por outros professores, que a evasão tenha sido pela questão 
financeira. Como eu já disse anteriormente, os casos em que eu presenciei, que eu cheguei a 
conversar com o aluno, de evasão foram centrados nos outros pontos: prestar outro vestibular 
ou, às vezes, ter dois cursos, tá cursando dois cursos ao mesmo tempo e chegar ao ponto que 
não está dando conta nem de um nem de outro e optar até por um curso e, às vezes, faz a 
opção pela outra instituição e aí se evade aqui da instituição. Mas o fator financeiro, em 
Física, eu não presenciei. Já presenciei noutra licenciatura. Licenciatura de Geografia, eu já vi 
situações desse caso, mas de Física, não. 

Com relação ao relacionamento entre professor e aluno, como é que a gente poderia 
caracterizar essa relação? Seria uma relação harmoniosa? Ou conflituosa? Como é que 
a gente pode ver isso aqui no IFRN? 

Às vezes, os alunos conversam muito. Eu ensino a disciplina de didática no terceiro período e 
até quando a gente tá estudando a parte metodológica, já vieram casos, até mesmo de uma 
turma toda colocar alguns conflitos entre...na parte metodológica, não pessoal, metodológica 
mesmo do professor, de não tá tendo um diálogo com esse professor, de tá havendo uma 
postura de imposição, então isso já houve situações nesse sentido. Eu estive conversando com 
eles e comandava “Oh, gente, conversem com o professor, tentem saber o que tá 
acontecendo”. Alunos que tiraram assim, notas baixas na disciplina x ou y e atribuíam isso ao 
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professor, à questão metodológica mesmo. Então, assim, não tem como...um outro ponto 
também...essa pergunta que você tá me fazendo não tem uma resposta única pra isso. São 
situações que dependem de professor. Já tem professor, outros professores que é o inverso 
dessa postura, já dialogam mais com os alunos. Então, tem...todas as situações aparecem 
nesse contexto: do professor que não tem esse diálogo e que não chega próximo a esse aluno, 
impõe uma metodologia que muitas vezes não está dando conta daquela realidade e tem 
situações diversas também. 

E com relação ao corpo docente, mais especificamente, o senhor acha que os professores 
daqui são professores interessados em dar aula? Ou existem profissionais que de fato 
estão preocupados mais com a pesquisa ou só querem o salário dele no fim do mês? 

Aqui na instituição, a gente percebe de uma forma até...agora, eu vou estender um pouco mais 
a um universo maior de professores que a gente percebe um comprometimento muito grande. 
Não é porque eu esteja na postura de professor, mas a gente percebe um compromisso muito 
grande com a parte profissional. Eu até digo assim pra alguns colegas meus que, às vezes, eu 
não me sinto que estou trabalhando numa instituição pública. Porque a gente tem...é todo um 
sistema organizado e profissionais muito comprometidos com o que estão fazendo. E de uma 
forma geral, isso não é uma realidade que a gente estenda a todas as escolas públicas, 
infelizmente. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa realidade em toda escola pública. 
Mas aqui, no instituto, a gente percebe, e em se tratando especificamente da licenciatura de 
Física, a gente percebe um compromisso muito grande dos profissionais; que não tem muito 
essa realidade daquele profissional que só vem dar aula e vai embora ou do profissional que tá 
só na pesquisa. Porque a pesquisa aqui no instituto, ela ainda está se consolidando. A gente 
tem muito a sala de aula e, em se tratando dessa sala de aula, o que a gente percebe é um 
compromisso muito forte do corpo docente. 

E esses professores que você vê nas reuniões pedagógicas ou os comentários dos alunos, 
existe uma preocupação em estimular o aluno? Em incentivar o aluno? Tá preocupado 
em facilitar os processos de aprendizagem? Tem essa preocupação? 

Alguns casos sim e temos alguns casos que diz não. Eu já ouvi depoimento do tipo: isso é o 
aluno...é o aluno desinteressado, é o aluno que não quer nada. Quer dizer, sempre a culpa 
recai no aluno. E a gente sabe que isso é um, também, um discurso que além de ser exaustivo, 
é um discurso muito frágil, de certa forma. Mas são situações de um profissional x ou y daqui 
dacolá, não são...não é o caso também demérito pra todos os professores. A gente tem 
profissionais que estão preocupados com os alunos e tem uma exceção, aqui ou acolá, que 
aparecem profissionais que sempre o discurso recai no aluno que não quer estudar, o aluno 
que tem desinteresse. E a gente sabe também que tem muito aluno com dificuldade de 
aprendizado. Muitas situações como essa de alunos com aprendizado [dificuldade de 
aprendizado]. 

E sobre sua prática docente e dos demais colegas de trabalho também, como é que os 
alunos te avaliam como professor? O seu estilo? E também os professores de Física? Os 
alunos te vêm como um professor rígido, rigoroso? Ou não, um professor acessível? E os 
professores de Física, eles [os alunos] dizem que são rígidos? Ou não, são professores 
que é garantido passar na disciplina? 

Agora, eu vou fazer uma representação como profissional e essa representação que eu passo a 
colocar agora é uma representação construída juntamente com os alunos, com os processos de 
avaliação e auto avaliação que eu também faço com eles [os alunos] porque sempre que eu 
termino de lecionar um semestre, eu sempre...não só no término, mas já durante, no início e, 
principalmente, ao final, a gente faz uma auto avaliação sobre o papel deles na disciplina e 
também uma avaliação de mim como profissional, tipo: o que poderia ter sido melhor; o que 
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foi bom; o que nós construímos no decorrer da disciplina. Então, fazendo assim uma 
representação desse quadro desses alunos do que eles vêm colocando, até o momento, é uma 
representação positiva, no sentido de ser um professor que não é muito rigoroso, mas que tem 
um rigor como profissional, obviamente, de exigência, mas que é aberto ao diálogo. Diálogo 
no sentido de muitos pontos: diálogo de aprendizado; um diálogo de ver a dificuldades dos 
alunos; um diálogo daquele aluno que não pôde comparecer ou não pôde entregar um trabalho 
naquele prazo colocado, mas que houve uma flexibilidade no sentido de atender as 
necessidades desse aluno. Então, geralmente, eles constroem e eu tô também pintando essa 
imagem profissional, mais no sentido de não ser um professor muito tradicional, rigoroso, 
conservador, mas que tá aberto sempre a mudança e ao diálogo com os alunos e isso é uma 
coisa, como profissional, eu gosto de manter continuamente porque eu acho que é uma 
representação positiva. Não sou muito aberto àquela visão de professor que é rigor até as 
últimas instâncias que não se aproxima muito dos alunos. Eu não mantenho aquele 
distanciamento que eu sou o dono do conhecimento, do saber e o aluno não sabe nada e por 
isso ele tem que me obedecer. Isso é uma coisa que eu acho muito negativa.  

O sobre sua disponibilidade para o aluno conversar com o senhor, se consultar, num 
horário que não seja o da aula, os alunos têm esse acesso? 

Como eles têm um horário...são poucos os dias da semana que eles têm...dependendo do 
semestre, eles não tem horário livre na programação do semestre, mas assim, eles têm duas 
coisas que eu coloco pra eles. A primeira é a situação da avaliação. Quando aparecem as 
dificuldades no decorrer do período, ele poder reformular, ele poder fazer esse diálogo se ele 
tá tendo dificuldade. E, em relação à disponibilidade de tempo, qual o tempo que nós teríamos 
pra ter esse diálogo fora da sala de aula? Se ele trabalha, muitas vezes ele trabalha, ele chega 
aqui, diretamente, ele vem do trabalho e chega aqui ou próximo ao horário de aula ou minutos 
antes das aulas. E, às vezes, ele vai jantar. E alguns têm alguns minutos antes da aula. Então, 
assim, o que é que eu coloco? O que é que a gente pode ver na questão do tempo? Esses 
minutos que você [o aluno] tem antes ou alguns minutos que a gente pode ter depois da aula. 
No caso, quando eu dou aula até o último horário e que aparece situações como essa, eu peço 
a turma pra terminar a aula mais cedo, quinze minutos mais cedo, pra conversar com esses 
alunos. Então, eu coloco essa disponibilidade. Mas eu confesso que, no decorrer da disciplina, 
são pouquíssimos casos que aparecem solicitando esse atendimento fora do horário de aula. 
Até hoje, eu tive, assim, pouquíssimos alunos que solicitaram, assim, pra conversar ou pra ter 
esse diálogo. 

Agora, eu vou querer um detalhamento um pouco do curso de Física. O currículo 
antigo, o primeiro currículo, as aulas iniciavam às dezesseis, desculpa, às dezoito e 
quinze. Então, o senhor chegou a dar aula nesse horário? Nesses primeiros horários? 

Cheguei sim.  

Como é que era em relação ao aluno estar presente naquele horário? Tinha muito aluno 
atrasado? Esse horário, ele funcionava? 

Tinha muitas dificuldades. A gente trabalhava com muita dificuldade. Ele [o horário] 
funcionava, mas até certo ponto com uma precariedade nos casos dos alunos que trabalhavam. 
Eu tinha alunos que, por exemplo, trabalhavam até às dezoito horas e a aula iniciava às 
dezoito e quinze. Então, eram alunos que tinham que sair quinze minutos mais cedo do 
trabalho, não jantavam e eu já presenciei até situações de alunos em sala de aula tomando um 
suco ou comendo um pastel. Ele [o aluno] pedia licença a mim pra fazer isso porque não teve 
tempo de jantar. Pra mim, assim, pensando no aluno trabalhador, esse aluno que é aluno e 
também trabalhador, era um horário que não atendia muito bem a essa realidade do aluno 
trabalhador. Foi um currículo que funcionou...podemos dizer que funcionou? Funcionou, mas 
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com certas dificuldades. Pra mim esse era um horário que em hipótese alguma foi pensado 
nesse público que trabalha diurno. O aluno que sai, mesmo ele saindo às dezessete horas do 
trabalho, ele tem uma aula as dezoito e quinze, é um horário, realmente, que dificultava muito 
a chegada dele e a permanência dele até o último horário aqui. 

Com relação ao currículo antigo, quando eu entrevistei os alunos, muitos deles falaram 
que tinha uma quantidade, vamos dizer assim, até excessiva de disciplinas pedagógicas. 
E até mesmo se você fizer um levantamento, verá que no atual currículo tem uma 
quantidade menor, apesar da carga horária ser quase a mesma e mas algumas 
disciplinas foram condensadas em uma só. O senhor acha que houve um avanço nessa 
mudança curricular? Do primeiro currículo para o atual currículo? 

Com certeza. Eu participei...nós participamos de comissões que realizou essa reformulação do 
currículo, dessa passagem histórica do currículo antigo para o currículo que vigora até o 
tempo atual. E quando eu entrei aqui na instituição e já me deparei com o currículo antigo, eu 
achei, realmente, que tinha sido um equívoco em relação ao que tinha sido proposto. Porque 
era uma licenciatura em Física e os alunos eles tinham um núcleo pedagógico efetivamente 
grande, amplo em relação à carga horária destinada. Então, isso foi um dos primeiros pontos 
que eu me deparei. O currículo...o núcleo específico ele deveria ter mais disciplinas e ter uma 
estrutura mais ampla dentro do núcleo específico, não que o núcleo pedagógico não fosse 
importante, mas não estava tendo uma certa equivalência desses núcleos. Então, daí, foi 
proposto pelo MEC uma reestruturação desse currículo. Não foi uma proposta que surgiu das 
necessidades dos alunos. Mas a gente pode dizer que foi uma necessidade do...foi uma crítica 
feita, na época, pela comissão do MEC, e por alguns professores também. E daí, houve, 
assim, algumas adequações até pra reconhecimento do curso. Foi o fato do reconhecimento do 
curso. E na minha visão, em relação aos avanços, só esse currículo novo ele avançou muito. 
Nós conseguimos, na época, enxugar mais esse núcleo pedagógico de forma que não entrasse, 
digamos, em detrimento da formação pedagógica não trouxesse danos ou aspectos negativos 
pra formação pedagógica dos licenciados. A gente conseguiu manter um núcleo pedagógico 
muito bom, mas com a estrutura que ele, realmente, merecia. Não ser um núcleo que estivesse 
em detrimento do núcleo pedagógico em termos de número de disciplinas, de carga horária, 
por que o curso não é um curso de pedagogia. É um curso de formação de professores, mas é 
de licenciados em Física. 

E outro ponto bastante comentado pelos alunos era em relação à matriz curricular. 
Diferente da UFRN, que tem o famoso currículo por crédito, aqui no CEFET, a gente 
tem uma matriz curricular seriada, o aluno se inscreve por semestre. Como é que o 
senhor avalia isso? O nosso sistema, ele seria algo que tende a prejudicar ou então 
dificultar a carreira acadêmica do aluno? 

Veja bem. Na minha visão, o ponto que eu vejo de diferente do sistema seriado e do sistema 
de crédito, o que trás de negativo pra o aluno é o caso do aluno, os alunos mesmos já 
colocaram, vários alunos já vieram a mim, já fizeram críticas, já relataram em sala de aula que 
um ponto negativo, eles mesmo colocam isso como um ponto negativo, porque quem tá 
matriculado naquele período e ele por ventura precisar tá ausente durante aquele período e 
voltar a estudar no semestre seguinte: ou ele faz um estudo individualizado e pra isso precisa 
ter um professor disponível pra acompanhar esse aluno durante o semestre ou ele vai ficar um 
aluno, como é que eu poderia dizer, em atraso porque ele não tem naquele semestre a 
disciplina ofertada. Pode ter ou não. Então, pra mim isso é um ponto que dificulta. Que é 
diferentemente se ele...por exemplo, o aluno que tá fazendo o curso à noite ou à tarde, se ele 
arranja um emprego, digamos, num outro horário ou até no horário do curso, se ele tem essa 
flexibilidade de tá no noturno, no diurno, cursando, isso melhora, isso facilita pra ele. É como 
o estudante, ele tem essa flexibilidade de ter a opção de, por ventura, começar a trabalhar e ter 
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a flexibilidade de cursar o crédito num outro período ou não se atrasar ou não estar um aluno 
desvinculado daquele período. Essa é uma coisa, assim, que eu coloco, mas que, por outro 
lado, a instituição, eu mesmo já realizei bastante estudos individualizados, a instituição 
também tenta amenizar esse problema, esse déficit, com a proposta dos estudos 
individualizados, que é uma realidade que na instituição ela funciona. Particularmente, os 
casos que eu tenho acompanhado dos alunos de Física ou de outra licenciatura que não 
cursaram a disciplina aqui e que não tá sendo ofertada, ele tem esse direito, ele tem a 
possibilidade de se inscrever naquele determinado calendário escolar acadêmico de se 
inscrever em estudo individualizado. Então, ele tem esse lado que um ponto negativo, mas por 
outro lado, a instituição também abre essa possibilidade dessa lacuna ela ser preenchida de 
uma forma positiva. 

O senhor tem dado aula nas turmas da tarde? 

Na licenciatura de Física, até o momento, eu não assumi nenhuma turma...não, nesse semestre 
não, nesse ano letivo não, mas eu já lecionei em outros períodos na turma da tarde sim.  

A turma da tarde tem um bom aproveitamento? Foi uma boa opção a existência dessa 
turma? 

Acredito que sim. Pelo menos nas turmas que eu lecionei da tarde tem sido proveitoso. E até o 
perfil desses alunos é um perfil diferente. Geralmente, os alunos que estudam à tarde...como 
eu disse, no primeiro dia de aula, eu pergunto, eu faço uma ficha desses alunos: se eles 
trabalham?; o que é que eles fazem?; se eles estudam em uma outra instituição?; se eles têm 
uma vida profissional? E, geralmente, o perfil que tem aparecido nessas turmas são alunos 
estudantes. É diferente da turma noturna. O perfil da turma noturna é diferente. São muitos 
casos de alunos que trabalham e na parte diurna, geralmente, são só estudantes. Geralmente. 
Muitos casos só estudantes. E tem sido, assim, acredito que tenha sido uma coisa muito 
positiva em termos de: primeiro, opção de eles terem um outro turno pra estudar, não só o 
noturno, pra o caso das pessoas só estudantes; e segundo que dá possibilidade de pessoas que 
arranjam trabalho na parte noturna e que querem fazer o curso diurno. Então, essas duas 
coisas são pontos positivos, eu vejo como ponto positivo. Abre esse leque de flexibilidade de 
ele [o aluno] tá num turno ou noutro ou cursar uma disciplina e tem a possibilidade de ser 
ofertada num outro horário. Também era uma exigência dos alunos, uma lamentação, o curso 
não funcionar num outro turno. 

[breve interrupção]. Com relação...a gente sabe que a noite, principalmente, os aluno 
trabalhadores, eles têm uma certa dificuldade para realizar atividades 
extracurriculares, principalmente...porque é obrigatório ter uma quantidade mínima de 
horas de atividades acadêmicas científicas e culturais. Como é que a gente pode 
encontrar uma solução pra esse problema, por exemplo? Você acha que o CEFET 
[IFRN] tá dando conta, assim, aumentou o número de atividades que o aluno possa 
participar? Ou a instituição tem que fazer mais por esse tipo de aluno? Ou até mesmo, 
isso é de única responsabilidade do aluno em ir atrás?  

Eu acredito que a instituição, ela tem um papel muito importante nessa contribuição. A gente, 
na verdade, nós não desejamos que o aluno, ele, venha assistir aula à noite e vá embora. Isso 
não é um perfil de aluno que a gente quer aqui pra instituição, um aluno que só assiste a aula e 
vai embora. A gente deseja que tenha esse envolvimento do aluno nas atividades de pesquisa, 
nos congressos, nos seminários locais que a instituição oferece, as feiras de ciências. Ou seja, 
na verdade, o nosso desejo é que a instituição, ela consiga desenvolver e monte também 
estratégias, seria o ideal, cada vez mais, aí é minha sugestão também, cada vez mais, ela 
monte, proponha estratégias para que esse aluno, ele não venha só assistir aula à noite e vá 
embora. Que ele participe das atividades extras de outra forma, como monitoria, seja num 
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estágio, seja como bolsista num outro horário. Isso seria o ideal. A gente sabe que não 
consegue dar conta disso no universo de todos os alunos que estudam na parte noturna, até 
reportando as situações de alunos que trabalham o dia todo e estão aqui à noite. Então, como é 
que você vai fazer pra envolver esses alunos num outro momento diurno? Então, já que eles 
não podem, como na parte noturna, a instituição pode fazer com que esses alunos eles 
participem no horário que ele tem disponível. Que a gente sabe que o curso ele não é só aula, 
mas há jornadas científicas, os encontros, os debates, eles podem ser trazidos do horário 
diurno e eles podem proporcionar essa participação do aluno fora da sala de aula na 
instituição. Pra mim seria assim, uma grande contribuição. Só respondendo a sua pergunta 
que não é uma coisa só do aluno. Acho que tem que ser uma preocupação muito forte da 
instituição e isso proporciona também que esse aluno se sentisse participante da instituição e 
eu acredito, vou até mais além, que pode contribuir pra que ele permaneça mais na instituição, 
se sinta mais na instituição e pode ser, provavelmente, um dos grandes elementos que 
contribua para uma não evasão. Que, às vezes, a evasão, ela é, ela acontece, além dos n 
fatores que eu já numerei, por essa falta de estímulo do aluno, pode ser um dos grandes 
elementos, o estímulo. A gente vê desde a educação básica porque não falar do ensino 
superior também. 

Só mais algumas questões pra o fim da entrevista. Sobre o projeto integrador, ele não tá 
ligado com a evasão, mas a gente tá querendo entender um pouco mais o curso de Física. 
O senhor vê que ele teve uma boa repercussão? Ou ele não tá dando certo? Como é que 
o senhor avalia? 

O projeto integrador, ele no início, eu acredito que ele...quando ele foi proposto, inicialmente, 
ele não foi bem compreendido até pela equipe docente, até pelos professores. Mas isso é uma 
coisa que a gente vem, no decorrer dos anos, vem amadurecendo, vem discutindo. A gente 
sabe que ainda tem uma resistência por parte de alunos e tem também resistência por parte 
dos professores pra se envolver numa proposta interdisciplinar, nesse diálogo. Na 
integração...porque integração não é uma coisa fácil. A integração ela não é algum que deve 
ser colocado, mas assumido. Primeiramente, assumido e sentido pelos professores e pelos 
alunos. Mas de uma forma geral, a gente tem tanto conseguido resultados positivos, como a 
gente também tem se frustrado em alguns momentos da elaboração e execução do projeto 
integrador. Mas assim, de uma forma geral, o que eu posso dizer é que tem-se construído 
coisas positivas. A gente tem tido resultados positivos do projeto. Tem conseguido trabalhar 
com os alunos e com os professores de forma interdisciplinar em alguns momentos e temos 
também em outros momentos dificuldades, como é natural desse percurso histórico de 
construção, de altos e baixos do projeto. Então tem turmas que a gente consegue, realmente, 
desenvolver um bom trabalho, um bom projeto e tem turmas que a gente tem mais resistência, 
mas que vai tentando amenizar essa resistência pra trabalhar. 

A penúltima pergunta, não uma pergunta, mas um comentário. Se a gente pensar...é pra 
saber se o senhor concorda ou não, uma opinião sobre...se a gente implementar a função 
de professor orientador, que não seria aquele orientador da monografia, mas sim um 
professor que ele iria orientar os alunos para evitar as dificuldades de aprendizagem, 
assim como diminuir os índices de reprovação. Então, seria um orientador de uma 
turma, uma espécie de tutor, vamos dizer assim. Você acha que seria interessante a 
presença desse professor? 

Primeiramente, a gente tem que pensar como é que surgiria a presença desse professor 
orientador. Primeiramente, você tá colocando uma situação já das dificuldades, né isso? De 
detectar que tá havendo essas dificuldades e daí a necessidade do professor orientador. Aí, eu 
penso o seguinte: primeiramente, eu acredito que a questão maior ela começa na sala de aula. 
A gente tem que pensar nisso. O que é que tá acontecendo na sala de aula desse professor pra 
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gente chegar no professor orientador? Esse professor que tá na sala de aula tá conseguindo 
[interrupção] ele tá conseguindo sanar essas dificuldades em sala de aula? Esse professor, 
como é que tá esse professor em termos de sua formação? A gente tem que pensar numa série 
de coisas pra chegar no professor orientador. Porque na minha visão, o professor orientador, 
ele só é bem vindo numa situação em que aquele professor da sala de aula, ele não tá 
conseguindo dar conta. Se a gente tem uma razão dessa, que a gente detecta que isso aí 
realmente tá acontecendo, provavelmente, esse professor orientador ele tem um papel 
importante em colaborar com esse professor. É como, digamos, esse professor orientador é 
um professor auxiliar. É como nas escolas que a gente vê, desde a educação infantil, existe o 
professor e o professor auxiliar. Mas o que é que o professor auxiliar faz? Ele colabora, ele 
ajuda, ele orienta ali. Ele tá ali como professor. Ele faz um trabalho conjunto. No curso de 
licenciatura, o superior de licenciatura, na minha visão, só tem sentido a existência de um 
professor orientador, caso a gente não consiga, na sala de aula com esse professor que tá ali 
no dia a dia, ele não esteja conseguindo dar conta da sua...do que ele tá se propondo como 
profissional no ensino de Física. 

Pra finalizar, vamos imaginar a situação em que o senhor tenha o poder de mudar ou 
implantar alguma coisa no curso de Física, na instituição IFRN, na vida do próprio 
aluno ou na prática docente dos professores. Se o senhor pudesse implantar algo ou 
mudar algo visando justamente evitar a evasão, que algo seria isso? Que ação...se o 
senhor pensar “ah, se eu fizer isso acho que pode ser que reduza a evasão”, o que é que 
seria isso? 

Essa é uma pergunta bastante complexa porque ela mexe com um conjunto de respostas 
contextualizadas na instituição. Então, assim, a gente não tem, digamos, eu não tenho uma 
fórmula mágica pra dizer: se tá havendo, realmente, isso que a gente tá detectando, um índice 
de evasão grande; e esse seria o caminho e todos deveriam seguir porque eu acho que a gente 
deveria seguir pra acabar com a evasão. Eu não tenho uma resposta única pra isso. É um 
conjunto de coisas. Até porque, no caso de várias situações que eu já situei aqui, que eu já 
citei pra você, no caso de aluno que arranja um emprego, ou no caso de um aluno que presta 
um outro vestibular ou que já vem pensando que não é Física que ele quer, mas um outro 
curso, quer dizer, são n coisas que a gente, que a instituição, ela não dá conta disso, tá 
entendendo? Agora assim, eu acredito que nós temos um papel importante nesse processo, um 
papel, uma contribuição muito grande nesse processo. E pra mim, enquanto instituição 
formal, um desses papeis importantes é tentar fazer com que esse aluno ele sinta a escola 
como parte de sua vida. Que ele não venha pra escola só em busca de um diploma, de uma 
certificação. Mas que cada vez mais, seja acentuado esse nosso papel e envolva esse aluno em 
atividades de pesquisa, de extensão. Que esse aluno se envolva cada vez mais com as 
atividades acadêmico-científicas. Eu acho que esse é um grande papel pra que o aluno ele, 
realmente, sinta-se presente na vida da instituição e isso seja um elemento propulsor e 
estimulador dessa participação e dessa presença dele aqui. Eu acho que se a gente pega um 
aluno desde o início do curso e coloca ele se envolvendo nessas atividades de monitoria, de 
pesquisa, eu acho que a gente tá fazendo...já dando uma grande contribuição e talvez, 
provavelmente, isso seja um grande elemento propulsor da permanência dele na instituição. 
Essa é a minha visão. 

Como último ponto, a gente deixa um espaço caso o senhor queira retomar algum 
pensamento ou então falar da pesquisa ou para fazer as suas considerações finais. 

De uma forma geral, pra fazer as minhas considerações finais, eu só gostaria de frisar mais 
ainda que a evasão, ela não é fruto apenas de...não é culpa só do aluno, ou só do professor. Eu 
acredito que nesse contexto existam várias situações, situações de vida profissional, pessoal, 
institucional, que contribui para uma evasão escolar. Pra isso, a gente precisa, realmente, de 
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investigar, detalhadamente, quais são os elementos que apareçam mais nesse contexto da 
instituição, que esteja mais presente. E o que nós, professores, equipe pedagógica, nós como 
instituição, podemos, digamos, propor em termos de ações, em termos de trabalho coletivo, 
porque eu acho que é uma ação coletiva, não é de um professor, mas uma ação coletiva, que 
podemos propor para que haja amenizações e contribuam para que a evasão, ela, realmente, 
ela, gradativamente, ela vá cessando na instituição e tenha um aluno mais participativo da 
vida acadêmica. 

Então, eu gostaria de dizer que...agradecer as suas informações. Agradecer em nome do 
professor Dante, do Núcleo de Pesquisa em Educação e dizer que elas [as informações] 
são relevantes pra que a gente possa aprofundar essa questão. Que muitas vezes não é 
investigar uma causa pontual, mas toda a instituição, a vida do aluno, dos professores. 
Tudo isso pra entender e encontrar uma luz pra melhorar cada vez mais e formar 
Físicos de qualidade e em quantidade também, uma vez que a educação brasileira tá 
necessitando. Então mais uma vez, obrigado. 
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Entrevista com P3 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista para esta pesquisa que tem como objetivo 
analisar as causas da evasão, aqui no curso de Física do IFRN. Este é o nosso objetivo 
principal, uma vez que, a preocupação da instituição, como da educação brasileira, é 
formar um número maior de professores na área de Física. Esse é objetivo da nossa 
pesquisa. A realização dela, como o senhor tá percebendo, ela tá sendo gravada pra 
análise posterior. É claro que tem toda uma ética da pesquisa onde vai ser preservado o 
anonimato do senhor. No caso, gostaria que o senhor depois se identificasse apenas para 
registro nosso para controle interno, mas toda e qualquer divulgação, seja de forma 
acadêmica, oral ou escrita, será preservado o anonimato e o senhor receberá uma 
identificação, um código, como entrevistado um, dois, mantendo o anonimato. Então, 
essa entrevista, ela tá dividida em quatro dimensões. Então, assim, não basta só saber as 
causas. A gente tem algumas suspeitas de alguns pontos relacionados à instituição do 
CEFET-RN [IFRN], então essa é a primeira dimensão. Então, mais voltada pro curso de 
Física. O que é que gente pode, que informações a gente pode ter do curso que podem 
levar a evasão de um aluno. Então, a segunda dimensão, ela é sobre a profissão docente. 
Sobre a escolha do aluno por essa profissão, já que ele optou por uma licenciatura e 
espera-se que ele queira ser um professor de Física. A terceira seria a dimensão aluno. 

Então, o que o senhor tem a comentar sobre os alunos, o nível deles, a situação deles 
enquanto trabalhador, como estudante com dupla matrícula. E, por último, a própria 
dimensão professor. Tenho algumas perguntas relacionadas à sua prática docente como 
a dos demais colegas. 

Então, inicialmente, eu gostaria de algumas informações sobre o senhor. Antes de tudo o 
senhor se identifica. Qual o seu nome completo? 

P3. 

O senhor é professor efetivo da instituição? 

Sim. 

Há quanto tempo? 

A vinte e cinco anos. 

Qual é a sua formação acadêmica? 

Eu tenho licenciatura plena em Física. Eu tenho uma especialização na área de engenharia de 
sistemas. Eu tenho mestrado na área de ensino de astronomia. 

A gente vai começar com a pergunta mais crucial, digamos assim, da entrevista. Pro 
senhor, qual é a principal causa da evasão dos alunos no curso de Física? 

Eu vejo da seguinte forma: normalmente, é dito que Física não é uma coisa para seres 
humanos normais. É um mito. As pessoas que querem estudar Física porque...não são...se tem 
uma ideia de que são mentes superiores; e não são. São como qualquer um. Que a matéria é 
difícil; também não é. É uma questão de dedicação. É claro que quem se dedica a música, vai 
aprender música. Mas não é fácil pra quem não tem aquele dom natural, ele aprender música. 
Como aprender artes, música. Nas áreas médicas também tem gente que se dedica muito. O 
pessoal acha difícil. Mas quem se dedica, encara com responsabilidade tudo aquilo, a 
dificuldade é vencida. Então, eu acho uma das coisas. Outra coisa é incentivo financeiro para 
a profissão de professor. Alguém pensar quanto é que ganha um professor e quanto é que 
ganha um cobrador de ônibus, eu digo que um cobrador de ônibus ganha mais que um 
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professor do estado. Mas quanto se investe pra ser um professor e quanto se investe pra ser 
outras profissões? Qualquer concurso de nível médio, por aí a fora, ganha mais; um salário 
maior que o professor do estado, do município, não sei os de Física do nosso instituto que tem 
outras particularidades [fala com tom de brincadeira]. Mas a profissão de professor, 
financeiramente, não é uma profissão atrativa, como se diz nas áreas médicas, Medicina, 
Odontologia e outras áreas por aí. Isso é um ponto, o segundo ponto. E tem também, a grande 
parte do pessoal que entra no curso de Física porque também não tem muitas opções. É um 
curso fácil de entrar e difícil de sair porque temos muitas vagas e pouca gente com condição 
de enfrentar os desafios do curso. 

Agora, a gente vai detalhar um pouco mais as questões relacionadas ao curso. O senhor 
foi selecionado para essa pesquisa porque o senhor deu, tanto aula pra turma 2004.2, um 
dos objetos da pesquisa, um dos sujeitos da pesquisa, e pra outra turma, 2006.1. Então 
vamos fazer um certo comparativo entre esses dois currículos, o currículo antigo que foi 
o da turma 2004.2 e o currículo novo que o da turma 2006.1. Então, com relação ao 
horário do curso, o primeiro currículo começa as seis e quinze [18:15]. O senhor tem, 
pelo que o senhor lembra desse horário, você via algum problema em relação às aulas 
iniciarem nesse horário das seis e quinze? Os alunos chegavam atrasados? Dava para 
começar as aulas tranquilo? Como é que era? 

Eu, como, normalmente, não tinha esse primeiro horário seria difícil eu responder isso. Eu 
tinha os últimos horários. Mas eu vejo uma avaliação, aí é uma coisa pessoal, que a questão 
de horário não é muito problema não. Porque se as aulas começam às sete horas [19:00], tem 
gente que chega atrasado também. Se tem gente que chega atrasado, sempre vai ter desculpa 
pra chegar atrasado. Tem alguém que não consegue se...eu digo para o estudante do ensino 
médio: tem dez minutos de tolerância no primeiro horário, se botar de oito horas, ele vai 
querer dez minutos de tolerância, de nove, de dez [se referindo ao início das aulas às nove 
horas ou às dez horas]. Eu acho que é uma coisa mais de administração do seu tempo e a 
pessoa dispor daquele horário pra cumprir com responsabilidade quando não arcar. Se alguém 
trabalha e tem dificuldade, aí é um problema muito mais pessoal. A instituição não pode se 
adaptar ao horário de cada estudante. Tem que ter o seu horário também.  

Com relação à matriz curricular, as disciplinas na forma como elas estão distribuídas e a 
quantidade delas por semestre, o senhor considerava o currículo antigo um currículo 
puxado? Ou seja, eram muitas disciplinas por semestre? 

Não, não, não considerava não. Porque houve uma...é uma crítica muito grande da gente sobre 
o currículo antigo que ele puxava muito mais a parte pedagógica do que a parte de 
conhecimento de Física mesmo. E agora está melhor. A pessoa tem que ter uma formação 
pedagógica, uma formação humana, algum conhecimento de psicologia da aprendizagem, mas 
isso não pode sobrepor ao conhecimento da disciplina que você vai ensinar. Vai ser 
responsável por saber uma disciplina e saber transmitir. Agora se for pensar: tá puxado? 
Talvez, mas é uma diferença pouca. 

E com relação à esse semestre, ficou mais leve que o anterior? Ele pode ser repensado, 
esse atual currículo?  

Um currículo ele não é sempre uma coisa fechada. Ele é sempre passível de buscar melhorar. 
A gente nunca chega a perfeição. Ele está melhor que o anterior. Tá melhor, mas tem 
correções. E é claro que num estudo de grupo com os colegas todos, a gente vê o que é 
possível melhorar. Agora sobre esse semestre, quem vai dizer se tá puxado ou não, na 
realidade, são os estudantes. E eles podem dar respostas sobre essas coisas, não sou eu aqui. 
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Com relação à matriz curricular aqui do CEFET [IFRN], diferentemente da UFRN que 
existe o sistema de crédito em que o aluno opta pelo número de disciplinas que ele vai 
pagar, o CEFET tem o sistema que se chama seriado. O aluno se matricula no semestre 
e automaticamente está matriculado naquelas disciplinas. O senhor acha que esse 
sistema aqui do IFRN ele é benéfico ao aluno? Ou é mais prejudicial comparado ao 
sistema de crédito? 

Eu, que sou oriundo do sistema de crédito da UFRN, fiz meu curso lá. Eu vi lá algumas 
vantagens que também não vejo aqui. Por exemplo, é uma vantagem que eu digo teórica, o 
aluno que é reprovado: aqui [IFRN], ele, praticamente, perde um ano. E lá [UFRN] ele perdia 
seis meses, perde um semestre. Mas aí...mas o ensino não é feito para o aluno ser reprovado. 
Talvez com mais tempo, um ano, ele tenha que ter mais condição de se recuperar no próprio 
período de um ano. Mas aqui também já não é mais um ano, não são seis meses? Então os 
cursos são equivalentes. Se você tem um sistema anual é uma coisa. Agora eu vejo que é 
melhor ainda também, em outro ponto, do que a UFRN, porque não é tão fragmentado. Lá eu 
pago uma disciplina e ninguém sabe, na realidade, no todo em pescar que disciplina vai pagar 
e só tem um bloco. Agora, realmente, é pra se dedicar e evitar a reprovação. 

Com relação à questão de atividades extracurriculares, é uma reclamação comum aos 
estudantes a questão das atividades extracurriculares porque boa parte deles são alunos 
trabalhadores, então fica difícil para eles comparecerem a certas atividades que ocorrem 
pela manhã ou à tarde. Então, como é que o senhor vê essa questão? De fato existem 
atividades extracurriculares que eles podem participar à noite e há uma falta de 
interesse do aluno ir atrás? Ou a instituição tem que investir mais nesse tipo de 
atividade pra o turno da noite? 

Eu acho que é importante que tenha essas atividades porque são tratadas, exatamente, como 
atividades de extensão, onde os nossos estudantes possam interagir com outros setores da 
sociedade na ideia de até divulgar o trabalho que é feito aqui [IFRN] e de que o mundo não é 
feito somente aqui, a vida do estudante. Aí com relação aos alunos que trabalham? Eu 
também não sei. Parece que há dentro do nosso horário [horário do curso] um dia que vocês 
têm aula, eu preciso ter certeza disso, que nesse dia possam ser feitas algumas atividades. E 
também tem o final de semana. Já que não pode fazer na semana, tem que fazer atividade no 
sábado. Você [se referindo ao entrevistador] conhece o nosso projeto de astronomia que nos 
trabalhamos aos finais de semana. Infelizmente, até agora, não pude contar com o pessoal do 
oitavo nível, só como convidados. Na última que foi em Nova Cruz, eu pude contar com três 
de vocês. Mas teremos outras atividades, como aulas de campo que são extracurriculares, e a 
gente vai contar com vocês. Então é necessário para uma extensão e vivenciar porque o 
mundo não é só aqui. A dificuldade é essa: alguém que trabalha e não pode ser pelo dia, então 
tem que pensar em algum...uma noite na semana que não se trabalha...mas é importante fazer. 

Outro tipo de atividade também bastante comentada pelos alunos é a questão da 
monitoria. Você acha interessante esse tipo de atividade? Aulas que eram, geralmente, 
de seis as sete [18:00h às 19:00h] realizada pelos próprios alunos para alunos de nível 
inferior [entenda-se alunos de semestres anteriores]. No caso, veteranos dando aulas pra 
calouros. Você acha interessante esse tipo de atividade? Algum aluno seu já comentou 
que ia pra essa monitoria? Ou você já indicou pra eles irem pra essa monitoria alguma 
vez? 

Eu acho interessante, mas eu, realmente, não indiquei ninguém. Interessante porque ele pode, 
na medida em que ele está tentando explicar pra um colega, aprimorar os seus próprios 
conhecimentos. Então é importante, mas cai de novo nessa ideia. Nosso aluno que trabalha, 
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ele chega aqui no horário de começar a aula e sai depois algumas vezes cansado. Então veja, é 
interessante, mas esbarra naquela condição de disponibilidade de tempo do próprio estudante.  

Outro ponto bastante recorrente tá sendo o projeto integrador. Como é que o senhor 
avalia o projeto integrador no nosso currículo? É algo que tá se mostrando produtivo? A 
repercussão do projeto é favorável? Ou pelo contrário, você acha que deve ser 
substituído? Deve ser eliminado? Como é que você a questão desse tipo de atividade aqui 
no curso, esse projeto integrador? 

Com sinceridade, até agora eu não vi a construção desse projeto integrador. Na realidade, tem 
que haver a integração entre todos os professores que ensinam no curso. Todos os professores 
devem conversar, discutir, dialogar a melhor maneira de o aluno aprender, que dificuldade ele 
tem, onde é que uma disciplina pode auxiliar a outra. O fundamento é muito bem. Há 
integração entre a parte experimental e a parte teórica dos conhecimentos; a parte histórica e 
as aplicações; a parte didática e as aulas. Mas pra isso...não é preciso um projeto pra isso. É 
preciso que os professores conversem e vejam onde todos possam colaborar pra que a 
aprendizagem seja a melhor possível. O fundamental é isso, sem demagogia. O aprendizado 
do estudante é o que vale. Criar mais projeto é mais burocracia e menos resultados. 

Sobre os livros da instituição, o senhor acha que os livros daqui, pelo que o senhor já viu 
na biblioteca e pelo que os alunos comentam, os livros são suficientes? Estão em bom 
estado de conservação? Ou os alunos reclamam por falta de material para estudo? 

Comentar sobre isso...nós temos bons livros, mas sempre é uma questão que nunca vai ser 
completa. Sempre vai haver carência de livros. Aliado a isso, a gente tem uma fonte de estudo 
muito boa que é a internet que já é uma gama bem maior. Sabendo também filtrar, não é usar 
tudo que tem na internet, mas dá para pesquisar boas coisas não só na biblioteca, como na 
rede que nós temos. E aí, a condição do material de estudo envolve que o aluno possa dispor, 
você quem vai dizer, de laboratório de informática bem equipado e uma boa biblioteca. 
Biblioteca a gente, eu vou dizer, ela dá pra condições iniciais. Aperfeiçoar todo ano e toda 
vida é isso, é um processo que não vai acabar nunca. 

E com relação às condições físicas que o senhor falou dos laboratórios? Você acha que o 
IFRN, tem boas condições das salas de aula e dos laboratórios? Algo que, por exemplo, 
desestimularia o aluno a estudar ou a frequentar o próprio ambiente? Ou é algo que 
deixa a desejar, mas não tem relação com a evasão? 

O laboratório, ele tem o problema...a parte básica, a gente tem condições de funcionar com o 
pequeno material que a gente dispõe, mas quando parte pra Física Moderna, aí a gente 
enfrenta dificuldades por não dispor. Estamos estudando, realmente, isso de melhorar o nosso 
laboratório de Física Moderna. É porque são laboratórios bem mais caros com um material 
que não é, normalmente, nacional, mas que se faz necessário. E a gente vai aprimorando o 
curso, ao longo do tempo, nós vamos ter bons laboratórios por aqui, na parte de Moderna. Na 
parte básica que entra eletricidade, mecânica, ótica, a gente tem feito muitas coisas. 

Passando pra segunda dimensão sobre a profissão docente, você acha que, você até 
comentou isso, mas poderia detalhar um pouco mais, que a escolha pelo curso de Física 
tem uma relação significativa com a baixa concorrência?  

Tem. Realmente, a baixa concorrência faz com que você tenha facilidade pra entrar no curso, 
mas você está preparado para o curso? É aquele que você realmente quer fazer? Muita gente 
entra e se decepciona porque sente que aquilo não era o que lhe interessava fazer. Mas é o 
fato: entrei na universidade, num curso superior e dai muita gente desiste quando, realmente, 
conhece a realidade do curso e as exigências que são necessárias pra formação do professor. 
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Como consequência disso, o senhor pode afirmar que também haja uma alta evasão, a 
questão da baixa concorrência? 

Não. A baixa concorrência...o contrário, não devia ter uma grande evasão. Então, a baixa 
concorrência tem boas condições de entrar. Eu acho que a alta evasão é, exatamente, o pessoal 
entender que aquilo não é o que ele interessava fazer. E também é claro, a gente não vai dizer 
que a escola não oferece condições ideais pra absorver todo o pessoal. Alguns desistem por 
falta de conversa, de diálogo com os seus professores, com a pedagogia, qualquer coisa. Eu 
vejo dessa forma. 

Com relação ao número de vagas aqui pelo curso, o senhor considera um número ideal? 
Poderia ser maior o número de vagas?  Ou menor o número de vagas?  

Eu digo que é um número razoável porque é o que a gente pode cobrir. Se ampliar muito, a 
gente vai ter menos condições de trabalhar, sem condições de professores, de tudo. E se 
reduzir muito, você também não vai ter...com a evasão, você pode ter cada vez formando 
menor número de profissionais. 

Com relação ao público-alvo do nosso curso, como é que você classifica esse público-
alvo? Como é que você descreveria, de um modo geral, os nossos estudantes que estão 
aqui no curso de licenciatura? 

Os nossos estudantes...vamos ver lá...eu acho que ele tá dentro das expectativas e o que 
coordena a lei. Nós não temos restrições de idade. Para alguns isso é um problema porque 
acredita que muita gente há muito tempo que não estudou e vem fazer um curso. E ele, 
realmente, talvez por vários anos sem estudar não esteja adaptado ao ritmo que é necessário 
aqui [no curso de Física] e abandona. É uma coisa. Já com o pessoal jovem tem outro 
problema. Eles estudarem em duas instituições, boa parte deles. Aí não é estudo e trabalho, é 
estudo e estudo. E poucos desses, realmente, conseguem concluir os dois [cursos] no tempo 
previsto na UFRN ou aqui. Pouca gente consegue. Alguns desistem de um por um período ou 
outro, mas é uma coisa que, na realidade, pouca gente consegue conciliar os dois casos 
[cursos], de estudar em duas instituições. 

Com relação às turmas da tarde, que antes a entrada era exclusiva para o turno da noite 
e agora temos também a entrada para o turno da tarde. Como é que o senhor avalia 
essas turmas? O senhor deu aula pra uma dessas turmas? Você acha que a questão da 
evasão delas tá sendo menor? O rendimento dessas turmas é maior? 

Eu não posso falar porque até agora eu não tive nenhuma aula com esse pessoal. Eu posso 
dizer que os colegas têm afirmado que as turmas da tarde o pessoal demonstra mais interesse. 
Mas não é uma opinião pessoal, é uma opinião de ouvir de colegas.  

Com relação às disciplinas pedagógicas...as perguntas vão mais relacionadas ao que o 
senhor ouvia de conversa informal ou de depoimentos dos alunos...eles [os alunos] se 
identificavam com as disciplinas pedagógicas? Eles comentavam alguma coisa delas? 

A grande maioria, realmente, não aceita, não aceita. Aí eu vejo uma opinião pessoal: é 
necessário, mas havia um exagero maior, que a gente tá reduzindo o exagero de, que eu vou 
chamar de pedagogismo. E que...pode não ser uma coisa agradável, digo que é um necessário, 
mas não como o ponto fundamental. O ponto fundamental também é o conhecimento da 
Física em si. E o segundo ponto é como você, uma vez professor, aplicar esse conhecimento 
da maneira que o estudante venha a aprender de forma mais eficiente. 

E no caso, os seus alunos, você via que eles se identificavam com a carreira de professor? 
Eles diziam que: quero sim ser professor de Física? Essa vai ser minha profissão? Ou 
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não? Tinham uma visão um pouco diferente? Ser professor como algo complementar? 
Uma outra profissão? 

Parece que a primeira vista, eles não se identificam com a profissão de professor. A gente tem 
caso aqui de “eu quero formar, mas não quero dar aula”. Como é que você quer fazer um 
curso, tá investindo um tempo da sua vida e não vai exercer no final; meio perdido. Aí eu 
digo: você tá fazendo um investimento dissociado daquilo que você quer. Porque não adianta, 
eu vou estudar pra ser pesquisador, pra fazer não sei o quê, não. Quem entra no ramo 
científico e no ramo didático no Brasil pode ser pesquisador, mas vai também ter sua sala de 
aula. E pouca gente se identifica se formar pra ser professor, como se isso fosse uma 
vergonha. E a sociedade não sobrevive sem professor. 

O que é que o senhor acha que se passa na cabeça desse tipo de aluno? A gente já sabe 
que ele escolhe [a licenciatura] no vestibular; ele tá ciente que aquele curso visa à 
formação de um professor; ao receber o diploma, ele vai tá apto, legalmente, pra exercer 
a profissão de professor. Assim, o que é que o senhor acha que se passa na cabeça de um 
desse? Não querer ser professor, mas tá num curso de licenciatura. 

É difícil eu saber o que se passa. Em princípio, eu acredito que não será um bom profissional 
até enquanto não assumir que ele é aquilo que ele se formou. Mas saber o que se passa pela 
mente, eu não sei. É uma questão psicológica. 

Uma outra questão. Atualmente, a gente vive uma moda dos concurseiros, pessoas que 
buscam um diploma de nível superior pra tentar diversos concursos, principalmente, 
que não são da área deles. Ter um diploma de licenciatura em Física, por exemplo, mas 
vai tentar concurso numa área que não é para ensinar Física. O senhor presenciou isso 
nos alunos? Era frequente esse tipo de conversa? Você via algo implícito ou explícito no 
discurso deles? Tava lá pra pegar o diploma e melhorar de emprego, por exemplo, 
tentando concurso público? 

Na realidade, eu não tenho presenciado, talvez até por pouca conversa com os estudantes, esse 
caso. Mas é claro que um concurseiro com título superior dá direito de fazer um bocado de 
concurso. E entra uma questão de sobrevivência. Uma questão de mercado de trabalho. 
Alguém quer se manter com o concurso que vier. Então, um estudante, se tem um concurso 
que ele seja aprovado, vai ser melhor do que esse [curso de Física], aí logo, logo, muita gente 
abandona os seus estudos e...como é que chamam popularmente...fazer um pé-de-meia, ele se 
organizar financeiramente, ter condições de se manter pra isso. E, talvez, ele terminando o 
curso [de Física] e exercendo a profissão vai ganhar até menos em questão de salário. 

Com relação à terceira dimensão sobre os alunos, vamos conversar um pouquinho mais 
sobre os alunos daqui dessa licenciatura. Qual o motivo da escolha desse curso? O que é 
que os alunos mais diziam? “Escolhi Física por isso ou isso?” O que é que eles 
comentavam mais? 

Na realidade, eu não tenho essa ideia. Talvez o coordenador do curso tivesse mais...eles [os 
alunos] devem ter mais conversas com o coordenador do curso pra exatamente dizer...pra 
tentar saber o que, realmente, motivou os nossos estudantes, o que motivou você, qualquer um 
a vir estudar aqui. 

Mas você via que eles se identificavam com o curso? Ou os alunos pareciam meio que 
distantes do curso? Tavam ali só de corpo presente? Ou vestiam a camisa do curso? 
“Ah, o curso é legal, eu gosto”. 
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No começo não. No começo a gente vê pouca identificação com o curso. É a partir dos outros 
níveis, do primeiro, do segundo, dos outros anos que a gente vai ver até mais uma vontade de 
concluir. 

Tem, assim, uma ideia, uma teoria de que algo que favorece a evasão de um curso, por 
exemplo, é o fato do aluno não ter conhecimento sobre aquele curso, sobre a grade 
curricular daquele curso. O senhor concorda com isso? O aluno entrou no curso e se 
decepciona e desiste porque ele não conhece aquele curso, em parte, enquanto profissão 
e, em parte, não conhece aquele curso como grade curricular? 

Eu não sei, viu. No começo do curso, deve ser apresentada ao estudante a grade curricular. 
Deve ser apresentada a grade curricular e os problemas inerentes a isso deve ser visto. Então, 
eu não vejo...porque o próprio estudante quando entra, ele não tem conhecimento da ideia do 
curso como um todo. Ele só vai ter quando concluir. Então, a grade curricular, ela deve ser 
apresentada como uma proposta. E ele [o aluno] deve ter a oportunidade de discutir com os 
professores docentes que tudo é aquilo que tem realmente. No momento que entra no curso, 
ele não tem muito conhecimento do todo. Ele vai adquirindo isso ao longo de sua história. 

Com relação ao nível dos alunos, a questão da base e das dificuldades de aprendizagem, 
o senhor percebia que muitos alunos, eles tinham dificuldade para acompanhar o curso? 
Pra acompanhar o curso com naturalidade? Ou não? Eles tinham muita dificuldade de 
aprendizado? Como é que o senhor via o nível dos alunos? 

Nós temos uma boa margem que tem dificuldade, mas não é só dificuldade, é ter vontade de 
superar essa dificuldade. Você pode entrar no curso com dificuldade, mas se você gostar, não 
vai se acomodar e vai superar. Se você não der importância, geralmente, a dificuldade vai 
dominar e ele [o aluno] não vai concluir o curso ou vai passar tempo aqui e não sei o que é 
que ele pretende com isso. 

No caso para superar essas dificuldades, o que é que o curso de Física do CEFET 
[IFRN] pode fazer pra contribuir? Você tem alguma sugestão?  

Pois é. Ele tinha que dispor de mais tempo. Que ele viesse mais ao laboratório, mais a 
biblioteca, mais a sala dos professores. Aí, para esses alunos que trabalham já fica difícil. Tem 
que dedicar mais tempo do que o horário normal de aula para vencer essa dificuldade. 

Uma questão mais relacionada a essa questão financeira do aluno. Sobre...nas conversas 
informais com os alunos, o senhor viu o aluno reclamar de uma dificuldade de 
locomoção para a instituição, por exemplo? Ou até mesmo questão de ter que gastar um 
dinheiro numa xerox, o fato de ter que jantar aqui no CEFET [IFRN] ou de comprar 
um livro? Ou esse tipo de dificuldade financeira, vamos chamar assim, não tava 
presente? 

Praticamente não, sabia. Nós, inclusive, temos estudantes de outras cidades do interior e eles 
fazem um esforço financeiro maior do que quem mora aqui. Aí, é uma coisa que, 
infelizmente, a gente não vai resolver o problema financeiro de ninguém. A instituição não 
vai...pode até ajudar em algumas coisas. Não sei como é o serviço social se ele atua nesse 
sentido de ajudar, de jantar [dar o jantar]. Para o ensino médio a gente tem. Eu tenho dúvidas 
sobre o superior. Um almoço, um jantar, alguma coisa foi pra...alguma coisa, o aluno carente 
quer se dedicar, enfrentar isso. A licenciatura, eu não tenho conhecimento se tem isso. 

Agora vamos detalhar um pouquinho mais dois tipos de estudantes bastante frequentes 
aqui na instituição. Um que é o aluno trabalhador e o outro é o aluno com dupla 
matrícula. Sobre o aluno trabalhador, o senhor vê que são alunos esforçados? São 
alunos que apresentam mais dificuldade de aprendizagem do que outros alunos? São 
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alunos que dão mais trabalho pra dar aula porque atrasam as atividades, porque não 
chegam no horário? Como é que você vê esse tipo de público? 

O aluno trabalhador, por si só, ele tá tentando vencer um desafio. Ele tá se dedicando, ele quer 
superar alguma coisa. E a gente sempre tem dito que o fato dele ser trabalhador não quer dizer 
que temos que formar um profissional inferior. Então, ele tem que se esforçar mais do que os 
outros pra superar o cansaço, qualquer estresse do trabalho. A gente não vai baixar o nível do 
ensino pra atender essa especificidade. Mas pra o estudante [com dupla matrícula], já é uma 
opção dele, ele quer ter duas matrículas ao mesmo tempo. A gente não pode, simplesmente, 
porque ele tem duas matrículas, achar que não temos responsabilidade com ele e que ele não 
tem responsabilidade com a instituição. Então, é uma questão mais pessoal dele. Parece que 
legalmente isso vai ser acabado. Tem uma proposta no congresso, exatamente, de brecar de 
você estar usando duas instituições, ocupando duas vagas. Eu acho que isso vai ser cortado já 
no próximo ano, se eu não me engano. 

E com relação à questão dos professores em relação a esse tipo de aluno, você pode até 
falar da sua própria experiência ou a dos seus colegas, existe uma maior flexibilidade 
pra lidar com o aluno trabalhador ou com o aluno com dupla matrícula? No seguinte 
aspecto: o aluno trabalhador, ele justificar que naquela noite vai tá de serviço, por 
exemplo, ou vai ter que viajar a trabalho, existe uma certa flexibilidade de mudar uma 
data de uma atividade, por exemplo, com relação a um aluno com dupla matrícula? 

Na realidade, o aluno que trabalha por lei, se ele está a trabalho, ele tem um direito legal que a 
gente nem discuti. Ele está a trabalho. Tem que ter essa flexibilidade independente da vontade 
do professor. É uma questão legal. O aluno militar, se ele está de serviço qualquer atividade 
que ele perder, ele tem o direito de ser...de refazer. Já o outro que não justifica, por questões 
legais, a gente não tem nenhuma responsabilidade com relação a isso. Se ele perder é porque 
perdeu. E porque ele assumiu alguma coisa que não é...como é que chamam isso aí...dentro 
dos critérios legais que a gente tem a obrigação de fazer. 

Com relação à evasão, o senhor acha que, pela sua experiência como professor, qual foi 
o aluno que mais se evadiu? O aluno trabalhador ou o aluno com dupla matrícula? 

Sabe que eu não tenho essa resposta. Isso aí...é preciso uma análise bem maior e eu não tenho 
esses dados. 

Então, vamos pra última dimensão...com relação aos professores...à categoria professor 
que são questões relativas ao senhor e aos seus colegas. O senhor pode dar o seu relato 
pessoal como pode falar do próprio grupo como um todo, os professores de Física. Como 
é que o senhor vê a relação entre aluno e professor aqui no CEFET [IFRN]? O senhor vê 
uma relação harmoniosa? Um bom relacionamento? Ou algo que está em constante 
conflito? 

Eu vejo uma harmonia, sabe. Da parte de nossos colegas, eu vejo todo o interesse e em minha 
parte que a gente trabalhe de forma harmoniosa e cooperativa de que a gente possa discutir, 
ter diálogo, a gente possa enfrentar as dificuldades, ser acessível, é isso aí. Isso é uma coisa 
que eu vejo de forma pessoal. Mas se for do ponto de vista do estudante, eu não sei. A gente 
pode ter falhas que só o estudante vê. E pode ter professores que também não tem o mesmo 
tipo de relacionamento. Então é uma coisa meio que pessoal e que só o estudante chegando 
pra gente e pra coordenação é que pode ver falha no processo que possa vir a um melhor 
resultado da aprendizagem. 

Com relação aos professores, no caso dos seus colegas, o senhor percebe que os seus 
colegas eles têm interesse em dar aula? Eles dominam o conteúdo? Eles facilitam a 
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aprendizagem do aluno? Ou existem, aqui, alguns professores que apenas estão aqui pra 
receber o salário e os alunos estão em segundo plano? 

Não. Eu vejo mais, realmente, a parte de dedicação porque nós não estamos aqui por causa 
do...pra receber o salário. Também [estão aqui para receber o salário], mas pra receber esse 
salário você tem que justificar com o seu trabalho. E o trabalho dos colegas e a dedicação aqui 
é no sentido que você tenha bons profissionais. 

E no caso, o estilo do professor? O que você ouve dos alunos? Dizem que: ah, os 
professores daqui são severos, são rígidos, rigorosos? Ou não? São professores flexíveis? 
Light? Fácil? Você já escutou algum comentário? 

Eu acho que tem pra tudo que é gosto. Você tem professores que diz é fácil, é banana. Como 
tem esse aí que pra passar na disciplina desse cara aí é ferro. Então você tem gente, altamente, 
exigente, como tem gente, altamente, flexível. A coisa não tem um padrão. 

Com relação à disponibilidade dos professores em outros horários que não o da aula, 
você acha que existe isso aqui no CEFET [IFRN]: de um aluno ele procurar um 
professor e ele vai encontrar o professor em outro horário? Ele pode marcar um horário 
com o professor? 

Eu acredito que sim. E que todos nós, nós temos o nosso horário de sala de aula e algum 
horário que possa atender estudantes e se disponibilizar pra isso. Já faz parte do nosso 
programa de estudo e aula ter que dispor do meu horário de sala de aula e algum horário 
também que eu possa estar à disposição dos estudantes. Então a disposição aqui, já tá prevista 
em nosso plano de trabalho. 

Vamos pra penúltima pergunta. Existem sugestões, por exemplo, que pra minimizar a 
evasão se cria a figura do professor orientador. Esse professor orientador, ele não seria 
aquele orientador de monografia, mas seria um professor que taria a disposição de uma 
turma pra discutir questões relativas ao currículo, à compra de livro, que atividades 
podem fazer, orientar a vida acadêmica desses estudantes. Então, teria a função de 
orientar os alunos pra evitar as dificuldades de aprendizagem e assim diminuir o índice 
de reprovação e evasões. O senhor acha interessante a implantação desse professor aqui 
nesse curso? Ou é algo que seria desnecessário?  

Eu acho que é desnecessário, sabe. A minha ideia e que o estudante já procure o orientador ou 
seja orientado pelo coordenador a procurar um orientador logo no início do curso pra 
acompanhar durante todo o curso. Pode ser que por alguma divergência ele precise mudar de 
orientador, mas...Deve procurar logo no começo, talvez no terceiro período já que ele possa se 
identificar com alguma coisa. [Ao professor cabe] E procurar acompanhar, orientar esse 
trabalho até a conclusão do curso. Então não é criar mais uma atividade pra professor e mais 
uma pro estudante que eu acho que não resolve. 

Vamos agora pra última questão. Que ações o senhor sugeriria pra evitar a evasão? 
Vamos supor que o senhor tenha o poder, sendo uma situação ideal, estando acima de 
todas as instâncias aqui do CEFET [IFRN], que o senhor tenha o poder de mudar 
alguma coisa, seja no curso de Física, seja nos professores, nos alunos ou até mesmo na 
própria instituição IFRN. Então, o senhor tendo esse poder em mãos, o que é que o 
senhor poderia mudar pra evitar a evasão aqui do CEFET [IFRN]? Que sugestão você 
daria pra...”ah, se fizer isso, acho que pode reduzir a evasão.” O que é que seria isso? 

Uma delas, eu já falei anteriormente, é você [o aluno] já buscar um orientador a partir do 
terceiro período. Um orientador pra o seu trabalho. E aí, você [o professor] acompanharia os 
alunos durante, não uma monografia, mas durante boa parte do curso. Acompanhar nesse 
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sentido. E que os estudantes possam levar ao conhecimento da coordenação e dos professores 
suas dificuldades logo no início do curso. Não deixar pra simplesmente abandonar sem dizer 
nada a ninguém, sem dizer o motivo porque abandonou. Seria nesse sentido. E que 
acompanhar...o estudante procurar, apesar de todos esses casos de trabalho, procurar um outro 
horário pra se estudar e buscar também ou formar grupos de estudo aqui no próprio 
laboratório. Os estudantes poderiam marcar tais e tais dias, tais e tais horários pra estudar que 
disciplina eles podem formar grupos de estudo. Se precisarem de orientação de professores, 
eles pedirem. É isso aí. São três pontos básicos que ajuda a resolver a evasão. 

Então, como última parte dentro dessa entrevista, a gente deixa um espaço para o 
entrevistado dar as considerações finais, realizar as suas considerações finais. Então, fica 
um espaço pra o senhor finalizar a sua fala caso queira complementar alguma 
informação que foi dita ou comentar sobre essa entrevista. Então o senhor fica...tá a 
disposição. 

Não. Apenas agradecer e esperar que a nossa conversa possa colaborar com o seu trabalho. 

Tá ok. Então, agradecemos ao professor. Agradeço em nome do professor Dante que é o 
meu orientador. Agradeço em nome do Núcleo de Pesquisa em Educação. E lembrar que 
essa entrevista...você foi identificado em nossos registros, mas respeitaremos a questão 
do anonimato na divulgação desses dados. As informações que o senhor deu são 
relevantes para a nossa pesquisa porque a gente tá buscando, não só formar físicos em 
qualidade, mas em quantidade também. E que a gente possa, de alguma forma, com essa 
pesquisa minimizar a evasão aqui no atual IFRN. Mais uma vez, obrigado. 
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Entrevista com P4 

 

Vamos iniciar mais uma entrevista pra identificar as causas e os motivos da evasão na 
licenciatura em Física do IFRN. Então, antes de tudo, explicar como tá dividida nossa 
proposta. Então, inicialmente, a gente vai comentar algumas coisas sobre o curso de 
Física: questões relacionadas ao horário, ao currículo. Segundo ponto é a profissão 
docente, principalmente a escolha em ser professor. O segundo ponto [querendo dizer 
terceiro ponto] relacionado aos alunos, então, o comportamento dos alunos, a 
dificuldade de aprendizado deles. E o último sobre os professores. Você pode falar da 
sua experiência enquanto professor ou dos outros professores do curso.  

Agora só pra registro, eu gostaria que o senhor dissesse o seu nome completo. 

P4. 

É efetivo aqui do CEFET, né isso? 

Efetivo. 

Há quanto tempo? 

Quatro anos. 

E com relação a sua formação? 

Eu sou...primeiro, eu fiz bacharelado em Física. Depois, comecei o mestrado e, ao mesmo 
tempo, eu fiz licenciatura em Física. Não levei o mestrado adiante porque passei direto pro 
doutorado e terminei o doutorado em Física. 

Então, a primeira pergunta pra tentar nortear as demais colocações, pra você qual o 
principal motivo da evasão dos alunos aqui do curso de Física? 

Eu acredito que não tenho um principal motivo. Tem um conjunto de motivos que se somam 
com interesses variados. Há aquelas pessoas que fazem o vestibular pra Física porque é pouco 
concorrido e o principal objetivo delas é apenas estar em um curso de nível superior. E 
acabam descobrindo que não vão conseguir levar aquele curso até o fim e abandonam. Há 
aquelas outras que fazem o vestibular pra Física porque querem ter um plano B de carreira. Já 
estão em cursos em outras instituições e querem fazer também o vestibular, querem fazer o 
curso de Física pra que, por acaso, se não conseguir nada naquele outro curso ter uma 
alternativa de campo de trabalho. Há aquelas pessoas que querem fazer um curso de nível 
superior na área de ciências, mas não sabem exatamente qual é a sua praia e acabam prestando 
o vestibular que é mais fácil ou o que é menos concorrido que é o de Física. E aí quando se 
somam todos esses fatores, na minha opinião, faz com que no momento em que a pessoa 
descobre que pra terminar Física, o objetivo inicial dela deveria ser fazer Física e não esses 
outros objetivos, então eles acabam abandonando o curso. Tem alguns casos também de 
pessoas que, no meio do caminho, precisam entrar no mercado de trabalho porque alguma 
situação inesperada faz com que eles se tornem...sustentem uma família etc. e aí acaba 
diminuindo o tempo que eles têm  de estudar. E o curso de Física também é um curso que 
exige muita dedicação. Então, somando esses fatores, a gente tem aí um mosaico de causas 
pra evasão. 

Diante disso, a gente vai tentar detalhar alguns pontos que possam também esclarecer 
algumas suspeitas que nós temos quanto à evasão. A questão do horário do curso. Você, 
antes de tudo, tá participando da pesquisa porque se encaixou em nossos critérios de 
participação. Um desses [critérios] foi que você deu aula pra turma 2004.2 do currículo 
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antigo que começava às seis e quinze da noite. Então, o senhor via muitos alunos 
chegando atrasados? Os alunos reclamavam desse horário?   

Quando eu dei aula para o pessoal do currículo antigo, apesar de as aulas começarem as seis e 
quinze [18:15], na verdade, esse horário de seis e quinze poucas turmas assumiam. Tinham 
aquelas turmas que o horário de seis e quinze era preenchido com atividades não presenciais 
de sala de aula. E comigo, especificamente, eu não peguei nenhuma turma em que a aula 
começava exatamente às seis e quinze. Eu tinha turmas que as aulas começavam de sete horas 
[19:00] e tinha outras em que, apesar do sistema acadêmico, tá seis e quinze, a turma chegava 
as sete porque não tinham aula posterior a minha ou então porque a pessoa que ia dar a aula 
posterior a minha fazia aula não presencial, tipo estudo dirigido, coisas desse tipo. 

O senhor considerava o currículo antigo, relativo à turma 2004.2, um currículo puxado? 
Eram muitas disciplinas por semestre?  

O currículo até 2004.2 era um currículo inespecífico pra Física. Ele tinha um tamanho ideal 
pra um curso de quatro anos, então esse formato era puxado. Só que ele ficava ainda mais 
puxado porque tinha uma parte pedagógica muito extensa que demandava muito mais 
atividades fora da sala de aula também, pelo menos na metodologia que era trabalhada 
naquela época. 

E o currículo atual, em que a primeira turma é 2006.1, a gente pode dizer se houve um 
avanço ou não em relação ao currículo antigo? 

A respeito do currículo atual, a gente tem um avanço com a diminuição da carga pedagógica, 
tornando ela mais específica, agora ainda não é o ideal. E a parte de Física, o conteúdo 
relacionado à disciplina, à ciência Física ficou mais coeso, mas extenso também por esse 
motivo. Para um período de quatro anos, ele se tornou até um pouquinho excedente. Em que 
sentido. Esse curso poderia ser dado em três anos e meio pelo menos para o conteúdo que tá 
sendo ministrado. Em compensação, os quatro anos acabam sendo necessários por causa das 
atividades do final de curso que são mais extensas e não são presenciais, como estágio e 
monografia. 

Então seria desnecessário pensar num curso de cinco anos? 

A meu ver sim. 

Com relação ao currículo, desculpe, a matriz curricular. Você estudou na UFRN, 
conhece o sistema lá, o sistema por crédito, enquanto aqui no CEFET, se chama matriz 
curricular seriada. Você acha que essa matriz curricular do CEFET, atual IFRN, adota 
é prejudicial ao aluno? Ou é indiferente? No caso, o sistema de crédito seria melhor pro 
aluno de Física? 

Eu não diria que ela seja prejudicial ao aluno. Ela engessa muito a vida do aluno porque faz 
com que ele tenha uma dependência com a escola quase que de dedicação exclusiva. Se o 
aluno tiver algum tipo de dificuldade, não conseguir acompanhar o total de conteúdo de um 
certo semestre, ele é prejudicado porque não pode se dar a liberdade de se matricular em um 
número menor de disciplinas. Se o aluno tiver uma atividade externa, se ele trabalhar, ele 
também não pode diminuir um pouquinho a quantidade de conteúdos daquele semestre 
porque não pode se matricular só em uma disciplina. Tem que se matricular no semestre 
inteiro. Então, olhando sob esse ponto de vista, pode-se dizer que o sistema não favorece o 
aluno. Eu não diria que ele prejudique o aluno, mas ele não favorece. 

Em relação ao sistema de avaliação e recuperação que, no IFRN, a primeira unidade 
tem peso dois...em teoria...a primeira unidade tem peso dois e a segunda unidade tem 
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peso três. Você acha que isso dificulta o aluno no semestre? Ou facilita? Ou é 
indiferente? 

A gente chega a constatação de que esse sistema é de tal forma inadequado pra o nível 
superior que os professores tomam a liberdade de adaptá-lo as necessidades de cada 
disciplina. Então, pelo menos, sob o meu ponto de vista, esse sistema deve ser revisto. Ele 
engessa muito o professor e quando se compara ao sistema da UFRN, a gente vê o quanto ele 
é diferente do de lá. Porque na UFRN, por exemplo, são três avaliações por semestre e aqui 
oficialmente seriam quatro avaliações, mas separadas pra duas notas. E lá, são três avaliações 
separadas pra três notas e cada uma com seu peso e etc. tornando a coisa um pouquinho mais 
justa pra o aluno porque ele não tem que ser avaliado por um conteúdo muito extenso quando 
se compara a UFRN com o IFRN. 

Uma reclamação de muitos alunos era a questão das atividades extracurriculares. Pra se 
formar, o aluno tem que obter duzentas horas de atividade acadêmica, científica e 
cultural durante os quatro anos do curso. Então, muitos alunos reclamam que por 
trabalharem, no período da manha e tarde, fica difícil cumprir essas horas. Você 
concorda com o raciocínio deles? Que sugestões a gente poderia dar pra atingir isso? Ou 
não. Cabe ao aluno mesmo se esforçar mais? 

Eu tenho que falar a respeito da minha formação nesse momento. Eu fiz o curso de 
bacharelado precisando de muita hora, de muito tempo fora da sala de aula porque tinha que 
resolver lista de exercício, resolver...preparar seminário e isso demandava muito tempo fora 
da sala de aula. Mas eram coisas que estavam relacionadas com cada uma das disciplinas.  No 
curso de licenciatura, havia somente disciplinas, não existia o estágio. Depois disso, houve 
uma pequena modificação lá na grade curricular da UFRN, mas não foi tão significativa a 
ponto de colocar tantas horas a mais fora da sala de aula. Então, na minha formação, eu 
consegui fazer porque não exigia tanta coisa de atividade extracurricular. Não exigia 
monografia de final de curso, não tinha organização de atividades acadêmicas. Não tinha nada 
disso. Era somente sala de aula. E a única disciplina que envolvia estágio também era 
disciplina com créditos, com um número x de créditos. Então, não tinha essa coisa de tanta 
atividade por fora. Pra mim, na minha opinião, como eu acho que a minha formação foi boa, 
eu acredito então que, por contraste, esse excesso de atividades não vai fazer diferença na 
formação do aluno. 

Mas os alunos aqui, eles têm dificuldade em cumprir essas atividades? 

Tem dificuldade. Tem dificuldade sim porque algumas exigências que são feitas fazem com 
que o aluno tenha, precise de mais tempo que ele não dispõe. Não está, o tempo todo, se 
fazendo atividades científico cultural, por exemplo. Então, cada vez que aparecer uma 
atividade científico cultural, então ele necessariamente tem que se matricular nela, caso 
contrário, ele perde créditos. Não tem uma disciplina de créditos que seja relativa à 
monografia que você pense, por exemplo, tenha que ficar quatro horas por semana, tá lá fixo, 
você tem que aparecer pra mostrar uma parte da sua monografia. Então, fica difícil disciplinar 
a maioria dos alunos que não tem uma cultura que favoreça esse desenvolvimento 
independente das atividades deles. 

Um ponto que tá sendo polêmico na atual estrutura do curso é o atual projeto 
integrador. Como é que o senhor avalia esse projeto? Qual a repercussão dele na 
formação dos alunos. 

Na formação dos alunos o projeto integrador não faz a menor diferença. Se as disciplinas de 
um determinado semestre tiverem, por natureza, uma característica integradora, ela vai surgir 
naturalmente com professores desenvolvendo atividades que compartilhem conhecimentos 
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entre as duas ou mais disciplinas. Mas fazer isso forçadamente, integrar as disciplinas por 
decreto, não tá ajudando de forma alguma a formação dos futuros profissionais. 

Com relação aos livros. Os livros que existem na biblioteca, os alunos têm dificuldade de 
encontrar os livros? 

Nós percebemos que a maioria das disciplinas tem...a maioria das disciplinas de Física tem 
uma bibliografia aceitável na biblioteca, especialmente, para os primeiros semestres. Já para 
os últimos semestres, que a gente na universidade chamaria de ciclo profissionalizante, mas 
aqui não existe isso, mas para os últimos semestres a gente percebe uma maior dificuldade 
dos alunos em encontrar uma bibliografia. 

Vamos passar pra segunda parte que é sobre a profissão docente. De 2004.2, muitos 
alunos disseram que optaram por Física devido ao vestibular no meio do ano. Você acha 
que essa entrada de alunos no meio do ano, ela é prejudicial ao curso? Ou não. Porque 
foi relatado que muitos alunos faziam vestibular no meio do ano aqui pro IFRN, uma 
vez que é o único vestibular que ocorria no meio do ano aqui no estado, e no final do ano 
fazia o tradicional vestibular da UFRN. Então, você acha que existe essa relação com a 
evasão? Ou apenas mais uma possibilidade de o aluno realmente de entrar no curso que 
ele quer? 

Usualmente, os cursos semestrais não necessariamente precisam ser preenchidos com 
vestibulares semestrais. Na universidade, por exemplo, o vestibular é anual e você tem 
entrada para o primeiro e segundo semestre. Devido a essa característica nossa, que 
aparentemente vai começar a desaparecer de ter esses vestibulares no meio do ano, muitos 
alunos estavam utilizando ele como treinamento para o vestibular de final de ano, 
independentemente de qual fosse esse vestibular, se fosse pra UFRN ou de alguma outra 
universidade. Então, considerar isso daí como sendo evasão, eu já acho um pouquinho mais 
complicado porque esse aluno, na verdade, ele não está se quer pensando em fazer o curso. 
Uma evasão de primeiro semestre, não tá muito relacionada com o curso, mas sim, 
principalmente, com a entrada do aluno, o que é que o aluno tá querendo fazer quando faz 
vestibular. 

Quanto ao número de vagas oferecidas atualmente para o curso. Você acha que é um 
número ideal? Acha que deve ser aumentado? Deve ser reduzido? 

O número de vagas atual é um número compatível com o tamanho da instituição, com o que a 
gente pode oferecer. Aumentar não daria certo porque a gente não teria como dar uma 
educação de qualidade a esses alunos. E diminuir seria algo politicamente perigoso porque 
daria um indicativo de que o curso não é tão necessário por isso a gente pode abrir mão de 
público discente. Então, o tamanho é compatível com o que a gente pode oferecer. 

E com relação ao atual público alvo da instituição. De início, o projeto voltado pra essa 
licenciatura era um público alvo de professores que atuavam na área de Física, mas não 
tinham o diploma de Física. Você acha que esse ainda é o atual público alvo da 
instituição, desse curso? Ou já temos um novo público alvo? 

Eu acho que mesmo que de início tivesse essa intenção ela nunca foi satisfeita porque os 
professores, que queriam fazer o curso de licenciatura somente pra oficializar a sua situação 
como professor, procuravam aquelas instituições em que o esforço fosse o menor possível. 
Então, existiam cursos aí de final de semana oferecidos por universidades particulares que 
satisfaziam muito bem a necessidade desses professores. No caso dos nossos alunos, eu nunca 
percebi esse tipo de público. Então, se a intenção era abrir espaço pra esse público, essa 
intenção não foi satisfeita. 
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Com relação às turmas da tarde. Devido ao fato de muitos alunos evadirem por estarem 
em cursos noturnos e trabalharem de manhã ou exercerem outra atividade, tem a 
possibilidade do curso da tarde, onde supõe-se que são alunos que não trabalham ou 
trabalham meio expediente só pela manhã. Você acha que essa turma pode dar um 
retorno mais significativo em relação à maior quantidade de alunos formados? 

Por enquanto, eles estão mostrando que as turmas vespertinas tem uma evasão bem menor, 
tem um aproveitamento bem maior, porque não é somente a questão da evasão, mas também 
do aproveitamento, e a gente não pode dizer com cem por cento de certeza que seja porque as 
turmas são vespertinas. Porque combinado a isso está o fato de elas serem de primeiro 
semestre. Tá certo? Mas que há uma grande correlação entre as duas coisas, o fato de elas 
serem vespertinas e de elas serem de primeiro semestre, há uma grande correlação entres 
essas duas coisas e a diminuição da evasão do curso. Isso aí a gente já tá percebendo que é. 
Eu, por exemplo, a minha primeira turma, no currículo novo, de equações diferenciais 
começou com seis pessoas. Na primeira semana, uma abandonou e terminou com cinco. A 
segunda turma começou com nove e terminou com sete. A terceira turma já começou com 
onze e terminou com nove. E eu tô agora com uma turma vespertina, que é minha primeira 
turma vespertina, e começou com vinte matriculados. E a frequência desde o começo não era 
dos vinte, mas de aproximadamente quinze. Mas os quinze continuam frequentando a aula. 
Então, há uma diferença enorme comparando a minha primeira turma do currículo novo com 
a primeira turma vespertina.  

Com relação às disciplinas pedagógicas. Como é que os alunos...o que é que eles 
comentam dessas disciplinas? Elas são importantes? São desnecessárias? São 
interessantes? São chatas? O que é que o senhor ouve de comentários dos alunos? 

Usualmente, os alunos questionam muito o tempo que é dedicado a essas disciplinas em 
detrimento do tempo que é dedicado às disciplinas da parte fundamental do curso que é a 
Física. Então, eles usualmente reclamam muito da falta de tempo que tem pra, por exemplo, 
resolver exercícios ou fazer revisão da matéria de Física por causa das atividades que foram 
designadas pelo pessoal da pedagogia. Chegar ao ponto de comentar que é necessário ou se é 
desnecessário, eles não entram nesse mérito, a maioria.  

Com relação à identificação com a carreira de professor. Os alunos que o senhor teve, 
eles se identificavam com a carreira de professor? Você via que eles vestiam a camisa? 
Assumiam que “ah, eu tô aqui em Física. Eu tô na licenciatura em Física. Eu quero ser 
professor de Física”? Ou era algo pra ser uma segunda profissão? 

É interessante você fazer essa pergunta porque foi mais ou menos o papo que a gente teve 
com a sua turma no meu primeiro dia de aula que fez com que um colega de vocês desistisse. 
Eu cheguei e perguntei: quantos de vocês aqui já deram aula? Aí teve somente um que 
levantou a mão, foi você. Aí eu perguntei: quantos de vocês já deram aula particular? Aí teve 
mais dois que levantaram a mão. Aí eu fiz: quantos de vocês já tiraram a dúvida de um 
colega? Teve um que não levantou a mão que foi justamente aquele que acabou desistindo. E 
nesse momento, ele percebeu que realmente não fazia sentido, ele tá num curso de 
licenciatura sem ter a menor disposição pra dar aula. Eu percebo que muitos dos nossos 
alunos estão terminando o curso com a intenção de ter um curso de nível superior. A 
quantidade deles que estão pensando em ser professores ou pesquisadores...pra mim são duas 
áreas que são praticamente gêmeas, um pesquisador pode ser um professor muito bom e vice-
versa...a quantidade desses alunos é muito pequena. Eu percebo, por exemplo, que nessa 
turma que tá se formando agora, o índice de um em cinco ou dois em cinco, no máximo, que 
querem dar aula. O restante tá pensando no diploma. E a mesma coisa, eu já percebi em outras 
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turmas. A maioria tá pensando mais em um diploma de nível superior do que em ir pra sala de 
aula. 

Então, no caso, esse diploma seria pra participar dessa atual moda que existe de fazer 
concurso?  

Ou participar ou fazer concurso ou então, até mesmo poder levar vantagem em determinada 
situação de seleção mesmo em que, às vezes, é necessário pra desempate, uma comparação 
entre a formação, a titulação dos concorrentes. 

Nós vamos agora para a terceira categoria que é sobre os alunos... 

Eu tenho, por exemplo, um aluno que tá preocupado em terminar a monografia dele agora. E 
ele passou mais de dois anos sem pisar aqui, sem fazer nenhum esforço pela monografia, 
apesar de já ter visto todas as disciplinas. Tá devendo só a monografia. Faz dois anos que ele 
deve só a monografia e agora tá aperreado pra entregar a monografia porque apareceu lá uma 
proposta no trabalho dele que se ele tiver nível superior, aumenta o salário. Então, ele não tá 
pensando em atuar. Ele só quer aumentar o salário. 

Então, com relação aos alunos. O que é que o senhor ouvia sobre os motivos da escolha 
do curso? O que é que eles diziam mais? “Ah, escolhi Física por isso”. O que é que seria 
isso que os alunos comentavam com relação à escolha? 

Eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizer que escolheu Física porque achava interessante. Já 
ouvi outras dizerem que escolheram Física porque era o menos concorrido. E pouca vezes eu 
escutei a pessoa dizer que escolheu Física porque se identificava ou se identificava com a 
profissão de professor, ou se identificava com a ciência Física. 

Eu gostaria que o senhor comentasse sobre a seguinte teoria. Alguns autores comentam 
que o fato do aluno não conhecer o curso que ele escolheu ou a grade curricular daquele 
curso é um motivo de evasão, uma vez que ele vai entrar no curso e não vai se identificar 
ou não saber lidar com aquela grade, com aquele curso. Você acha que isso se aplica a 
Física? Muitos alunos acabaram desistindo porque não conheciam bem o curso de 
Física, a licenciatura em Física, seja de modo geral, ou especificamente aqui no IFRN? 

Eu acho que essa teoria aí, ela teria um fundamento maior se fosse no caso de uns vinte anos 
atrás em que as pessoas não tinham acesso a informação. Mas, hoje em dia, com a facilidade 
que se obtém informação sobre cada um dos cursos, sobre o que vai ser feito em cada um dos 
cursos, ela já não se aplica mais. E, por outro lado, se ela tivesse uma validade assim tão 
grande as pessoas não fariam Engenharia, não fariam Biologia, Medicina etc. porque, quando 
elas entram nesses cursos, elas vêm que a grade curricular, ou a forma como as coisas são 
ministradas nesses cursos é completamente diferente do que elas tinham como ideia. O que a 
gente tem como ideia até o final do segundo grau são aquelas disciplinas: uma disciplina 
estanque de Física, que não tem nada a haver com a disciplina estanque de Química, que não 
tem nada a ver com a de Biologia, como se o ensino tivesse todo compartimentalizado. Era a 
impressão que você tem ao terminar o ensino médio. E chega no nível superior e cada uma 
daquelas coisas tem um monte de detalhezinhos que tem várias outras interligações que você 
nunca imaginou que tivesse e de repente pode ser perder naquilo tudo. E mesmo assim, esses 
cursos não têm grandes níveis de evasão. Medicina não tem evasão. É um curso pra lá de 
pesado. É um curso que tem...você estuda praticamente um vestibular por semestre. A 
quantidade de conteúdo é como se você tivesse estudado os três anos do ensino médio a cada 
semestre e mesmo assim não tem essa evasão. Eu duvido que as pessoas saibam que vão 
estuda tanto quando entram nesse curso.  
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E com relação ao comportamento dos alunos. Eles tinham motivação pra estudar? 
Aqueles que estavam presentes em sala de aula, que se identificavam ou não com o 
curso, eles eram motivados a estudar? Tavam instigados? Você ouvia isso deles? Ou 
aquele negoço: “Vou estudar só de véspera, não tô nem aí pra disciplina”? 

Usualmente, os que estão desmotivados pra estudar já vão ficando pelo caminho antes de 
chegarem na minha disciplina. Porque como as disciplina que eu tenho pegado até 
recentemente vão mais do terceiro ano em diante, final do segundo ano, terceiro ano e quarto 
ano, então já chegam até mim os alunos que estão mais interessados em terminar o curso.  
Mas eu cheguei a pegar logo no meu primeiro semestre, eu peguei uma turma que tava no 
segundo semestre de aula e nessa turma, eu acho que a motivação era de cerca de vinte por 
cento da turma só. O restante dava pra perceber que eles não estavam muito motivados pra o 
curso. 

E com relação ao nível dos alunos. Como é que o senhor analisaria o nível deles, assim, 
em relação ao domínio do conteúdo, as notas que eles tiravam nas provas, nas 
atividades? São alunos que chegavam aqui com uma boa base? Ou que não tem base, 
mas consegue dar conta? Ficam a desejar? 

Estranhamente, as turmas de Física tanto no bacharelado, como aluno eu pude ver, e aqui na 
licenciatura, como professor também tô pudendo ver, as turmas de Física são muito duais na 
sua heterogeneidade. Elas não são heterogenias porque tem todo tipo de gente. Ela tem 
basicamente dois tipos de alunos. Tem aquele aluno que veio com uma boa base e consegue 
sempre se destacar. E tem aquele aluno que veio com uma base muito ruim e tá o tempo todo 
como se tivesse matando um leão por dia. Tá o tempo todo tendo que lutar contra as suas 
dificuldades pra ir progredindo no curso. Então, são dois grupos bem distintos. Infelizmente, o 
grupo do pessoal que vem com boa base é um grupo muito pequeno, mas que tá bem maior na 
turma do vespertino.  

E com relação aos alunos que tem mais dificuldade, que não tem tão boa base ou tem 
dificuldade no próprio decorrer do curso. O que é que poderia ser feito para os alunos, 
assim, fiquem nivelados ou acompanhem com mais facilidade? 

Eu já vi algumas propostas que foram feitas pelo Brasil aí a fora e a que eu achei mais 
interessante foi a da Universidade Federal de Pernambuco em que eles não fazem...eles não 
começam a dar aula pro aluno depois do vestibular. O sistema lá pra determinados cursos, 
como são os cursos de Física e Química que tem muita evasão, é o seguinte: “você, tá 
pretendendo fazer Física, tá beleza. Então, você aparece aqui, faz sua inscrição e vai assistir 
um semestre inteiro de aulas com o que é mais básico nessa disciplina”. Um semestre com 
oito créditos semanais, coisa desse tipo, com o que é mais básico. E vai vendo como é que são 
feitas as avaliações e ao mesmo tempo vai adquirindo alguma base para o curso. Terminou 
esse período, você presta o vestibular. Quando você faz o vestibular, você já sabe se quer 
mesmo ser pra aquele curso ou não. Isso até onde eu sei, diminuiu muito a evasão porque os 
alunos foram, aos poucos, se familiarizando, antes de entrar na instituição, com a forma como 
o curso era ministrado. 

E a proposta que tinha aqui e atualmente tá até paralisada que era a monitoria. Você via 
algum resultado dessa proposta? O pessoal que ia gostava? 

A proposta de monitoria é interessante na medida em que estimula o aluno, o bom aluno de 
uma turma, e que ele pode desenvolver também as suas atividades fora da sala de aula, 
levando outros...agregando outros alunos também a tentarem acompanhar o ritmo daquele 
bom aluno. E eu acho interessante essa proposta. A questão é que, sendo feita a noite, a 
dificuldade pra se trabalhar com o monitor era a mesma dificuldade que existia para você 
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manter o aluno dentro do curso, diminuir a evasão. Você tinha...às vezes, o monitor era 
alguém que não tinha tempo disponível fora do horário de aula. Aparentemente, eu tô tendo 
uma experiência agora com a minha turma da tarde, aparentemente, o trabalho com o monitor 
tá surtindo bastante efeito. Pelo menos as notas estão melhorando muito. 

E com relação à, no caso, dificuldade de locomoção pra instituição ou até mesmo a 
questão do IFRN ser uma instituição pública, mas você tem alguns gastos: seja 
transporte, seja tirar xerox, lanchar aqui. Então, os alunos reclamavam disso que 
tinham um gasto que não podia dar conta? Ou isso raramente foi comentado? 

Não. Isso daí raramente foi comentado. Raramente foi comentado. Mas eu posso dar a minha 
opinião a respeito disso aí. Eu acho que existem certas coisas que devem ser gratuitas como é 
o caso do nosso ensino de qualidade que deve ser gratuito. Mas não podemos chegar ao ponto 
de sair distribuindo de tudo pra todo mundo. Tem que selecionar quem é que pode e quem é 
que não pode receber certos benefícios. Se o aluno diz que não está vindo assistir aula, ou não 
pode assistir aula durante o dia e tem que fazer o curso à noite porque está trabalhando, por 
qual motivo ele não pode pagar pelas suas cópias ou pagar pelo seu lanche? A não ser que 
fosse um aluno que tivesse...não tivesse um emprego ou tivesse um emprego pra sustentar 
uma família, dezenas de pessoas e tal. Seria um caso pra ser analisado pelo serviço social. 
Mas na média, os nossos alunos trabalham somente pra ganhar dinheiro pra si. Os alunos que 
trabalham. Tem outros que nem sequer trabalham. Então, não vejo motivo pra se reclamar 
disso. 

Com relação à dificuldade em conciliar trabalho e estudo, isso no caso do aluno 
trabalhador. Eles tinham dificuldade...eles têm dificuldade em acompanhar o curso? 
Eles dispõem de pouco tempo pra realizar as atividades? No caso, de estudar pra prova? 
Ou entregar uma lista de exercício? Ele aparenta tá sempre cansado? Ou não? Como é 
que a gente pode ver esse aluno? 

Usualmente, o aluno trabalhador é alguém que já se habituou a planejar seu tempo da melhor 
forma possível. Ele já sabe otimizar o seu tempo. Geralmente, aí eu não posso dizer que é 
caso único “todo mundo é assim”, mas geralmente o aluno que reclama mais de falta de 
tempo ou tá sempre cansado etc. é o aluno que não tem uma atividade fixa. Por incrível que 
pareça. Eu já peguei alunos que trabalhavam até embarcado, o aluno trabalhava na Petrobrás e 
só assistia aula a cada quinze dias, ele passava quinze dias assistindo aula e quinze dias não 
assistindo, e ele vinha todas as aulas e não parecia cansado pra assistir aula. Enquanto que 
tinha aluno que não fazia nada durante o dia, e eu digo isso porque eu perguntava a eles se 
eles trabalhavam e eles diziam que não trabalhavam, e sempre tava cansado na hora da aula. 

E sobre o...sim, mas esse aluno, ele dá conta dos estudos? Ele consegue conciliar? Ele 
tem um bom rendimento? Ou não? 

Você teria que ver caso a caso. Normalmente, o aluno que tem muito trabalho, tem uma 
atividade muito desgastante fora, ele acaba até abandonando o curso. Mas aquele que tem... 
aquele que consegue conciliar as duas atividades, em geral, é o que tem o melhor rendimento, 
principalmente, aqueles que têm duas matrículas. Os que têm que estudar pra cá e pra UFRN, 
usualmente, são os melhores alunos das turmas. Não sei te explicar exatamente o porquê 
disso. 

Esse aluno específico, o aluno com dupla matrícula, ele tem um bom rendimento, mas 
você acha assim que eles têm um desgaste maior também? Ou conseguem dar conta? Ou 
geralmente porque tem um bom rendimento porque tá desejando o IFRN e não tá 
desejando a UFRN? Ou o contrário? 
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Na maioria das vezes, os que têm bom rendimento e têm dupla matrícula, são os que tão 
privilegiando a IFRN, no lugar...em detrimento da UFRN. Então, eu já tive dois ótimos alunos 
que faziam Engenharia Elétrica e Física, Engenharia Elétrica na UFRN e Física aqui, e eles 
tiveram que trancar algumas matrículas lá na UFRN. Já tive aluno que fazia Cooperativismo e 
Física e teve que trancar Cooperativismo lá na UFRN. O que mais...já teve aluno de Biofísica 
ou melhor de Biomedicina e Física e teve que atrasar um pouco lá a Biomedicina. Mas sempre 
foram os melhores alunos. Porque deram prioridade aqui. 

E desses dois tipos de aluno, qual é o que tem maior evasão? O aluno trabalhador ou o 
aluno com dupla matrícula? 

Isso aí é o mais complicado de se saber porque o aluno que tem dupla matrícula mesmo, em 
geral, não se evade. O aluno que tá se evadindo é aquele que começou a fazer aqui, fez 
vestibular na outra e se matriculou e foi embora. Mas aquele que tá cursando os dois, ao 
mesmo tempo, não tá se evadindo. Tanto é que a gente tava até assustado com uma turma aí 
que teve umas três pessoas que fizeram vestibular na UFRN e a gente pensou: “eles vão 
abandonar o curso”. E continuaram no curso. Enquanto que tem outros que fazem o vestibular 
e assim que passam lá, acabam abandonando aqui. Esse daí, eu não posso considerar como 
sendo dupla matrícula. O que eu posso assegurar como dupla matrícula é o que tá fazendo o 
curso tanto lá quanto aqui. E esses, por incrível que pareça, são bons alunos. 

Então, já entrando na última categoria que é em relação aos professores. Então, você 
pode falar da sua prática do seu dia a dia como também das dos seus colegas, sejam eles 
da Física ou a outra parte do curso, as disciplinas complementares e pedagógicas. Então, 
os professores, eles compreendiam a situação do aluno trabalhador? Apesar de muitos 
terem bom rendimento, outros terem certa dificuldade, mas assim, os professores eles 
eram mais maleáveis com relação à entrega de trabalho pelo aluno tá justificado devido 
a tá de serviço naquele dia, por ter faltado uma prova devido ao trabalho? Tinha essa 
flexibilização? Eles eram tolerantes em relação a isso?  

No que diz respeito aos professores de Física, que são os professores que eu tenho mais 
contato, eu só posso responder por mim e por eles, percebe-se uma boa tolerância com relação 
a isso; a prazos de entrega de trabalhos serem flexíveis; realização de provas, tem alguns 
professores que são até muito flexíveis, mas a maioria tem sua flexibilidade; presença em sala 
de aula, tem muitos professores que nem sequer fazem chamada, tão nem...não estão dando 
menor importância pra o que seja aquele pontinho numa folha de chamada. O que é 
importante é que os alunos façam as avaliações. Então, há uma certa tolerância, pelo menos 
entre os professores de Física. Com relação aos [professores] das disciplinas complementares, 
eu não sei te dizer. 

E o outro tipo de aluno, o aluno com dupla matrícula. Existe também essa tolerância pra 
esse tipo de aluno? Eles [os professores] compreendem esse aluno que tá aqui no IFRN e 
também na UFRN? Ou existe uma certa, digamos, cobrança maior? Ou um certo 
preconceito, digamos, com esse tipo de aluno por parte dos professores? 

Com relação ao aluno que tem dupla matrícula, um dos pontos é que a maioria deles não 
chega dizendo “ah, eu não vou fazer tal atividade”, pedindo pra adiar uma atividade porque 
tem alguma coisa na UFRN. A maioria não faz isso. Os poucos que fazem, realmente, a 
tolerância é menor. Quando chega e diz “ah, porque eu tenho uma atividade tal na UFRN”. 
Realmente, o pessoal, se for pra fazer uma prova, não vai desmarcar uma prova por causa 
disso. Se for pra entregar um trabalho, não vai adiar a entrega de um trabalho por causa disso. 
Porque a gente vê que são casos diferentes, são totalmente diferentes. Aquele que vai ter que 
adiar o trabalho ou vai ter que adiar uma prova ou não realizar uma prova por motivo de 
trabalho, ele não optou por ter aquele trabalho. É uma necessidade que ele tem. Enquanto, que 
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aquele que tem dupla matrícula, ele optou por ter uma formação mais geral. Então, ele vai ter 
que se adaptar às necessidades dessas duas matrículas. 

Com relação à relação aluno professor. Como é que você vê, aqui, essa relação? Ela é 
uma relação harmônica? Existe muito conflito entre alunos e professores? Tem uma 
relação legal, tranquila? 

Olhe, eu posso fazer uma comparação entre a situação daqui e a da UFRN. Não só na UFRN, 
mas qualquer outra universidade federal que você vê por aí, e, às vezes, até universidade 
privada. A relação que existe entre aluno e professor aqui é muito mais estreita do que a que 
existe nessas outras instituições de ensino superior. Os alunos se sentem muito a vontade de 
procurar o professor fora do horário de aula, coisa que não é vista na universidade. Os alunos 
se sentem muito a vontade de abordar o professor ali no pátio, coisa que não é vista na 
universidade. Então, eu acho que a relação entre professor e aluno é muito mais amistosa aqui 
do que em outros lugares. 

Sobre o estilo do professor. Como é que o senhor se avalia e avalia os outros professores? 
São, digamos, rígidos? Light? Cobra muito? Não cobra? É rigoroso? É flexível?  Como é 
que o senhor poderia definir, assim, o estilo dos professores daqui? 

Bom, a maioria dos nossos professores estabelece as regras logo no começo do semestre 
letivo. E usualmente eles seguem as regras que foram estabelecidas. Então, se seguir as regras 
estabelecidas for rigor, então a gente poderia chamar isso de professor rigoroso. Eu já entendo 
de outra forma. O rigor seria...no sentido pejorativo, utilizado na maioria das vezes...o rigor 
seria o abuso de exigências ou o exagero nas exigências. Então, nesse aspecto, eu acho que 
nós não somos, de forma alguma, nenhum pouquinho rigorosos. 

E os professores se mostram interessados em dar aula? Eles dominam o conteúdo 
também? Você vê isso em seus colegas? 

A maioria dos nossos colegas sim, se mostra bastante interessada em dar aula. E...bom, eu 
diria que cerca de nove em cada dez dominam bastante não só o conteúdo da disciplina que 
ele tá dando, quanto o conteúdo mais integrador. 

E eles facilitam, estimulam a aprendizagem dos alunos? 

Esse ponto aí já fica um pouquinho mais difícil de se dizer porque depende muito de qual seja 
a disciplina que tá sendo oferecida naquele momento. Tem algumas disciplinas que facilitam 
muito mais o desenvolvimento de uma empatia pelos alunos pelo conteúdo. Enquanto que 
outras são um pouquinho mais densas e pesadas e fica mais difícil de ocorrer isso. Então, o 
interesse do aluno ou a identificação que o aluno tem com o conteúdo não passa somente pelo 
professor, mas também pelo conteúdo em si.  

Vamos pra penúltima pergunta. Tem-se uma proposta em alguns cursos aqui no estado 
do professor orientador, que não é aquele orientador de uma monografia, mas seria o 
professor que acompanharia uma turma com o objetivo de... 

É como o professor tutor de alguns lugares. 

Igual, no caso. Você acha que seria interessante aplicar essa proposta aqui no curso de 
Física? 

Do professor tutor? Seria interessante se a gente tivesse um sistema parecido com o da UFRN 
em que você tenha a matrícula em disciplinas independentes, por crédito. Com o sistema 
seriado, a figura do professor tutor fica meio escanteada porque o grande diferencial do tutor é 
chegar pra o aluno e dizer: “você tem esse leque de disciplinas pra esse semestre, mas a gente 
sabe que você tem dificuldade nesse tópico aqui, então vamos concentrar o seu esforço aqui e 
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deixar essas outras pra mais tarde”. Então, essa liberdade de mexer com o conteúdo que vai 
ser visto em cada semestre só existe no sistema de créditos. No sistema seriado não existe. O 
professor tutor seria somente pra dizer o que? Pra ficar monitorando você? “Oh, estuda aí! Eu 
vi sua nota na disciplina tal! Tá precisando melhorar! Professor fulano de tal tá dizendo que 
você tá faltando muito trabalho! Tá deixando de entregar os trabalhos nos prazos”. Isso aí 
deixaria de ser exatamente um tutor pra ser...sei lá...um vigia, um supervisor de conteúdo. 
Não sei.  

E a última pergunta. Que ações ou sugestões o senhor daria pra minimizar os problemas 
apontados relacionados à evasão? Então, suponha que você tenha a autoridade e poder 
para mudar algo no curso ou no próprio IFRN, por exemplo. Ou até mesmo na vida do 
aluno. O que tanto deveria ser mudado? 

Eu acho que um dos tópicos principais pra se diminuir a evasão e que felizmente nosso 
governo já percebeu é criar mecanismo, elaborar mecanismos, que façam com que o aluno 
não precise trabalhar enquanto está estudando. Então, esse mecanismo seria a distribuição de 
bolsas. Bolsa para que você estivesse na sala de aula ou desenvolvendo outras atividades 
também, mas somente relacionadas ao ensino, somente ao curso que você está fazendo lá na 
sua instituição de ensino superior e não tenha que se dispersar em outras atividades. Esse daí 
eu acho que é o principal. Uma outra forma seria diminuir, pra diminuir a evasão, aumentando 
o grau de esclarecimento que o aluno tem antes de fazer a matrícula. O grau de 
esclarecimento...melhor dizendo, o grau de exigência sobre o aluno antes dele fazer a 
matrícula. Porque, por exemplo, o aluno pode se matricular pro vestibular daqui e depois no 
vestibular da UFRN e um dia escolher qual dos dois que ele vai fazer. Se ele quer fazer os 
dois cursos ao mesmo tempo, se ele quer dar prioridade a um e depois ao outro. Na minha 
opinião, a gente, talvez num futuro distante, possa dar essa liberdade para o aluno. Mas 
enquanto a gente tem um número de vagas menor do que a demanda...tem somente dez por 
cento dos alunos que terminam o ensino médio conseguem chegar a universidade...a gente 
não pode se dar ao luxo de permitir que os alunos possam fazer dupla matrícula. Eu não tô 
dizendo, eu não tô falando que o aluno que tem dupla matrícula é o aluno ruim. Eu tô dizendo 
que a partir do momento que o aluno pode fazer uma matrícula em um vestibular, não 
terminar aquele curso e já ingressar em um outro vestibular e abandonar o primeiro, isso aí tá 
incentivando também a evasão porque o aluno vai deixar pra escolher depois se ele quer 
seguir o curso ou não. Seria interessante que ele fosse forçado a refletir mais antes de fazer o 
vestibular se ele quer mesmo fazer aquele curso ou não. 

Mas como é seria para ele refletir isso aí? 

Seria, por exemplo, com a oferta periódica de workshops dentro de cada instituição, 
mostrando o que é que feito dentro daquela instituição, quais são os focos. Poderia ser de uma 
semana, aberta a comunidade e que isso mostrasse o que é desenvolvido nas atividades de 
ensino, coisa que a gente tá fazendo aqui, mais ou menos, fora desse foco, com a Mostra de 
Física. Então, esse tipo de atividade, eu acho que pode estimular o aluno a saber se ele quer 
mesmo fazer Física ou não. Mas pra mim, o principal da questão é o aluno refletir antes se ele 
vai fazer mesmo aquele vestibular ou não, porque ele acaba virando só um número depois. 

Então, pra finalizar a gente deixa um espaço aberto para as considerações finais. Então, 
caso você queira comentar algo dessa pesquisa ou sobre a pesquisa ou com relação a 
algum outro comentário de uma das quatro categorias, então fique a vontade pra a gente 
encerrar. 

Bom, com relação a esse último tópico que a gente tava comentando, eu, uma vez, já cheguei 
a sugerir na comunidade do IFRN no Orkut que o pessoal tivesse...que houvesse uma 
legislação determinando que quem quisesse fazer mais de um curso deveria pagar por um 
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deles se quisesse fazer ao mesmo tempo mais de um curso. E quem abandonasse o curso pra 
se matricular em outro, deveria pagar uma multa equivalente a um certo percentual do que ele 
representou de desperdício pra aquele primeiro curso. O pessoal entendeu como sendo uma 
provocação, mas eu penso que isso aí é um dos caminhos. Se você deixar de ver que o curso é 
simplesmente público e que você pode fazer o que bem entender, passar a ver que ali existe 
um investimento que tá sendo feito pela sociedade e que se você não corresponder a esse 
investimento você deve dar pelo menos algum retorno, eu acho que o aluno vai pensar duas 
vezes antes de começar o curso só por começar. Então, poderia ser, por exemplo, você se 
matriculou aqui no IFRN e resolveu “ah, vou fazer vestibular pra UFRN. Passei. O que é que 
eu faço agora?”, se você quiser se matricular lá, a sua matrícula é condicionada ao 
desligamento de cá. E o desligamento de cá só acontece se você pagar uma multa equivalente 
a...sei lá...cinco por cento do valor do curso até agora de acordo com o mercado. Digamos que 
no mercado, o curso de Física corresponda a uma mensalidade de duzentos reais e você tenha 
desperdiçado seis meses. Então, você iria pagar cinco por cento de mil e duzentos reais de 
multa. Alguma coisa desse tipo. Certo? Pra que a pessoa tivesse um pouco mais de cuidado 
antes de desperdiçar a matrícula. E o pior, fechar uma porta pra alguém que ficou de fora 
porque ela entrou. 

Tá ok. Então, com isso terminamos mais uma entrevista. Eu quero agradecer. 
Agradecer em nome do professor Dante que é meu orientador e em nome do Núcleo de 
Pesquisa em Educação. Que essas informações são relevantes pra pesquisa 
principalmente pra tentar encontrarmos uma solução pra reduzir, cada vez mais, o 
número de evadidos e que o IFRN possa, nos anos seguintes, formar profissionais com 
qualidade e principalmente agora em quantidade também. Mais uma vez obrigado. 

Ok. Eu é que agradeço. 
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Entrevista com P5 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista desta pesquisa que tem como objetivo investigar 
as causas da evasão no curso de licenciatura em Física do IFRN. Este é o objetivo da 
nossa pesquisa e não se detêm a apenas a somente as causas da evasão, mas vê um pouco 
também a questão do curso. Que a gente imagina que a evasão não se dá somente pelo 
lado pessoal. A gente quer investigar a instituição, por exemplo, os professores ou até 
mesmo se a própria profissão docente tem uma relação com isso...de serem significativos 
ou não esses fatores para a evasão de um aluno. Então, as condições da pesquisa, como o 
senhor tá vendo, ela tá sendo gravada, a entrevista. Daqui a pouco, eu vou pedir que 
você se identifique, mas para controle interno apenas. Na divulgação dos dados, seja de 
forma oral ou escrita numa publicação, por exemplo, como é o caso da monografia, será 
mantido o anonimato. Tá ok? Mas a qualquer momento, você pode deixar de participar 
da entrevista e da pesquisa. Ou até mesmo pode nos procurar, a mim ou ao professor 
Dante, pra qualquer esclarecimento ou alguma dúvida ou qualquer situação que seja. 
Então, essa entrevista, ela vai tá dividida em quatro dimensões, como eu comentei 
anteriormente. Uma é relativa ao curso de licenciatura em Física. A outra dimensão é 
relativa à profissão docente; o que é que o aluno pensa em ser professor? A terceira 
relacionada ao próprio aluno e a quarta ao professor. Questões relacionadas à sua 
prática docente ou dos demais colegas. 

Então, de início, eu gostaria que o senhor desse o seu nome completo. 

P5. 

É professor efetivo aqui da instituição? 

Efetivo. 

Há quanto tempo? 

Há cinco anos...é cinco anos. 

E qual é a sua formação acadêmica? 

Eu sou pedagogo. Formado em pedagogia, tenho mestrado e doutorado em Educação. 

Antes de tudo vamos a pergunta crucial da pesquisa. Pra senhor, qual o principal 
motivo das evasões aqui no curso de licenciatura em Física aqui do IFRN? 

O principal motivo é muito difícil dizer, viu Fernando? Por que eu vejo vários motivos e todos 
esses motivos pra mim são muito importantes. Inclusive, é até difícil apontar. A gente sabe 
que um curso noturno, independente de ser oferecido pra Física, Geografia ou Espanhol, que 
são as licenciaturas daqui, é um curso que precisa ser pensado com outra dimensão. Porque na 
maioria são alunos trabalhadores e a estrutura das nossas escolas...eu não tô falando só do 
IFRN não...elas não estão preparadas. E quando eu falo da nossa instituição, eu tô falando 
evidentemente das pessoas que fazem essa instituição. Que essa instituição, ela não tem vida 
própria. Quem dá vida à instituição são as pessoas que estão nela. [as pessoas que fazem a 
instituição] Pensarem nisso, nessa perspectiva de que as pessoas que estão fazendo o curso à 
noite são pessoas que precisam de um atendimento diferenciado e quando eu falo em 
atendimento diferenciado, eu não tô dizendo pra mais ou pra menos. Eu não tô atribuindo aí 
um juízo de valor, de melhor ou pior. Mas de a gente perceber quais são as necessidades 
desses alunos e não acontecer...como...fazer a coisa mais fácil, deixar de oferecer o curso 
noturno. Por que na minha percepção, eu acho que esse não é o caminho. E eu acho que esse 
caminho aí mostra mesmo a nossa falta de vontade e de competência pra resolver os 
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problemas. Na hora que...“eu vou cortar, vou acabar, eu vou deixar de oferecer” [uma 
provável fala da instituição]  é porque eu não tenho condição de melhorar o que aí está. Esse é 
um ponto, o do aluno trabalhador. Eu disse a você que são vários pontos e não seria o 
primeiro, mas eu acho que posso até eleger esse como o principal. E aí os outros são 
decorrentes desse. Por exemplo, você encontrar uma metodologia adequada para o ensino dos 
conteúdos desse curso. Seria um outro ponto. A falta da integração entre profissionais, entre 
os professores que ministram as disciplinas. Então assim, é uma série de motivos. 

A gente vai detalhar um pouco mais essas questões. Só uma informação, pra gente 
esclarecer, que o senhor foi selecionado para a pesquisa porque tava dando aula nos 
períodos, que a gente constatou, que mais ocorreram as evasões. No caso, no currículo 
antigo na turma 2004.2, se eu não me engano, você dava uma disciplina no primeiro 
período e, na turma 2006.1, [esses alunos de ambas as turmas] que são os principais 
sujeitos da pesquisa. Nós entrevistamos os alunos, foi do terceiro período ou do primeiro 
período. Então assim, o senhor continua dando aula pro curso de Física? 

Continuo. Eu...você falou primeiro e terceiro? Eu acho que dei aula de Fundamentos 
Históricos e Filosóficos [da Educação] e aula de Didática também, não? 

Pra nossa turma quem deu [Didática] foi P2. 

Foi? Então pra sua turma, objeto de estudo, só com Fundamentos Históricos e Filosóficos que 
eu ensinei. 

Mas assim, a pesquisa se estende, tanto pras turmas anteriores à turma 2004.2, como 
pra minha turma 2006.1, como as turmas atuais. 

Na turma que você concentra a sua pesquisa, eu só ensinei Fundamentos, né isso? 

Foi. 

É a turma que apresentou maior evasão? 

Não. Assim, na minha turma, o período que teve maior evasão foi o primeiro e o 
terceiro, mas... 

Aí eu estava no primeiro? 

É. Mas as outras turmas também têm alta evasão. E eu acredito que o senhor tenha 
dado aula pra outras turmas também, pra turma 2006.2, 2007.1 e assim em diante. 

Sim. E o que é que você tava perguntando? Ah, se eu continuo dando [as disciplinas para a 
licenciatura em Física]? Sim, eu continuo dando. Em Fundamentos e agora, por exemplo, eu 
tô ensinando Didática. 

Com relação ao currículo antigo, que tava relacionado à turma 2004.2, que o senhor 
pegou ainda, que começava as seis e quinze [18:15], o senhor chegou a dar aula nesse 
horário, os primeiros horários?  

Não. Acho que não. 

Mas escutava comentários dos alunos sobre a dificuldade de tá presente? 

Sim. Sim. Encontrava. Ouvia sim dificuldades, relatos de dificuldade. 

E sobre uma questão da mudança de currículo, teve uma mudança do primeiro 
currículo, que terminou com 2004.2, e se iniciou um novo currículo com a turma 2006.1. 
Como é que o senhor avalia a questão das disciplinas pedagógicas? Por que existe 
uma...os outros entrevistados, os alunos, falaram que existia uma quantidade muito 
grande, uma diferença grande, assim, digamos, muitas disciplinas pedagógicas [no 
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currículo antigo] e esse [currículo atual] tem uma carga um pouco menor. Mas essa 
carga, você acha que tá interessante no curso de Física? Ou deveria ser aumentada? 

Eu acredito que sim. Você tava falando uma coisa aí que eu ia falar da evasão. No primeiro 
período, por exemplo, há uma questão que eu acho importante...só voltando um 
pouquinho...um fator que também acarreta, no meu ponto de vista, as evasões no primeiro 
semestre é porque a comunidade, ela, ainda não percebe a importância ou não valoriza tanto 
quanto a universidade, os cursos superiores aqui da instituição. Esse também é um caso. 
Então, as pessoas fazem o vestibular no primeiro semestre pra cá. Só UFRN pra cá. Aí, não 
passou na UFRN e entra aqui. Aí, continua a fazer vestibular no semestre seguinte. Aí, entra 
na universidade [UFRN] e abandona aqui. Então assim, a instituição ainda não é, não tem 
visibilidade, ainda não tem uma natureza ainda consolidada que diz respeito ao curso superior. 
Então, acaba as pessoas priorizando e valorizando muito mais a universidade. Em relação ao 
currículo...então acarreta a evasão [concluindo o comentário anterior]...em relação ao 
currículo, eu acho que melhorou. Eu penso que melhorou. Por que melhorou? Porque no 
currículo antigo...não é nem em relação à quantidade, porque se a gente for pensar em carga 
horária, não mudou muito...eu digo que melhorou em relação à concentração. Havia um 
esfacelamento muito grande das disciplinas. Algo que poderia ser contemplado como 
conteúdo de uma disciplina era tido como uma disciplina, como por exemplo, Pedagogia de 
Projetos. Então, pra mim, melhorou nesse aspecto. 

E com relação a outro ponto apontado pelos estudantes evadidos que era a questão da 
matriz curricular, quando, comparando-se o sistema de créditos em disciplina da UFRN 
com o sistema de matriz curricular seriada do IFRN. Então, para nossos alunos, o 
senhor acha mais interessante aquele sistema de crédito da UFRN ou no nosso atual 
sistema? 

Eu prefiro essa daqui. 

Por que? 

Eu acho que a gente com um sistema, da forma como nós temos aqui, teoricamente, eu sei que 
na prática, às vezes, isso não acontece...mas esse sistema que nós temos é um sistema que 
possibilita uma integração melhor entre as disciplinas. Se você se matricula no semestre e 
aquelas disciplinas são ofertadas naquele semestre é porque essas disciplinas, de uma forma 
ou de outra, tem uma afinidade. Eu acho que isso possibilita uma aquisição mais holística do 
conhecimento da Física, por exemplo. Isso é...eu sei que isso na prática isso não acontece. 
Mas se a gente já tem uma estrutura curricular montada dessa maneira, um momento 
adequado, um momento que for possível [essa integração] a gente já sai ganhando. Por isso 
que eu prefiro. 

E quanto à disponibilidade do aluno em relação às atividades extracurriculares, porque 
o aluno ele tem que cumprir uma quantidade mínima de atividades acadêmicas, 
científicas e culturais pra poder concluir o seu curso. E por termos aqui muitos alunos 
trabalhadores, geralmente, trabalham dois expedientes, manhã e tarde, então fica difícil 
realizar algumas atividades nesse período. Como é que o senhor avalia essa situação? No 
caso, o curso deve pensar em aumentar o número de atividades à noite ou no final de 
semana no curso de Física? Ou assim, é responsabilidade do aluno em ir atrás? 

Essa determinação não é uma determinação do instituto. É uma determinação do MEC. É o 
MEC que...a gente tem alguma liberdade, mas outras coisas estão amarradinhas, já vem 
prontinhas. Eu acho essa ideia esplendorosa [realizar as atividades em outros períodos] 
porque...pra gente perceber que não é a formação inicial, porque a gente sempre tá em 
formação inicial...a formação do professor, ela não se dá só na academia, ou pelo menos na 
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academia no momento da aula. Então, a aula é apenas um momento e, às vezes, até a própria 
aula, como Guiraldelli diz, acontece depois. Num insight que você tem “Ah!”e a aula 
acontece. Por outro lado, eu percebo que há uma dificuldade muito grande dos alunos em 
atender a essa carga horária, que ela é muito grande, exatamente por tudo aquilo que a gente 
já falou aqui em relação ao aluno trabalhador, como você disse agora. E eu acredito que a 
instituição, ela pode fazer algumas, promover alguns eventos que contribua com a aquisição 
dessa carga horária. Mas o aluno, mesmo trabalhador, ele tem que assumir o seu papel de 
aluno. Ser aluno não é só vir para a escola, assistir aula e voltar pra casa. E muitas vezes o que 
acontece é que o aluno, aquela autonomia, aí não é culpa só do aluno, é culpa da história de 
vida na escola dele, aquela autonomia necessária pra universidade ela não existe. E o que a 
instituição precisa é, além de promover eventos que contribua com essa aquisição dessa carga 
horária, desenvolver estratégias para que esse aluno adquira autonomia pra buscar esses 
eventos, esses outros... conhecimentos em outros lugares que não sejam só aqui. 

Pra finalizar essa questão do curso. Sobre o projeto integrador, apesar de não tá 
relacionado diretamente com a evasão, mas a gente tá vendo também a própria 
estrutura do curso em alguns momentos. Como é que o senhor avalia a repercussão 
desse projeto integrador? Ele tá saindo como foi planejado? 

Em relação à repercussão eu não tenho muito a dizer porque é notório que ele não funciona 
como deve ser. O que eu tenho a dizer sobre o projeto integrador é a mesma coisa que eu 
disse em relação ao sistema de crédito ou o sistema semestral...como se dá o nome...seriado 
que nós temos aqui. O projeto integrador é uma iniciativa muito importante, muito 
significativa se a gente pensar. Evidentemente, eu tô dizendo isso porque eu tenho um 
conceito de educação. Então, tudo o que eu tô falando aqui tá de acordo com o que eu penso a 
respeito da educação, a respeito do aluno, a respeito da construção do conhecimento. A 
percepção que eu tenho de educação sistematizada, para essa percepção, o projeto integrador é 
perfeito. E eu acho, eu penso que ele precisa se manter. Por quê? Ele não está acontecendo 
agora, mas se a gente tira no momento que for possível acontecer, ele não acontece mais. 
Então, é a mesma coisa lá que eu falei ainda a pouco. Aí há a possibilidade...se a gente tem o 
projeto integrador, a gente tem a possibilidade que ele aconteça. Se a gente não tem, aí é que 
ele não acontece mesmo. 

Passando agora para as questões relativas à profissão docente. Pelo que o senhor 
presenciou das conversas com os alunos e pela sua própria observação em sala de aula, 
existe uma escolha pelo curso de Física baseada na baixa concorrência? 

Isso aí eu nem sei lhe responder. Eu não tenho muitos elementos pra responder isso, mas o 
pouco que a gente ouve falar parece que sim. Até mesmo no primeiro semestre, eu faço até 
aquela pergunta, mas eu não faço a pergunta pelo curso de Física, eu pergunto exatamente 
porque é a minha área “Você quer ser professor?”. E a maioria quando entra realmente não 
quer. É difícil.  

E a questão também da relação entre a baixa concorrência e a alta evasão, você acha que 
dá pra fazer um paralelo entre esses dois aspectos? 

Dá. 

Se a gente pensar, por exemplo, olhando assim para os vestibulares da vida e vê que 
cursos como Medicina que a concorrência é vinte, entram quarenta e cinco e se formam 
quarenta e cinco. Mas aqui, como é o caso da minha turma, de trinta, que na época a 
concorrência eu acho que foi de três pra um ou abaixo disso, nós só temos cinco alunos. 
Então... 
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Agora, eu acho que é sempre importante enfatizar o seguinte, sabe Fernando: que isso aí não é 
uma característica do IFRN em relação ao curso de Física. É importante a gente observar isso 
que isso é histórico em relação à licenciatura ou ao bacharelado em Física em todo o país. 
Então, o problema é muito maior e atinge um espaço muito maior do que o nosso. É louvável 
que a gente pense em resolver em nosso espaço, mas é importante a gente pensar porque que 
isso acontece de uma forma geral. E eu acredito que deva haver sim uma relação entre...que se 
a gente for pensar, por exemplo...até acho que...não sei...é uma controversa mesmo porque 
se...“se eu não me preparo, eu vou procurar um curso que tem pouca concorrência. Aí eu 
entro. O curso que eu entro requer de mim um conhecimento que eu não tenho. Se eu tivesse 
esse conhecimento eu estaria num outro curso que teria concorrência maior” isso é possível 
sim [fala de um provável aluno recém-ingresso na licenciatura em Física]. Agora, eu não acho 
o fato de um aluno entrar no curso que requer um tipo de conhecimento que “eu não tenho” 
que a gente vai descartar esse aluno. Eu acho que a gente deveria pensar em algumas 
estratégias de compensar. 

E com relação ao que o senhor acabou de comentar dos alunos, no primeiro momento de 
aula, de perguntar se eles que queriam ser professores e a maioria não afirma que quer 
ser professor. Como é que a gente pode analisar isso? Por que, por exemplo, a gente tem 
uma opção explícita e clara no vestibular, no processo seletivo, aqui do IFRN. Um aluno 
ao optar no processo seletivo daquele curso, ele sabe que é uma licenciatura em Física. 
Então, ele sabe que vai se formar enquanto professor de Física. Então, o que levaria a 
esse aluno, mesmo sabendo disso, a entrar no curso de Física? Eu imagino, por exemplo, 
no meio do curso, você [um aluno] se decepcionar com a profissão e tudo mais. É mais 
compreensível. Mas o que é que leva... 

Nesse país aqui, nesse país que nós vivemos, ainda ter um curso superior é status. Então, eu 
acredito que, às vezes, as pessoas procuram um curso superior pura e simplesmente por status. 
E pior que não é só em Física. Qualquer licenciatura que você for fazer...eu sempre faço, nos 
cursos de licenciatura em que eu trabalho, todo primeiro semestre eu faço essa pergunta 
[quem quer ser professor] quando eu tenho oportunidade de entrar no primeiro semestre ou 
até, às vezes, no terceiro semestre eu ainda continuo fazendo. E na grande maioria a resposta é 
não, que não quer ser [professor]. 

E com relação a esses alunos que não querem ser professores, eles...sejam por conversas 
informais ou da sua própria observação, o senhor viu se eles estão dentro da atual moda 
que existe que é ter um curso de nível superior pra tentar concurso, principalmente, 
aqueles que não são da sua área de formação. 

Tem sim. Isso também pode ser um fator [de evasão]. Eu não tinha lembrado, mas eu acho 
que pode ser sim um fator. 

Com relação ao público alvo que nós temos atualmente aqui na instituição...em teoria 
criou-se o curso visando atingir aquele professor que dava aula de Física, mas que não 
tinha o diploma de Física. A gente vê bem que esse já não é mais o público inicial do 
curso. Qual seria atualmente o público daqui desse curso de Física?  

É difícil traçar um perfil assim, mas nós temos na sua maioria, o curso é a noite, são pessoas 
que trabalham...eu não tô lembrada das turma que eu...dá sua turma...a turma que eu tô 
trabalhando agora do terceiro semestre, a maioria são trabalhadores e que estão em busca de 
uma qualificação mesmo de nível superior. 

Mas existe pelo menos uma preocupação em ter o diploma de professor como uma 
segunda atividade profissional ou apensa ter um diploma pra ter esse status de ter uma 
formação de nível superior? 
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Não, eu acho que é mesmo pra ter um status...não sei, se bem que essa turma agora, as 
pessoas parecem...essa turma agora me surpreendeu. São pessoas bastante envolvidas e pelo 
visto a grande maioria, ela, se interessa mesmo pela profissão. Eu não sei assim...não sei se 
vai trocar de profissão, como você falou. 

O senhor tá dando aula pras turmas da tarde? 

Já dei aula. 

Você via que essa turma...que é novidade, digamos assim, se comparada ao tempo que 
tem às turma da noite...é um público diferente? 

É. É um público bem mais jovem.  

Mas o interesse pelo curso, pela profissão ou até mesmo o rendimento é diferente? 

Não. Não. O interesse não...[silêncio]. 

Com relação às disciplinas pedagógicas, no caso a disciplina que o senhor dá aula, como 
é que você avalia o interesse dos alunos? Eles se mostram interessados? Participativos? 
Ou acham que não queriam tá naquela aula? 

Surpreendentemente, essa turma, se eu for tomar como referência, essa turma que eu tô 
ensinando agora, eu digo que eles são muito interessados. Tenho o maior prazer de sair de 
casa pra dar aula a eles. São alunos bastante interessados. Em outras turmas, eu já tive uma 
grande resistência em relação a isso. E eu digo a você com toda sinceridade que não é culpa 
só dos alunos. Há uma cultura, na nossa sociedade, que imprimi a desvalorização das 
disciplinas pedagógicas. Inclusive é uma cultura já bastante ultrapassada, mas que para 
algumas pessoas ainda insistem que isso não existe. E isso acaba refletindo mesmo no 
comportamento dos alunos. Eu já tive ocasião de tá em reuniões que um professor disse 
assim: “olha, os alunos não estão estudando pra minha disciplina que é específica do curso 
por causa das disciplinas pedagógicas”. Eu tive que responder a mesma coisa: “esse 
argumento também é válido pra mim”. Então assim, a desvalorização das disciplinas 
pedagógicas é algo que já é muito enraizado. E os alunos acabam refletindo aquilo que a 
sociedade...mas me surpreendi bastante esse semestre. 

Com relação a essa turma e as turmas anteriores também, se referindo à questão de tá 
pra ter um diploma de nível superior ou a questão do status, mesmo assim existia uma 
identificação com o curso ou apenas uma identificação com essa necessidade de ter um 
diploma de nível superior? 

Eu acho que em um determinado momento, eles acabam se identificando com o curso, se 
interessando pelo curso. 

E com relação ao nível dos alunos, como é que o senhor avalia o nível deles em relação 
ao domínio do conteúdo? À nota das atividades, das prova? Eles têm uma boa base de 
discussão? Ou eles ficam a desejar? Precisam ler mais? 

Sem sombra de dúvidas, todos os alunos precisam estudar muito mais do que estudam. Eu tô 
falando da falta de estudo, não da capacidade cognitiva, não da capacidade de aprender, mas 
do estudo. Eu digo sem medo de errar. 

E com relação àqueles alunos que têm, digamos, uma maior dificuldade de 
aprendizagem, de tá acompanhando a turma, seja nas disciplinas pedagógicas, seja nas 
disciplinas de Física, como é que a gente pode ajudar esse aluno? Uma vez que, caso ele 
seja reprovado em uma disciplina pedagógica ou uma disciplina de Física, qualquer que 
seja a disciplina, pode ser um motivo pra ele se evadir... 
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Sem dúvida... 

Tanto é que é até complicado para ele se nivelar com a turma dele devido ao sistema 
seriado. Como é que a gente poderia ajudar esse aluno? 

Eu acho que tem um autor chamado Vygotsky que ele trabalha com a zona de 
desenvolvimento proximal e pra trabalhar com isso, ele fala da importância do grupo. Então, 
se a gente proporcionar...você tá perguntando o que poderia ser feito, né?  

Feito pela instituição ou pelo alunos, pelos professores... 

Por exemplo, uma forma que poderia ser interessante é criar grupos de estudo. E grupos de 
estudo, mas grupos de estudos orientados e baseados pelo professor. Que aí taria...a ajuda 
mútua poderia ser possível. Então assim, grupos de estudos com a mediação do professor 
pode ser uma saída para diminuir a reprovação, que você falou, e aí, consequentemente, a 
evasão. 

Sobre o aspecto financeiro, a gente sabe que o IFRN é uma instituição pública, mas 
implica em alguns gastos dos alunos no sentido de transporte pra vir pra cá, tirar xerox 
ou, às vezes, comprar algum livro, ou até mesmo jantar, às vezes, chega direto do 
trabalho e tá sem jantar. Em algum momento, o senhor ouviu dos alunos terem esse 
problema financeiro? Naquele momento, não dá pra tirar xerox porque tá com 
problema financeiro? 

Já ouvi. 

Mas é algo frequente? 

Eu já ouvi, eu já ouvi com frequência e em alguns momentos eu também já vi má vontade em 
fazer cópia. Então assim, fazer cópia...esse fazer ou não tem dois viés. Um, eu já ouvi isso aí, 
e outro, eu já ouvi isso como desculpa, como argumento, para justificar a má vontade, 
principalmente, quando se fala de disciplinas teóricas porque as pessoas não tem a cultura da 
leitura. 

E na questão...tem-se, vamos dizer, uma teoria que parte da evasão pode ser explicada 
pelo fato do aluno não conhecer o curso que ele tá entrando. Não conhecer muito bem a 
profissão e, principalmente, a grade curricular, o que é que ele vai vivenciar, estudar na 
estrutura curricular. Você acha que, no caso do curso de Física, isso se aplica? Aqui no 
IFRN, alguns alunos se evadem por não conhecerem bem como é o curso de Física? 

Eu acho que esse pode ser um elemento, mas não acho que seja o mais importante não.  

Vamos detalhar um pouquinho mais os dois tipos de aluno que temos aqui e que são bem 
notórios. Um, o senhior já comentou e vamos detalhar um pouco mais, que é o aluno 
trabalhador. E o outro é o aluno com dupla matrícula que, geralmente, se dá, 
obrigatoriamente, uma matrícula aqui no IFRN e a outra matrícula, geralmente, na 
UFRN. Com relação a esse aluno trabalhador, ele, por exemplo, tem mais dificuldade de 
aprendizagem? Ele se mostra sonolento na aula? Cansado? O rendimento dele é baixo? 
Ou ele é um aluno que, realmente, dá conta das atividades? Como é que é o 
comportamento desse aluno nas suas disciplinas? 

O que eu percebo do aluno trabalhador, eu percebo mais uma falta de tempo pra estudar fora 
da instituição do que o desempenho dele durante a aula. Eu acho que o que prejudica mais é o 
tempo pra estudar fora da instituição. Como eu já falei, curso nenhum, especialmente, o curso 
superior se faz só assistindo aula. Então, a participação quando não se dá é por falta de leitura. 
Mas assim...no mais, eu acho que era isso o que você perguntou. 
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E com relação ao aluno com dupla matrícula, como é que é o comportamento desse 
aluno? 

Eu acho que é seríssimo. E, com raras e honrosas exceções como a sua, os alunos não 
conseguem dar conta dos dois cursos. E hoje eu já percebo esse problema com instituições 
particulares. As pessoas conseguem bolsas pra estudar nas instituições particulares e aí tem 
que dar conta da bolsa e não quer largar aqui, quer fazer...Eu percebo que há uma ansiedade 
muito grande, um desespero muito grande em se ter tudo ao mesmo tempo. Então, não se dá 
conta nem uma coisa nem outra. E quando se fala da universidade, aí vem um status pra 
sociedade que ser formado pela universidade dá mais status do que ser formado pelo IFRN. 
Outro aspecto é que: “se eu tô na escola particular, eu tenho que dar conta se não eu perco a 
minha bolsa”. E acaba o IFRN ficando pra segundo plano. Eu acho seríssimo essa questão da 
dupla matrícula. 

Dentre esses dois públicos, qual, pela sua observação, é o que tem maior evasão? O 
aluno trabalhador ou o aluno com dupla matrícula. 

Eu não consigo responder a essa...eu não tenho...eu não fiz essa observação. 

Entrando na última dimensão que são os professores. O senhor tanto pode comentar 
sobre sua prática docente e como o senhor vê os demais colegas, seja das áreas 
complementares, seja da Física. Qual o comportamento do professor para com esses 
alunos, o aluno trabalhador e o aluno com dupla matrícula? O senhor falou que a gente 
deve meio que repensar o curso para o aluno trabalhador. Existe esse comportamento 
que sempre que é possível, com relação a esse aluno caso ele perca alguma atividade 
porque tava de serviço ou tava viajando a trabalho, ser flexível, conversar, mudar as 
datas das atividades, ser tolerante? 

Eu vou responder por mim, tá? Eu procuro ser. Eu procuro ser tolerante. Eu procuro dar 
outras possibilidades. Eu procuro não fazer uma única avaliação. Então, eu faço várias 
avaliações porque o nosso sistema é somatório, você tem que ter nota no final. Pra evitar isso, 
eu faço várias avaliações durante o semestre. Na realidade, tudo que eu peço pra o aluno 
produzir serve de avaliação e eu flexibilizo as datas em função das necessidades de trabalho 
desses alunos. 

E com relação ao outro aluno, o aluno com dupla matrícula? Também tem-se esse 
comportamento? 

Ah não. Quando tem dupla matrícula aí eu não...Se for pra flexibilizar em função de outra 
instituição, eu não flexibilizo não. 

E a relação aluno professor aqui no IFRN, é uma relação conflituosa? Harmoniosa?  

Vou falar de mim, tá certo? Normalmente, eu tenho uma relação harmoniosa com os alunos. 
Em algumas ocasiões, realmente, a gente acaba sendo intolerante. Mas o que eu procuro é 
travar essa relação de forma mais harmoniosa possível. Muitas vezes os alunos confundem. 
Confundem a liberdade com a libertinagem e acaba, em função dessa confusão, acaba 
ocorrendo a intolerância. Mas se eu tive problemas foi uma ou duas vezes dentro desses cinco 
anos. No mais, eu sempre me dei muito bem com os alunos. 

Com relação a...vamos pensar no corpo docente como um todo. Existe um interesse em 
dar aula? Os professores, eles, vestem a camisa do curso, do instituto? Ou... 

De novo, eu vou responder por mim. Eu faço isso. Eu tenho interesse. Eu visto a camisa, 
usando as suas palavras, eu visto a camisa do instituto, eu visto a camisa do curso que eu 
estiver ensinando.  
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Existe uma preocupação em facilitar o processo de aprendizagem? De estimular e 
incentivar os alunos? 

De minha parte sim. Respondendo por mim de novo. Muito embora, às vezes, a gente não 
consegue. A gente nem sempre acerta, mas eu trabalho pra acertar. Quando eu erro, eu erro 
não intencionalmente. O fato de eu dizer da minha parte, não é que eu acerte sempre, você 
entendeu? 

E com relação ao estilo do professor, como os alunos te avaliam ou avaliam os outros 
professores? Te veem como um professor rígido? Severo? Ou podemos dizer que é light? 
Flexível? Cobra muito? 

Eu acho que os alunos, eu acho porque eu nunca fiz essa pesquisa, mas eu acredito que eles 
me acham um professor um pouco severo. Muito embora, eu não me veja assim. O que eu 
tava falando, por exemplo, esses dias para os meus alunos é que eu não concebo um aluno 
acabar de fazer um curso de Didática com cento e vinte horas e não ter lido um texto que 
ensine estratégias de ensino; sair do curso sem saber elaborar, esses aspectos mais técnicos da 
Didática, elaborar uma aula expositiva; saber qual a diferença de uma aula expositiva para 
uma aula dialogada; saber o que é o estudo do meio; saber quais são os quatro pilares da 
educação para o século vinte um propostos pela UNESCO; saber o que Paulo Freire fala a 
respeito da pedagogia da autonomia; então eu não concebo isso. E os alunos, eles, realmente, 
têm muita dificuldade de estudar e eles não tem a cultura do estudo. Então, eu cobro isso. Eu 
dou a aula, eu faço trabalho em grupo e depois eu tenho que fazer uma avaliação porque pra 
mim a avaliação é um momento de estudo, pensando nos alunos que não estudam. Então, na 
hora que...é tanto que minhas avaliações são todas com consultas. Pelo menos na hora que ele 
tá fazendo avaliação, ele tá lendo o texto e está aprendendo. Que a minha intenção é que o 
aluno aprenda 

Sobre a sua disponibilidade com relação à horário, que não da disciplina, para, caso o 
aluno precise, conversar sobre o andamento da disciplina, por algum problema que ele 
tá passando? 

Embora aqui na instituição a gente tenha muitas atribuições, sempre que me procuram eu me 
coloco disponível. Como foi o seu caso agora. Foi só a gente agendar. Eu tenho que olhar a 
minha agenda pra marcar um dia que eu não tenha nada. 

Vamos pra penúltima pergunta que é em relação a um certo comentário sobre o papel 
do professor orientador. Esse professor orientador não seria o orientador da 
monografia, seria um professor que iria orientar uma turma durante sua vida 
acadêmica, principalmente, pra orientar os alunos pra evitar as dificuldades de 
aprendizagem, diminuir a reprovação, as interrupções, as evasões, esse tipo de coisa; e 
até direcionando o melhor professor pra monografia; e melhor escola para o estágio, 
esse tipo de coisa. O senhor acha interessante implementar essa função? 

Eu acho que pode ser uma alternativa, né? É uma ideia boa. 

E a última pergunta. Digamos que o senhor tenha o poder de modificar ou implementar 
alguma ação seja no âmbito institucional, no IFRN, seja no curso, na vida do aluno, na 
vida dos professores ou até na profissão de professor, se o senhor tivesse esse poder de 
modificar algo ou implementar algo, que ações o senhor faria pra reduzir a evasão? 

Eu vou falar do mais fácil. Eu vou falar do currículo da instituição. Eu acredito que se a gente 
tiver uma maior integração entre as disciplinas do semestre, isto seria muito positivo. Se os 
professores se comunicassem, se os alunos observassem que há essa integração entre os 
professores, se os alunos observassem que há essa integração entre os professores, se os 
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professores trabalhassem em conjunto pensando naquela turma, eu acredito que isso seria um 
passo importante pra diminuir a evasão. Porque aí a gente iria pensar em ações conjuntas. 
Você sabe o que é você passar o semestre todinho ensinando em um curso superior e não 
participar de uma reunião? Esse semestre eu não participei de nenhuma reunião do curso. Eu 
fui chamada uma única vez. Então, eu não sei, eu não conheço quais são os meus colegas que 
estão ministrando no curso, ministrando disciplinas no mesmo semestre que eu. Certamente, 
eles também não sabem. Eu não sei se isso se trata...se eu não for procurar sozinho quais são 
as disciplinas ministradas, pelo menos o nome das disciplinas ministradas naquele semestre... 
eu só tenho contato com um [professor] e não contatos pedagógicos, mas administrativos com 
um professor do semestre, mas os outros eu não sei. Então, eu acredito que a integração ela 
seria um primeiro passo para dar uma outra cara, uma outra dimensão a esse aspecto. 

A gente agora reserva um espaço para o entrevistado caso o senhor deseje concluir 
algum raciocínio ou complementar algum ponto ou até mesmo falar algo que deseje 
sobre a problemática da evasão, sobre essa pesquisa, sobre a situação do curso, então a 
gente deixa esse espaço pra finalizar a entrevista. 

Eu acredito que você fez uma abordagem bem ampla a respeito do tema. Não tenho nada mais 
a acrescentar, só parabenizar o seu esforço em entender o problema e desejar de fato que as 
pessoas leiam o seu trabalho e a partir dele busquem uma alternativa pra o problema 
levantado. 

Então, encerramos a entrevista. Eu quero agradecer, agradecer também em nome do 
professor Dante, meu orientador, do Núcleo de Pesquisa em Educação e dizer que as 
informações que o senhor deu são relevantes para essa pesquisa porque pensar em 
evasão não é pensar só a causa e ponto final. Então, a gente acredita que existem outros 
fatores que influenciam, como a gente pôde ver, tem questões relacionadas ao curso, à 
instituição, à profissão docente, ao aluno, aos professores. Inclusive, essa preocupação 
em ouvir os professores...nós ouvimos os alunos, temos dados interessantes...mas 
também ouvir aqueles que também participam do processo. O professor ele tá 
diretamente envolvido com o aluno, tá construindo o conhecimento com ele, tá nas 
disciplinas, tá fazendo parte do curso. Então, mais uma vez a gente agradece...e 
justamente, a gente pretende, apesar de existir, na literatura, dados sobre a evasão, 
ainda têm muito poucos dados qualitativos do porquê da evasão. Então, a gente 
pretende, nesse processo de reforma curricular novamente, contribuir de forma mais 
significativa pra evitar a evasão e formar professores de Física com qualidade e também 
em quantidade. Mais uma vez, obrigado. 

Por nada e parabéns. 
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Entrevista com P6 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista pra tentar...pra investigar as causas da evasão 
na licenciatura em Física aqui do IFRN. Então, inicialmente, eu gostaria que o senhor 
desse seu nome. 

P6. 

O senhor é professor efetivo aqui? 

Sim. 

Há quanto tempo? 

Vinte nove anos e meio. 

Qual a sua formação? 

Sou bacharel em química e depois fiz licenciatura e fiz pós-graduação em Engenharia 
Mecânica e em Engenharia Química. 

Respectivamente, mestrado e doutorado? 

Sim, mestrado e doutorado. 

Professor, essa entrevista, ela tá dividida em quatro blocos. [o primeiro] sobre o curso de 
Física: questões relacionadas ao curso e ao IFRN. A segunda parte é em relação à 
profissão docente: com relação aos alunos em escolher a licenciatura. A terceira 
relacionada aos alunos: a questão do nível dos alunos, se tinham dificuldade ou não, esse 
tipo de coisa. E a última relacionada aos professores...então, relacionada à sua prática 
docente, como a dos demais colegas que você teve contato enquanto deu aula no curso de 
Física. Então, vamos começar com...seria a pergunta, eu acho que seria crucial no curso 
de Física que é a questão do motivo das evasões. Então, o senhor tá participando da 
entrevista, dessa pesquisa, devido o senhor ter dado aula no curso de Física e ter dado 
aula nos períodos que a gente avaliou que tiveram as maiores evasões que foram os 
primeiros e terceiros períodos. Então, a gente vai tentar resgatar um pouco desse 
processo.  

Então, pelo que o senhor lembra nas turmas de Física que o senhor deu aula, o senhor 
acha que...qual foi o principal motivo das evasões? Que diferente de uma turma de 
ensino médio ou até outros cursos de ensino superior que a gente tem uma turma de 
trinta alunos, vinte cinco até vinte alunos, em Física, a gente tem um número bem 
menor, geralmente, abaixo de dez alunos. 

Eu considero...essa pergunta é interessante e é bom que isso possa até certo momento 
influenciar alguma decisão da própria instituição...porque se é um problema no curso de 
Física, a evasão é um problema nos outros cursos também. Eu não tenho ensinado nos últimos 
semestres no curso de Física, mas esse problema da evasão eu configuro também presente no 
curso, por exemplo, de Produção Mecânica que eu venho ensinando termodinâmica há vários 
semestres já. E as turmas sempre são pequenas. E a tendência é elas irem...excepcionalmente 
eu tô com uma turma grande esse ano, mas geralmente as turmas são pequenas. Nos cursos 
técnicos subsequentes isso também aparece. Eu dei aula no curso técnico em Petróleo e 
subsequente e entra um grande número de alunos e eles vão sumindo e depois fica cinquenta 
por cento, por aí. Pois bem, sem ter, assim, feito uma análise mais profunda, mas eu diria que 
dois fatores colaboram pra isso. Termina sendo um fator só dividido em duas vertentes. 
Geralmente, os alunos, do curso de Física ou dos cursos superiores da escola ou dos cursos 
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técnicos subsequentes também, têm outra ocupação. É muito comum a gente...poucos alunos 
aqui, a gente encontra como estudante que se dedica só ao curso. O estudante que trabalha, o 
curso fica de uma certa forma pesado em termos de teoria. Exige um nível de aprofundamento 
muito grande como no curso de Física. Às vezes, o aluno que trabalha o dia inteiro e tem que 
fazer aula à noite termina não suportando a carga. Isso, eu acho que é um dos motivos. Junta-
se a isso, o fato de, às vezes, a pessoa terminou [o ensino médio] e, até por tradição, há uma 
busca muito grande pela universidade federal. E aí, as pessoas, às vezes, também estão 
ocupadas, não porque trabalham...aí a segunda vertente...ou trabalham ou então fazem 
simultaneamente um segundo curso na universidade federal. E aí, por uma questão até 
cultural, terminam valorizando mais o curso da universidade do que o curso daqui. E quando 
chega no momento em que o sapato aperta, a pessoa começa a não dar conta, então ela 
termina optando por alguma coisa. E a tendência que a gente vê é a opção pelo curso da 
universidade. E parece, segundo eu soube, recentemente, de uma norma que saiu que você se 
já é aluno de uma instituição federal pública não poderia pleitear vaga na outra. É triste que 
isso tenha que ter acontecido porque podia se dar oportunidade pra pessoa fazer dois cursos 
simultaneamente. Só que termina sendo necessário. E que por um lado, abre mais chances 
para outras pessoas entrarem [no ensino superior]. Até porque muita gente termina vindo 
ocupar um espaço, impede o acesso de outros candidatos e, no final, não utiliza aquela 
oportunidade. Não utiliza aquela chance. Então, eu acho que esse é o fator fundamental ou um 
dos fatores. Eu não vou dizer que é o fundamental. Mas pelo menos, o que eu observo numa 
análise muito superficial...eu não tenho conversado muito com os alunos nos últimos anos, 
com os alunos de Física...mas eu acho que a ocupação das pessoas com o trabalho ou a 
ocupação das pessoas por outro curso termina deixando pouco tempo pra dedicação. E você 
sabe que não é só assistir aula. A gente tem que estudar. Não dá pra fazer um curso de Física 
só com aula. E aí, alguns assuntos que são mais pesados e que exigem um tempo de dedicação 
que as pessoas, às vezes, não têm. Quem trabalha oito horas por dia e vem pra cá, à noite, 
assistir aula...e você sabe que tem colegas seus que têm essa situação...vem assistem à aula e 
vão levando com a barriga. E terminam estudando pra prova, o acúmulo de assuntos é muito 
grande, às vezes, numa semana tem três quatro provas e a pessoa se sai bem numa prova 
porque se dedicou mais e na outra não. Aí, os resultados ruins se somam ao cansaço e a 
pessoa vai se desinteressando e termina se evadindo. E a pessoa que também que tem outro 
curso, talvez, seja menos cansativo do que trabalhar o dia inteiro, mas de qualquer maneira... 
aquela questão que eu disse de opção...numa hora que você se sente acuado porque não tem 
mais condição de frequentar as duas instituições, termina optando pela federal e abandona o 
curso daqui. Isso também ocorre no técnico. Muitos alunos fazem curso técnico e fazem curso 
superior na universidade. Eu tinha uma aluna que fazia doutorado na universidade e fazia 
curso técnico em Petróleo. Ela não passou nem um semestre inteiro. Não tinha como dar conta 
das coisas. 

Detalhando um pouco mais, assim, o que a gente tá chamando aqui, na nossa pesquisa, 
de dois tipos de aluno: o aluno com dupla matrícula, uma matrícula aqui no IFRN e [a 
outra] lá na UFRN; e o aluno trabalhador que é um outro caso também. Com relação ao 
rendimento dele e o nível dele, o senhor...com relação tanto em Física como nos outros 
cursos...porque nessa realidade da evasão do aluno com dupla matrícula e do aluno 
trabalhador, os cursos, eles têm muita semelhança, então ficam apenas diferindo em 
questões mais específicas de uma ou outra disciplina, mas de um modo geral o 
comportamento acaba sendo muito semelhante... 

Muito semelhante. 
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Então, como é que o senhor vê o rendimento desses dois públicos? O aluno trabalhador, 
à noite, ele tá cansado? Ele fica sonolento, mas ele tá participando? Ou ele é pouco 
participativo? Ou o nível dele é mais baixo?  

O aluno trabalhador...aí tem uma pequena diferença em relação ao aluno que trabalha e o 
aluno que tem dupla matrícula, que é estudante profissional...porque, embora talvez o cansaço 
da atividade profissional do aluno trabalhador seja maior, ele, em geral, é uma pessoa mais 
madura e tende a ser mais responsável. Tende, isso não é...pode haver exceções. Então, se ele 
se esforça por estar aqui, ele termina, mesmo, às vezes, sem tempo pra estudar, procurando se 
apropriar melhor da aula. O aluno que tem dupla matrícula, muitas vezes, ele é mais 
descomprometido. Ele tá aqui pra ver o que é que dá. Mas ele, na verdade, se interessa mais 
pelo outro curso e vai levando até...se der pra terminar os dois, ótimo. Se não der, ele para 
aqui [o curso dele no IFRN] a qualquer momento e continua a vida dele. Aí, nesse ponto há 
uma diferença de comprometimento...eu acho...de maturidade. Geralmente, os alunos 
profissionais, o estudante profissional, o estudante de dupla matrícula, ele é mais imaturo. Ele 
ainda não se decidiu pelo que ele quer. É diferente daquele que tá aqui fazendo um curso de 
Física. Ele tem uma profissão, mas quer mudar de profissão, quer alcançar algum outro nível 
de trabalho, de nível social também que a graduação pode oferecer pra ele depois. E ele 
termina sendo mais comprometido. Por outro lado, às vezes, no rendimento escolar, aquele 
que é estudante de duas matrículas e vem numa sequência no seu curso acadêmico, terminou 
o ensino médio há pouco tempo, tem mais facilidade pra render no curso superior. Enquanto 
aquele que trabalha, muitas vezes, é alguém que parou um pouco [nos estudos] e vem retomar 
os estudos. E aí, encontra uma dificuldade muito grande, por exemplo, na disciplina de 
cálculo, que não é a minha disciplina, mas a gente sabe que começa a trabalhar com derivadas 
e integrais, e é uma novidade pra ele. E ele termina aprendendo mais ou menos. Aí, quando 
chega numa disciplina, que não é exatamente cálculo, mas você precisa fazer uma avaliação 
termodinâmica, por exemplo, e você começa a colocar integrais pra fazer uma dedução, ele já 
encontra dificuldades porque ele já não aprendeu aquilo. Então, vai ter um certo acúmulo. Dá 
pra ele fazer um curso, mas ele vai terminar sendo um professor mal formado. E a gente não 
quer que aconteça. Mas seria mais ou menos isso aí.  

E com relação ao caso da sua prática docente ou até dos seus colegas de profissão, os 
professores daqui, você acha que existe uma certa flexibilidade com o aluno 
trabalhador? No caso de entender que ele faltou uma prova, uma atividade, porque tava 
de serviço naquela noite, por exemplo, no caso do pessoal do turno ou então ele viajou a 
trabalho. Eles têm essa flexibilidade com esse público? De entender o lado...os 
professores são rígidos? Tratam o aluno trabalhador como qualquer outro aluno do 
curso? 

Olha, eu não tenho propriedade pra falar do que os meus colegas resolvem a respeito disso. 
Com relação a mim, particularmente, eu sou altamente flexível, até independentemente de [o 
aluno] ser trabalhador ou não. Eu olho num todo. É minha maneira, então eu facilito muito a 
possiblidade de que o aluno possa fazer uma avaliação num outro dia que não foi o marcado. 
Até porque eu acho que o ideal é que não houvesse nem dia de avaliação. Que a gente pudesse 
fazer uma avaliação no momento em que a pessoa se sentisse capacitada para isso. A gente 
tem compromisso de entregar a nota em tal, data...faz parte da organização da escola, mas a 
gente entende que de certa maneira tem que ser assim mesmo, pra dar uma organização às 
coisas, pra não ficar muito...é uma quantidade tão grande de professores e alunos que se cada 
um fizer isso de um jeito ficaria difícil você ter um controle acadêmico mínimo. Então, 
precisa ver isso. Mas dentro do que puder flexibilizar, dentro do que não atrapalhe a 
organização desse controle acadêmico, da organização da vida acadêmica da escola, eu 
flexibilizo. Então, o aluno pode fazer prova depois da data. Eu nem faço muita questão nem 
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que ele traga atestado. Eu confio nele. E acho que a relação que eu tenho com os alunos é 
essa. Então, com relação a mim, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Eu facilito 
muito. Agora, pode ser que eu tenha colegas que...eu não perguntei a eles especificamente por 
esse caso...mas pela postura normal da pessoa, é aquela pessoa mais dentro de um padrão que 
não gosta muito de sair [do padrão] e que se as pessoas quiserem que se enquadrem nesse 
padrão e tal...Eu acredito que possam ter pessoas que sejam mais rigorosas e nesse aspecto. 
Eu particularmente libero o máximo do máximo possível. 

E com relação ao outro aluno, o aluno profissional, o aluno com dupla matrícula. 
Informalmente, a gente ouve certos comentários de professores que...como se fosse algo 
meio que...não sei se a palavra seria essa...mas um certo preconceito, assim, “ah, esse 
aluno se dedica muito a UFRN e se dedica pouco aqui ao IFRN”. Você acha que existe 
assim, em relação aos professores, esse preconceito pra esse aluno? Assim, [dos 
professores] em ser menos flexível ou não ser flexível com esse aluno? 

Pode ser que lá no...a psicologia da pessoa...como é que a gente vai reagir. Eu gostaria de ter 
nenhum preconceito. Até...eu não procuro saber muito, assim...a não ser que termine vindo 
numa conversa...mas de me preocupar muito, assim de “ah, você tá faltando, você é aluno da 
universidade”, eu não vou culpa-lo, exatamente, pra não classificar o aluno. Claro que tem 
alguns que a gente termina sabendo. Quando a pessoa faz esse tipo de coisa, tem essa vida 
dupla, ser trabalhador e aluno do instituto ou aluno da universidade federal e aluno do 
instituto...isso não...o que aborrece...talvez, a gente termina ficando com um certo 
preconceito...é quando a gente nota que o aluno se escora nessa condição por demais. Porque 
mesmo...agente sabe...aí eu vou dizer que eu, mesmo com todas as atividades que eu faço, eu 
tô terminando o curso de Direito e, muitas vezes, eu tive dificuldade de frequentar a aula, de 
fazer prova, de estudar, mas eu tentei fazer o possível. Então, quando você quer, você 
consegue. Claro que há momentos em que você não consegue, mas esses momentos são 
pontuais. Às vezes...colocando a minha situação...às vezes, eu não tirei a nota que eu gostaria. 
Não tive tempo pra estudar. No semestre atual, que é o último, eu tirei uma nota baixíssima 
numa disciplina que eu tive que fazer uma reposição depois pra recuperar. Mas a gente vê o 
quanto à pessoa não dá tanta importância ao que tá fazendo e fica dando sempre a mesma 
desculpa. A desculpa recorrente termina criando um preconceito na gente. Eu já tive duas 
alunas, por exemplo, que quase toda atividade, elas colocavam a universidade como desculpa. 
“Ah, eu não posso porque tô na universidade. Ah. Eu não posso porque, eu não tive tempo 
porque tinha...”, nessa hora...aí você termina...eu não diria preconcebendo...você cria um 
conceito que ela tá demostrando que, realmente, ela tá aqui como um passatempo. Mas assim, 
pelo fato de a pessoa estar lá [na UFRN] ou pelo fato de a pessoa trabalhar, em princípio, não 
tenho nenhum preconceito. Até eu louvo, se a pessoa tiver gás pra fazer as duas coisas: 
trabalhar e estudar, fazer dois cursos de universidades simultaneamente. Eu até louvo desde 
que as pessoas tenham uma dedicação mínima que aspire adquirir o conhecimento necessário, 
as competências que precisam desenvolver pra ser um profissional do nível de razoável pra 
cima. Agora, quando a pessoa só se escora, aí a gente realmente começa a não gostar mais de 
corrigir aquela prova com carinho. A gente já começa a descobrir mais erros e não dá muita 
chance pra pessoa ter outras oportunidades. Porque a gente termina dando a chance e a pessoa 
novamente abusa do direito. E aí a gente começa a ver que é um pouco [do aluno] de se achar 
muito...sei lá...no sentido das gírias, “se achar” [gíria sinônima de ser o tal]. 

Com relação ao curso de Física...mas acho que mais cursos também tinham esse horário 
que eu vou comentar agora. Então, o primeiro currículo de Física, ele começava as seis e 
quinze [18:15] e, atualmente, eu acredito que todo curso de nível superior começa às 
dezenove horas. Então, o senhor dava aula nesse primeiro horário de antigamente, às 
seis e quinze? 
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Eu acho que dei sim. 

Era preocupante esse horário, os alunos chegavam atrasados? Como é que você via? 

Era. Era. Realmente, foi uma medida boa essa mudança para às dezenove horas porque a 
gente sabe que mesmo às dezenove horas há o atraso, mas é menor. A aula das dezoito e 
trinta, dezoito e quinze, as pessoas...muitos que trabalham e isso é muito comum, ele não 
tinha como chegar, é impossível chegar [no horário]. Seis aulas numa noite também...e aí eu 
digo pelo curso de direito que eu fiz, pra mim era massacrante assistir quatro...então, seis 
aulas numa noite pra quem já passou o dia trabalhando, mesmo a noite sendo fim de tarde e 
indo até às dez e quinze [22:15], mas é muita informação. Realmente, eu acho que a escolha 
de pegar esses cursos e dar um tempo mais longo pra eles...se fosse um curso durante o dia 
pode ser um curso mais curto...dois currículos. O nosso curso de Direito [da UFRN], só pra 
dar um exemplo, o curso matutino tem dez semestres e o noturno tem onze semestres. Um 
semestre a mais é exatamente pra diluir mais para as pessoas poderem acompanhar. Então, eu 
acho que isso foi uma medida correta porque era notório, que às seis e meia, aparecia um 
número ínfimo que, às vezes, a gente nem conseguia dar aula. Porque não adiantava...não sei 
se todas as disciplinas porque eu não sou professor de disciplina diferente...mas essas 
disciplinas da área técnica, eu acho que com todas acontece isso. Quando você vai 
construindo um conhecimento conjuntamente com o aluno, a partir de informação que você 
dá, e quando essa informação tá sedimentada por ele e você passa uma outra que depende 
daquela, como se fosse uma escada que você vai subindo degraus que você só pode chegar no 
degrau seguinte se você pisar no anterior, então aquele momento inicial quando a turma tava 
um deserto praticamente você não podia avançar muito no assunto. Então, eu ficava fazendo 
um exercício, colocando alguma coisa de menor importância esperando que houvesse um 
quórum maior pra a partir daí você dar um start e começar uma aula mais completa. E isso era 
problemático.  

E com relação também a questão que tá sendo discutida nesta pesquisa que é a questão 
da matriz curricular. O senhor como aluno de Direito tá vendo isso porque lá [na 
UFRN] tem o sistema de crédito e você se matricula na quantidade de disciplinas que lhe 
convém, digamos assim, diferentemente do IFRN... 

Que é seriado. 

Que é seriado. Então, como é que você avalia isso? Seria melhor, vamos dizer assim, 
uma possibilidade de reduzir a evasão seria instituir o sistema de crédito? Ou...como é 
que você? 

Eu não sei se o nome até seria o sistema de crédito. Mas quando você tem uma matrícula por 
disciplina, não precisaria ser um sistema por crédito. O que crédito significa que você tem um 
número limite de horas-aula que tem que ser cumprida. Aqui, nós temos também, mas de 
qualquer maneira, aqui, a gente fica muito mais em função do calendário. Então, vamos trocar 
a palavra. Que eu acho que é melhor dizer matrícula por disciplina ou matrícula por série. A 
matrícula por disciplina, ela cria uma dificuldade no acompanhamento muito grande. Às 
vezes, você termina não dando uma sequência. Por exemplo, se você ver a Física I num 
semestre... não sei se ainda se chama Física I, mas enfim, digamos que seja o nome...uma 
disciplina da Física do primeiro semestre e no semestre seguinte você não faz aquela 
disciplina [Física II, por exemplo] porque você não tem tempo pra cursar, pra acompanhar. 
Você se matricula só em outras duas e depois de um ano é que você volta a estudar Física. E 
aquele conhecimento [do semestre atual] depende de um conhecimento anterior que você já 
esqueceu um pouco porque quebrou a sequência. Isso pode ser prejudicial. Então, termina 
você esgarçando muito as informações. Você tá aqui no sexto ano...sexto ano não, sexto 
período...e você tá fazendo o curso, no sexto semestre, e você tá dando sequência ao assunto 
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que você viu lá no primeiro. E como essa disciplina não tinha muitos pré-requisitos, “eu vou 
largando ela pra depois, pra coloca-la num semestre que me encaixou melhor” e aí você fez. 
Tem-se esse problema no sistema de matrículas por disciplina. Por outro lado, para efeito de 
evasão, termina você conseguindo manter as pessoas porque, nem que ela fique fazendo duas 
disciplinas ou três no lugar de cinco ou seis, ela vai levando o curso no ritmo dela, desde que 
haja um limite máximo pro curso terminar. Então, se você tem três anos e meio, você dá mais 
cinquenta por cento, e aí o aluno tem que pelo menos cumprir naquele tempo máximo. Eu 
acho que poderia ser uma forma de resultar em diminuição da evasão. Embora, não exista 
nada ideal. Cada sistema tem suas dificuldades. Essa da matrícula em disciplina tem, por 
exemplo, isso que eu falei, de você perder um pouco o sentido de conhecimento em bloco, de 
interdisciplinaridade. Que você pode tá vendo no mesmo semestre um assunto e pode tá 
relacionando com outro assunto de uma disciplina que a grade já permite, a matriz curricular, 
que a gente chamava de grade. Isso aí é colocado junto pra que você faça a ponte de um 
conhecimento pra outro e se você tem aquilo solto e vai ver outro lá na frente, então termina 
perdendo esses elos. Mas por outro lado, pode ser que diminua a evasão. Quer dizer, tudo tem 
seu preço. 

Um outro aspecto, assim, que os cursos, eles atualmente exigem que o aluno tenha uma 
quantidade de aacc, de atividades acadêmicas, científicas e culturais. Algo que tá sendo 
recorrente, assim, uma questão de reclamação dos alunos é a falta de tempo pra realizar 
essas atividades, principalmente, os alunos trabalhadores que parte dessas atividades 
ocorre de manhã e tarde. Como é que o senhor vê isso aí? É frequente essa reclamação 
também em outros cursos? O que é que pode ser feito pra... 

Eu acho que isso é realmente um problema. Os alunos trabalhadores principalmente têm razão 
em reclamar porque é uma condição que é imposta pra ele pelo curso e muitas vezes ao fazer 
a sua inscrição no vestibular, ele nem sabia que teria essa obrigação a mais. Ele pensava então 
que teria que só cursar as disciplinas. Já muitas vezes tem o trabalho de graduação pra fazer 
no fim. Já é mais um peso. E isso também eu acho que deve ser mantido. As atividades extras, 
elas até que poderiam ser mantidas, eu acho que apenas teria que se encontrar uma forma de 
flexibilizar ao máximo o que é que são essas atividades extras. Por exemplo: a própria 
participação do aluno em atividades dentro da própria disciplina quando o aluno é levado a 
dar um seminário, por exemplo. Ele, às vezes, não tem tempo pra apresentar um trabalho no 
congresso, mas ele apresenta um trabalho na forma de seminário na disciplina X. E eu acho 
que isso poderia contar como carga horária, já que ele não tem tempo pra fazer fora do 
horário. Aqueles que tivessem [tempo] fariam, aqueles que não tivessem requereriam espaço, 
por exemplo, que o professor desse pra ele um determinado tema dentro do próprio programa 
da disciplina que ele iria estudar e ia apresentar aquilo pra os próprios colegas. E ele faria essa 
atividade contando, pelo menos parcialmente, vamos supor, cinquenta por cento. Se 
estabeleceria um certo limite pra dar pra esse aluno, que não tem a possibilidade de frequentar 
eventos fora, de cumprir parte dessa carga horária dentro do próprio momento que ele tá em 
aula. Eu acho que isso seria uma maneira de flexibilizar. Extinguir, eu acho que não. Eu acho 
que participar desses eventos abre muito a mente da pessoa. Você começa a ver uma 
concepção extramuros; a ver opiniões diferentes sobre a profissão; opiniões diferentes sobre o 
mercado de trabalho; sobre...o caso dos nossos [curso] que são licenciaturas...sobre a 
educação no Brasil, como é que [ela] funciona. Então, esses eventos são importantes. Agora, 
considerando a dificuldade que parte dessa clientela de alunos tem em frequentar, talvez 
pudesse se permitir que ele tivesse um outro tipo de coisa dentro da própria instituição que 
fosse mais...por exemplo: determinado dia que houvesse um evento aqui na escola em que 
eles saiam da sala de aula e “a aula hoje não vai ter, vai ser participar do evento tal ali no 
auditório” [se referindo à fala de um professor] e isso já pudesse ser contabilizado também. 
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Detalhando um pouco mais a questão da profissão docente. Você acha que no curso de 
Física...vamos lembrar um pouco...existe uma relação entre a escolha do curso e a baixa 
concorrência no processor seletivo? 

Olhe, pode ser um fator, mas eu não acho que seja determinante não. Pouca gente hoje se 
submete a fazer um curso simplesmente porque quer ter um diploma universitário. Há [ou 
seja, existem algumas pessoas que se submetem sim]. Eu não vou dizer que num universo de 
milhares de pessoas, a gente não encontre esses indivíduos também. Mas eu acho que hoje, eu 
vejo...hoje e talvez sempre...a grande maioria das pessoas que tentam fazer alguma coisa é 
porque acreditam que aquilo pode ser o seu caminho. Agora também é possível que a pessoa 
se decepcione, se desvaneça. Tem pessoas que eu conheço, que faziam Engenharia Elétrica, 
por exemplo, que é um curso valorizado e tal, tem uma procura muito grande, e tá no meio do 
curso e o cara abandona pra fazer Música. Eu conheço alunos na universidade já com seis 
semestres de Engenharia Elétrica, perto de se formar, aí o cara diz “não é isso que eu quero. 
Eu quero ir pra Música”, aí volta ao primeiro ano de graduação para um bacharelado em 
Música. O que quer dizer que não era aquilo que a pessoa queria. Então, quando você 
descobre no meio do curso que não é essa profissão...isso só vai descobrir com o tempo 
principalmente pra o aluno mais jovem...então pode acontecer, mas eu acho que não seria 
determinante não. 

E a questão da baixa concorrência e a alta evasão. O senhor acha que... 

Tá mais ou menos na resposta anterior. Eu acho que ele se evade não porque ele entrou no 
curso porque não queria ou apenas porque era uma maneira fácil de ter um certificado de 
curso superior e depois ele...esse que entrou só por isso, [ele] vai sair. Mas eu acho que a 
maioria não entra só por isso. E aí são outras razões. 

[Interrupção: o entrevistado atendeu ao celular].  

E, agora, sobre a questão.... 

Aquela última pergunta, então eu acho que é mais ou menos a mesma resposta da anterior. 

Existe, atualmente, uma certa moda em as pessoas procurarem o curso superior pra 
terem um diploma de nível superior e tentar concurso, principalmente, concursos que 
não são da sua área de formação. 

É exatamente. 

No caso de Física, especificamente, ou até mesmo em outros cursos aqui do IFRN, o 
senhor vê isso aí nos alunos? Você ouve comentários explícitos ou alguma coisa 
implícita? 

Não. Eu acho que...também na mesma linha da [resposta] anterior...pode acontecer de alguém 
entrar no curso pra ter um certificado porque tem concurso que diz assim: “necessário 
diploma de curso superior em qualquer coisa”, uma profissão que não exija uma formação 
específica porque, às vezes, o cara vai desenvolver aquelas competências necessárias dentro 
do próprio trabalho. Alguns concursos, por exemplo, da área fiscal, que você faz com 
qualquer curso superior que lhe dá direito de fazer porque lá você vai ter uma formação 
específica depois de aprovado. Você vai fazer cursos e termina, se competente, termina sendo 
um bom profissional naquela área. Mas eu vou dizer: se a pessoa quer fazer um curso só pra 
ter um diploma e aspirar esse tipo de cargo, pô, escolher licenciatura em Física é um 
masoquista [tom de risada]. Porque as disciplinas são duras. São disciplinas que tem que 
desenvolver um conhecimento, uma competência muito específica. Deveria procurar um 
curso mais fácil aí de concorrência baixíssima. Porque mesmo que a concorrência seja baixa, 
mas existe uma concorrência. E depois...às vezes, fica fácil de entrar no curso e fica difícil de 
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sair. Então, é melhor pegar um [curso] que seja um pouco mais tranquilo como muitos cursos 
na área de humanas, sem querer desmerecer a área de humanas. Mas que a realidade é essa. 
Termina a pessoa conseguindo levar um pouco mais com a barriga. Eu digo, comparando o 
curso de Direito que eu fiz, que eu tô no fim...e o que eu estudei pro curso de Direito...e eu até 
me considero uma pessoa estudiosa...mas eu estudei muito menos do que eu estudei no meu 
curso da área de Engenharia. Os meus alunos de Engenharia Química da universidade, eles 
não teriam condições de fazer o curso deles com o mesmo ritmo que eu tô fazendo [o de 
Direito]. Porque muitas vezes eu não tive tempo de estudar [pra o curso de Engenharia]. 

E com relação...na época em que o senhor dava aula pra Física, você escutava os alunos 
comentando, por exemplo...em relação às disciplinas pedagógicas, o que é que eles 
diziam sobre elas? 

Até mesmo depois, um ou outro aluno que eu conheço e que vem falar comigo...há uma 
tendência média, pelo menos, de uma certa rejeição. Porque a pessoa termina considerando 
que para ser um bom professor de Física, pra ser um bom professor de Química é importante 
saber a Física, saber a Química. E eu digo uma coisa: eu hoje, com trinta anos de sala de aula 
em Química ou outras disciplinas também, mas derivadas da química, eu digo o seguinte: 
primeiro lugar, o cara tem que saber o assunto. Tem que dominar o conteúdo. Tem que ser um 
bom...tem que ter uma formação técnica muito boa. Depois disso, aí sobre isso, ele tem que 
ter também a formação pedagógica. Mas não dá pro cara ter uma excelente formação 
pedagógica e não saber o que ensinar. E, muitas vezes, acontece de pessoas até com uma certa 
tendência de ser bom professor e tudo, mas falta conteúdo. Falta o que ensinar. O cara tem 
dúvida nos fundamentos. 

[Interrupção: o entrevistado atendeu o celular novamente]. 

E, os alunos eles... 

Então, só completando.  Eu acho que, na hora que ele vê que em vez de tá fazendo, tendo 
mais carga horária [de disciplinas específicas]...e isso pra pessoa que tá fazendo um curso... 
tem essa visão: “eu queria tá nessas horas aqui tendo mais aula de Mecânica, tendo mais aula 
de Termodinâmica, porque é isso que eu vou ensinar. Eu não queria tá tendo aula de métodos 
de pesquisa não sei qual”. Tem essa visão. E, às vezes...talvez...eu tô dizendo isso como um 
talvez. Eu não tô afirmando. Não tenho elementos pra afirmar isso...mas pode ser que o 
professor que dá a disciplina na área pedagógica esteja um pouco distante do dia a dia do 
profissional de Física, do professor de Física. Talvez precisasse de uma integração maior pra 
ele entender melhor a vida do professor de Física, as dificuldades de um professor de Física, 
pra que nas suas disciplinas pedagógicas, ele pudesse atender melhor a essas expectativas. 
Não sei. Tô fazendo um julgamento aqui, mas sem nenhuma base, apenas por achar.  

E esses alunos, eles se identificavam em ser professor? No caso, o senhor ouvia ele 
dizendo: “eu tô aqui porque eu quero ser professor. Eu quero viver dessa profissão”? 
Ou aquele negoço: “eu quero ser professor de Física, mas como algo complementar ou 
quando me aposentar ou se eu tiver um tempo livre, eu vou dar umas aulinhas”? 

Não. Eu acredito que tinha um grupo de pessoas que tava ali querendo realmente terminar e 
embarcar na profissão. Até se fosse possível e acontecia que alguns já estavam em atividades 
de ensino ou na escola privada ou em algum lugar. Tavam ensinando já antes mesmo de 
concluir o curso, dando um curso de ciências de primeiro grau ou dando aula particular. 
Então, o cara já tava em atividade. E a gente via que tinham pessoas que tão realmente 
querendo embarcar na profissão. E os que não querem, não dizem que não querem. Aí a gente 
começa a perceber todo aquele desinteresse eventual quando a pessoa tá sempre adiando as 
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coisas. Mas eu não acho que seja...eu não sentia isso, pelo menos, como sendo uma tônica 
não. 

Com relação ao nível dos alunos...no caso...pra Física, o senhor dava a disciplina, eu 
acho que, de Química Geral. Os alunos que o senhor deu aula, ultimamente, você via 
que eles tinham dificuldade em acompanhar o curso? A disciplina, eles davam conta? Se 
esforçavam? Como é que você sentia, assim, o acompanhamento deles na disciplina? 
Você podia puxar mais a disciplina? Tinha ser mais light? 

Eu, na verdade, tinha que levar um pouco mais moderadamente pela heterogeneidade das 
formações [dos alunos]. Então, havia aquela pessoa que tinha recém saído do ensino médio ou 
que tinha pouco tempo de intervalo entre o seu ensino médio e o curso de Física. Que a 
disciplina era logo nos primeiros semestres na época. Aí, a gente pegava aquele aluno quase 
calouro e ele vinha ainda com muita informação do ensino médio. Esse conseguia ir mais 
rápido. Mas acontece que tinha um pessoal veterano, aquele pessoal numa faixa etária mais 
avançada e que já tinha interrompido os estudos há mais tempo. Aí, a gente tinha que saber 
lidar um pouco com esses dois grandes grupos. Não deixar de avançar muito. Não deixar de 
avançar no assunto porque [isso] seria deixar incompletas as formações do conhecimento, mas 
também procurar não dificultar muito as coisas. Tentar dar uma segurada em função do outro 
grupo. Até pra permitir que no final todos passassem porque eu sempre achei que não deveria 
ser uma disciplina, por exemplo, o caso de Química, que fosse a pedra a ser vencida, o 
obstáculo maior [no curso de Física]. Claro que houve reprovação daqueles que realmente não 
demostraram interesse, mas aqueles que pelo menos tavam ali buscando, as oportunidades 
eram dadas. Então, aí nesse caso, eu dou uma chance a mais. O que acontecia muitas vezes 
era que as pessoas...talvez isso vá mudar com o tempo, mas ainda é um vício...aquele negoço, 
mandar a pessoa fazer uma pesquisa na internet e a pessoa trazer a pesquisa na base do copiar-
colar. Isso é um grande vício. Eu já vi até profissionalmente também.  É uma coisa que... uma 
vez teve uma pessoa que eu passei um trabalho e me trouxe a xerox do livro. Não se deu nem 
ao trabalho de copiar da internet. Xerocou o livro e entregou. Fez uma capa e entregou como 
se fosse a xerox do livro. 

E se a gente pensar nesses alunos que apresentam uma maior dificuldade de 
aprendizado, por exemplo, pra acompanhar uma disciplina. Que sugestões a gente 
poderia fazer pra melhorar o nível deles para que eles pudessem acompanhar? No caso, 
o que a instituição IFRN ou a própria coordenação do curso poderiam fazer? 

Eu não saberia dizer pra você agora assim de imediato. Não tenho assim uma reflexão 
profunda disso. Como instituição, seria bom que a gente pudesse ter o atendimento fora do 
horário de sala de aula. Como a gente tem, às vezes, no ensino médio que tem aquele horário 
do atendimento aos alunos, o horário de repor...o outro nome que se tem atualmente se chama 
CA, Centro de Atendimento. Mas isso para o aluno que é profissional, por exemplo, que 
trabalha que é, geralmente, esse que tem mais dificuldade, é uma medida inócua porque no 
horário de aula ele não pode ir pra esse horário de atendimento. E fora da sala de aula, ele tá 
trabalhando. Então, em que horário? Essa seria uma medida, mas eu não vejo...atenderia mais 
aqueles que são mais específicos, que precisaria disso, dedicados unicamente à instituição. 
Eles até aproveitariam bem se pudesse fazer esse atendimento pra eles também. Informar pra 
eles qual horário o professor taria disponível pra eles pra tirar dúvidas em tal sala. Mas, eu 
não sei agora te dar uma resposta sobre isso, uma resposta muito boa não.  

A gente sabe que o IFRN é uma instituição pública, mas mesmo assim existe uma certa 
despesa por parte do aluno, seja tirando xerox, seja a necessidade de comprar um livro 
ou até mesmo jantar aqui no CEFET ou o transporte para sua locomoção. O senhor 
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ouvia os alunos reclamar desse aspecto financeiro? Dizendo que tava com algum 
problema, assim, de permanecer no curso por conta desse aspecto financeiro? 

Sinceramente, não ouvi muitas queixas nesse sentido não. Queixas a gente ouve, mas não a 
ponto de a pessoa querer parar o curso. Teve, uma vez, uma aluna...não era do curso de Física, 
era de Geografia, eu me lembro bem dela...e numa dessas enchentes a casa dela se encheu 
d’água. Eles perderam quase tudo e tal. Quer dizer, uma situação calamitosa e mesmo assim a 
pessoa tava ali tentando resolver e continuar com a vida e tal. Eu acho que eu não ouvi essa 
queixa. Pode ser que tenha havido, mas eu sinceramente não ouvi. 

E sobre...voltando aquela discussão sobre o aluno trabalhador e o aluno com dupla 
matrícula. Na sua experiência em sala de aula, qual desses dois públicos tem uma maior 
evasão? Quem se evade mais: o aluno trabalhador ou o aluno com dupla matrícula? Ou 
os dois estariam no mesmo nível de evasão? 

Não tenho essa estatística. Qualquer coisa que eu disser é sem base. Eu teria que fazer uma 
avaliação melhor e eu nunca fiz. 

Vamos pra última dimensão, sobre os professores. No caso, como é que você vê a relação 
professor aluno? Seja da sua parte ou de seus colegas. Você acha que aqui no CEFET, 
atual IFRN...até mesmo a sua própria relação...Tá próximo do aluno? Tá distante? É 
uma relação conflituosa? Harmoniosa? 

Eu acho que a tendência, a tônica, a maioria das pessoas que eu vejo, os professores de Física 
que são meus colegas e das outras disciplinas de humanas que atualmente atendem aquela 
parte pedagógica, eu não vejo um relacionamento complicado não. Toda pessoa tem, 
eventualmente, pontualmente, dificuldades. Eu, geralmente, não tenho dificuldade com aluno 
nenhum. Ao longo dessa vida toda, eu não tive grandes dificuldades não. Coisas muito 
pontuais, situações muito específicas e cada vez mais raras. Mas eu também não vejo isso dos 
colegas. Alguém pode ter por uma situação assim de algo que aconteceu e termina criando 
uma dificuldade de relacionamento, mas como sendo a média, eu acredito que não. No meu 
caso, eu posso dizer que é muita boa a relação que eu tive com os alunos durante o curso e 
depois do curso também. Sempre procuro atende-los no que for possível. 

Com relação aos professores em sala de aula. Os professores que o senhor teve contato, 
em sua vivência com os seus colegas de trabalho, eles eram profissionais que dominavam 
muito bem o conteúdo?  

Falando do grupo de Física, eu vejo um grupo bem interessado, não só tecnicamente bem 
formado os professores daqui, como também uma preocupação muito grande em ter um curso 
de boa qualidade, de melhorar o curso, de ter um desempenho de maneira que pudesse ser o 
melhor para os alunos. Então, eu...a minha visão pelo mesmo é essa: que o pessoal tem 
competência técnica e qualidade pra dar um curso de bom nível. Eventualmente, a gente sabe 
que quando se faz uma distribuição de disciplinas cai uma turma pra alguém...pode ser que 
um professor ou outro...não dá pra dizer que num elenco de trinta quarenta professores que 
tinha ao longo do curso, que todos tinham homogeneamente a mesma capacidade ou a mesma 
possibilidade. Mas também não acho que tenha havido assim...ou que aconteça de ter umas 
[turmas] muito inferior, pelo menos nos cursos superiores.  

Você a questão, na sua prática profissional, podemos falar isso, o interesse em dar aula 
pra aquele curso? O interesse em tá na sala de aula? Estimular o aluno a aprender? 

Eu vejo sim. Eu acredito que essa seja a postura dominante que a pessoa que vai pra sala de 
aula pra realmente procurar ensinar, seja lá que concepção de ensino a gente possa ter. Mas, 
eu sempre digo: ensinar é diferente de dar aula. Dar aula é você tá lá, ministrar um assunto. 
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Você é o dono do conhecimento. Falam o que você acha que deve ser dado. Marca uma 
prova. E a outra coisa é aquela pessoa que tá ali tentando...interagindo com a turma o tempo 
todo, procurando encontrar uma forma de tirar dúvida. Que elabora uma lista de exercício. 
Acaba que disciplinas como Química e Matemática, por exemplo, a gente tem que preparar 
uma lista de exercício. Dá pro aluno fazer. Pega essa lista pra dar uma olhada. Vê quais são as 
dúvidas. Dá o gabarito pra eles verem se estão acertando as questões. E, depois, aquelas que 
houve uma dificuldade mais disseminada, a turma inteira praticamente não conseguiu fazer, a 
gente tem que tirar a dúvida deles. Então, eu acho que há uma busca maior e realmente pra 
ajudar o aluno a crescer e tentar se dedicar. Eu tiro muito pelo...sem querer encher muito a 
minha própria bola...mas eu tento fazer isso. Pode ser que muitas vezes eu não consiga, mas 
esse é o objetivo quando eu entro na sala de aula. 

Se a gente falar no estilo do professor, o que é que o senhor ouvia dos alunos com 
relação ao senhor e também aos demais colegas. Eles diziam assim “ah, o professor de 
Química, os professores de Física são muito rigorosos”? Ou não, “é light com eles”? Dá 
pra se preocupar muito? São rígidos? São severos? É um professor que falta muito? 

Não. Eu não me lembro assim de algo marcante que tivesse marcado. Nem queixas demais 
sobre a dureza, nem também queixas pela moleza. “Ah, aquele ali é tranquilo. A gente nem 
estuda, nem vem pra aula e passa”. Eu acredito, assim, de memória, os comentários que eu 
ouvia erem coisas normais, aquelas coisinhas “ah, o professor tal não considerou isso. Teve 
uma questão e ele não levou em conta isso”, mas nada assim que fosse muito marcante não. 

O senhor comentou sobre a disponibilidade de atendimento para o aluno do ensino 
médio. Com relação ao ensino superior, o senhor tinha um horário...assim...tava 
disponível pros alunos caso eles precisassem te consultar. É frequente o aluno procurar 
o professor? 

Eu particularmente não lembro de eu ter dado um horário pra eles assim. Eu não lembro. Se 
eu fiz isso...posso até ter dito, mas eu não lembro de ter feito: “Tal horário quem quiser me 
procurar”, não [lembra de ter dito isso]. Mas, em geral, eu coloco e-mail para os alunos, 
telefone pra contato, telefone celular e digo se eles precisarem...sempre nas primeiras aulas eu 
costumo colocar isso no quadro...se precisar falar comigo pode mandar um e-mail. Se quiser 
falar comigo pode...eventualmente, eu pude atender um ou outro e era geralmente aquele 
pessoal que não tinha muita atividade fora daqui. E quando queria me procurar fora do horário 
de sala de aula ou no horário da aula, eu pude atender. Mas, assim, eu... sistematicamente, 
dizer que tal dia eu estaria disponível pra vocês...talvez até na minha cabeça passava-se que 
aquela turma como um todo não queria...mas sempre tive esse tempo. Mas sempre...só pra dar 
um exemplo em relação a você agora, que não é mais meu aluno, mas precisou dessa 
entrevista. A gente foi combinar um horário pra tal dia e tal dia não deu certo. E mudou o 
horário. E não deu certo hoje cedo, não deu certo as oito, deu as onze. E também a procura era 
pequena, não houve muitos casos não. Mas eu acho que deve ter, o professor deve estar 
disponível. Pelo menos, tentar nessa forma assistemática de tentar atender quem precisar. Eu 
acho que deve ter sim. Não sei se os outros têm. 

Eu vou fazer duas últimas perguntas. Uma é mais um comentário sobre a possibilidade 
da existência de um professor orientador. O professor orientador seria um professor, 
não aquele da monografia, especificamente, mas um professor que teria como função 
orientar os alunos para evitar dificuldades de aprendizagem, diminuir os índices de 
reprovação, trancamento de matrículas e evasão, pra dar um apoio a uma turma. A 
turma entraria no curso e teria alguém pra orientar lá dentro com conversas. Você 
interessante esse...a existência desse profissional? Ou para os alunos que entram no 
curso no nível superior, por exemplo, seria desnecessário? 
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Eu acho que é importante. Eu acho que é importante, mesmo pro aluno maduro, ele ter um 
professor de referência. Aquele [aluno] com alguma dificuldade...às vezes, ele pode querer 
resolver tudo e resolver de maneira atabalhoada, criar um problema ou potencializar um 
problema que é pequeno e ele poderia pro um outro caminho. Então, eu acho que, às vezes, 
um professor possa orientar, possa estar junto. Talvez, cada professor com um grupo de 
alunos...isso é uma atividade a mais pro professor, é mais uma carga de trabalho, mas eu acho 
que dentro da carga horária talvez desse pra você ter um horário. Até que poderia ser um 
horário maleável também. Você tem os alunos...tem dez alunos cada professor, porque se 
tiver muito, termina você fazendo nada, mas um número não muito grande de alunos que 
pudesse atender e aí orientar em várias coisas. Se o aluno tá com dificuldade de fazer uma 
pesquisa, dizer qual o melhor caminho. Se for um trabalho experimental, dar uma ajuda. Ele 
pode dizer qual material tá faltando e até se for o caso de adquirir, comprar. Que livros ele 
poderia ter, seja comprando seja buscando na biblioteca, pra completar sobre aquele assunto 
que ele tá querendo. E as dificuldades até de relacionamento que o aluno poderia, tendo 
confiança com aquele professor, “olhe, professor, eu tô com tal problema assim, assim...e de 
repente qual é o melhor caminho pra eu resolver isso?; O funcionário tal não entendeu bem e 
agora eu tô com dificuldade; Ou não me informou e eu perdi tal data e tô prejudicado”. E, às 
vezes, o cara [o aluno] quer logo partir pra um confronto e o professor taria ali pra conciliar 
ou encontrando uma solução. Eu acho que seria...é difícil a gente saber se nós temos gente pra 
atender uma gama tão grande de alunos, mas é interessante que tivesse. É interessante que 
tivesse. 

A nossa última pergunta ela tá focada na questão... 

Se é operacionalizável isso eu não sei. [Não sei] se dá pra ter essa pessoa dedicada. Mas a 
ideia é boa. 

Então, a gente tá focado em ações pra evitar a evasão. Digamos que o senhor tenha o 
poder de implantar qualquer tipo de ação ou mudança aqui no IFRN, seja em âmbito da 
própria instituição ou nos cursos, aqui, de nível superior, por exemplo, no caso de Física 
especificamente, seja até mesmo na vida do próprio aluno. Se o senhor tivesse esse poder 
de provocar mudanças ou implantar ações, então que ações o senhor poderia realizar 
que possam reduzir a evasão? Então, pra você que ações, assim, “ah, eu acho que tal 
ação seria importante porque eu acho que reduziria a evasão”. Que ações poderiam ser 
essas? 

Também não tenho muitas respostas. Seria uma coisa que eu teria que refletir. Como eu 
também não sabia o tema da entrevista...mas uma coisa me vem a cabeça. Eu acho que, 
muitas vezes, o aluno pode até se desestimular e se afastar do curso porque ele foi reprovado 
em uma disciplina. Aí, no semestre seguinte, ele vai ter que fazer aquela disciplina mais as 
outras. Fazer no turno inverso nem sempre ele tem condições de fazer. Aí, começa a atrasar o 
programa. Ai, às vezes, faz só a disciplina que tá devendo, uma ou duas, para o semestre. 
Atrasa mais seis meses e aí joga o semestre mais pra frente. Eu acho que estratégias que ele 
pudesse cumprir eventuais disciplinas que ele foi reprovado de maneira a não perder muito a 
sequência. Por exemplo, eu acho que poderíamos pensar em ter cursos de férias. Eu acho que 
o curso de férias...a gente tem umas férias muito longas. O pessoal do sindicato não gosta que 
eu fale essas coisas não, mas eu acho que essas férias de quarenta e cinco dias corridos é 
muito bom. Pra lazer é ótimo. Eu sou um cara que tenho a vida toda dedicada à sala de aula e 
adoro descansar...claro e todo mundo quer...mas eu acho que não é o melhor pra instituição, o 
melhor pros alunos. Eu acho que poderia ter as Férias de trinta dias no início do ano e as 
férias de quinze dias no meio do ano e a gente teria algum tempo pra ministrar um curso de 
férias. Se eu tenho trinta dias de férias e tenho alguns dias que eu tô de recesso, eu posso 
atender um aluno durante três semanas. Por exemplo, um aluno que vem ou um aluno...se for 



491 
 

um aluno sozinho, eu posso trabalhar com ele um estudo individualizado e, com o grupo de 
alunos que ficou retido naquela disciplina, eu posso oferecer esse curso nas férias pra tentar 
recuperá-los. “Ah, mas o curso de férias é mais corrido”, é mais corrido, mas ele [o aluno] já 
teve um semestre com aquilo ali. Então, eu não vou dar aquelas aulas todas de novo. Pra que 
repetir o conteúdo que ele já ouviu? Mas eu vou tentar com uma outra estratégia, tentar 
desenvolver as competências nos alunos. Eu acho que...aí o aluno conseguiria chegar no 
semestre seguinte tendo sanado aquela deficiência, de ele ter sido aprovado na disciplina que 
ele foi reprovado no semestre normal e aí pegou um período de férias e conseguiu cumprir. 
Isso seria bom. O cara se sente reestimulado “ah, agora eu passei. Vou tomar impulso de 
novo”. Talvez fosse uma coisa boa. E mesmo dentro do possível...nem sei como é que tá essa 
organização agora...evitar que ele ficasse muito retido, se ele pudesse fazer coisas como um 
co-requesito, então. Se ele não fez tal disciplina e a outra é muito dependente dela, mas quem 
sabe se ele não conseguiria fazer as duas simultaneamente? Embora exista o problema do 
horário. Aí teria que ser num horário diverso porque ele tá com a grade cheia, a grade horária 
cheia. Então, teria que ter um horário especial. Talvez, criar uma turma no sábado. Por que 
não dar uma aula no sábado? Claro que o professor que viesse aqui no sábado teria a 
compensação de ter uma folga durante a semana. Mas se for a única maneira de atender um 
aluno que tá pra se evadir? Ou o grupo de alunos que de repente...agora, muitas vezes 
também, se eu sou o professor de termodinâmica, “eu não quero que”...é bem...existe isso...eu 
não tenho esse pensamento, mas se eu reprovo o aluno no período normal, aí vem você que é 
professor e se oferece pra dar um curso de termodinâmica e aí eu começo a dizer “ah, o cara 
[o aluno] levou pau comigo e agora esse cara [o professor] vai dar a chance e vai passar todo 
mundo”. Tem essa visão infelizmente: “a minha disciplina”. “Se eu reprovei é porque o cara 
merece. E ele tem que sofrer de novo”. Tem essa visão, mas tem que repensar, tirar essa 
amargura, esse azedume da pessoa. O ideal é que o mesmo professor pudesse fazer esse 
trabalho. Não como uma punição pra ele. “Ah, agora provocaram e eu vou ficar de castigo nas 
férias ou no recesso dando aula”. É pensar no melhor pro aluno. De qualquer maneira, a gente 
não ganha milhões, mas a gente também não ganha miséria. Alguns colegas podem, podiam 
ser um pouco mais delicados, ter um pouco mais de dedicação de horas pra atender os alunos, 
criar condições. Eu não vou dizer que essa é a melhor solução não, mas eu acho que a taxa de 
evasão pode ser pelo bloqueio, pelos obstáculos que vão aparecendo. O cara perde uma 
disciplina, perde outra, perde outra, daqui a pouco tá todo atrasado “eu não dou pra isso”. 
Pode até ser que não dê pra isso, mas pelo mesmo a gente tem que criar o máximo de 
condições pra que ele tente vencer essas dificuldades. Eu acho que talvez fosse o caminho. 

Pra finalizar, a gente deixa um espaço para as considerações finais caso o senhor queira 
complementar algum pensamento, falar sobre alguma questão que a gente já discutiu ou 
até mesmo comentar sobre a pesquisa. 

Quanto à pesquisa eu acho que vocês...é uma boa ideia sua e do professor Dante de fazer esse 
trabalho. E eu acho que isso é importante e que seja depois levado pra os professores do curso 
e pra...É mais um resultado que incide numa análise como as coisas podem melhorar porque 
eu sei que podem. Nunca as coisas estão prontas. A vida é dinâmica. Novas coisas vão 
aparecendo e a gente vai ter que incorporando isso, essa nova cultura. Então, é importante que 
isso seja feito e divulgado e discutido. E também é importante para o curso de Física, como 
pra todos cursos, que sempre haja esses momentos de voltar sobre si mesmo e refletir sobre a 
adequação daquela matriz pra época atual. Já se fez uma matriz pro curso de Física e já 
fizeram outra depois e talvez já tenha uma terceira. Aí, vão dizer: “mas vai tá sempre 
mudando?”. Mas é pra sempre mudar mesmo. Dá trabalho mudar. É cômodo você ficar 
sempre do mesmo jeito, sempre ensinando a mesma disciplina. Eu ensinei, na universidade, 
termodinâmica por dez anos. Fizeram uma mudança de currículo e a disciplina que eu dava, 
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que era termodinâmica III, deixou de ser obrigatória pra ser complementar. E aí fizeram outra 
disciplina. Pô, tive um trabalho...não que eu desconhecesse o assunto, mas tive o trabalho de 
preparar o programa de novo. Eu já tinha um calhamaço de coisa. Mas é bom pra mim. Eu 
preciso dessas chacoalhadas. Eu não posso é ser um professor de Química Geral a vida toda, 
só dando aquela matéria. Você tem que fazer outras coisas. Dar aquela vaga para um colega e 
pegar uma outra disciplina. Até porque a gente vai criando essa tal de interdisciplinaridade da 
nossa própria cabeça. Eu ensino uma disciplina fazendo uma ponte pra outra que eu ensinei, 
fazendo contextualização com situações reais da vida. Então, se eu sempre ensino aquela 
mesma disciplina durante a vida todinha...e eu tinha colegas aqui que eram ótimos 
professores, os alunos adoravam, mas eles jamais aceitariam...se eles davam Química no 
primeiro ano do ensino médio, por exemplo, eles não aceitavam nunca dar a Química do 
segundo ano porque eles eram professores do primeiro ano. Esse cara não conseguia fazer 
interdisciplinaridade nem dentro da própria Química. Com todo respeito eram pessoas...eram 
pessoas que eu respeito como profissionais, ensinavam muito bem, mas o cara não fazia 
conexão daquilo que ele tava ensinando no primeiro ano com a Química do segundo ano. Ele 
não era nem disciplinar quanto mais inter. Então, eu acho que isso de rediscutir o curso, de 
rever a grade, rever a matriz curricular, rever os objetivos é importante que estejam 
acontecendo. E que também eu acho que os egressos também devem ser ouvidos mais. O 
pessoal que terminou voltar pra ser um contributo também. O aluno concluinte e o aluno que 
concluiu que tá no mercado e volta e “olha, a gente encontrou tal dificuldade, precisaria isso 
ser melhorado”. Porque a gente, às vezes, é como uma fábrica que faz um carro e acha que a 
gente tá fazendo o melhor carro. Mas pro mercado de trabalho o carro tem seus defeitos e a 
resposta do mercado é que vai trazer o feedback pra você melhorar o seu projeto. Então, você 
faz um projeto de curso pra produzir entre aspas pessoas que vão ser professores e você faz 
com a melhor das intenções e colocando aquilo que você acha que é o melhor. E de repente 
tem furos ali no seu projeto. Então, você tem que tá sempre voltando, sempre refazendo. É 
importante essa dinâmica e que não se perca. 

Então, professor, nós agradecemos.  

De nada. 

Eu agradeço. Agradeço em nome do professor Dante, do Núcleo de Pesquisa em 
Educação. E dizer que essas informações, que o senhor deu, são muito relevantes... 

Obrigado. 

...porque justamente, a gente quer cada vez mais formar profissionais com qualidade e 
em quantidade também, uma vez que o déficit de professores do ensino médio público, 
principalmente, no caso de Física, ainda é muito grande.  

Eu acho que, inclusive, o papel dos institutos ao oferecer licenciaturas é suprir essa falha. Eu 
boto muita fé que as nossas licenciaturas no interior precisarão ter muito sucesso. Eu acredito 
que elas terão...mas eu não só acredito...mas elas precisam ter sucesso porque é um 
contingente muito grande de pessoas pelo interior que precisariam ter uma formação melhor 
para melhorar suas escolas e oportunizar que aquelas cidades crescessem culturalmente. 
Começa por aí. Eu acho que a aposta é muito boa. E espero que isso aconteça. 

Tá ok. Obrigado. 

Obrigado também. 

 

 



493 
 

Entrevista com P7 

 

Vamos dar início a mais uma entrevista pra, justamente...pra pesquisar investigando as 
causas da evasão no curso de licenciatura em Física do IFRN. Tem como principal 
objetivo analisar as causas da evasão nesse curso. No entanto, foca no curso de modo 
geral também. Pensar a evasão é pensar também a relação professor aluno, a questão do 
próprio curso, algumas características do curso, então esse é o nosso objetivo. Sob as 
condições de realização: como o senhor tá vendo, essa entrevista, ela, tá sendo gravada. 
Depois, eu gostaria que você se identificasse, mas a identificação é pra controle interno 
nosso porque na divulgação desses dados, seja de forma escrita ou oral, a gente vai 
manter o anonimato dos entrevistados. A qualquer momento você pode deixar de 
participar da pesquisa e qualquer dúvida ou esclarecimento você pode me consultar 
diretamente ou então o próprio professor Dante que é meu orientador. Então, professor, 
a gente vai conversar, assim...alguns questionamentos sobre quatro principais pontos. 
Questões relativas ao curso de Física e instituição IFRN. A segunda com relação à 
profissão docente, a escolha do aluno pela licenciatura. A terceira, o próprio aluno, 
principalmente questões do nível de dificuldade. E a quarta com relação ao professor. 
Você pode comentar sobre sua própria prática docente ou sobre os colegas. O senhor foi 
selecionado pra participar da pesquisa devido ter dado aula tanto na turma 2004.2, que 
é um dos sujeitos da pesquisa e a última turma do currículo antigo, e a turma 2006.1, 
primeira turma do currículo novo. E além de ter tido uma participação no curso como 
coordenador. 

Então de início, eu gostaria que o senhor desse o seu nome completo. 

Eu sou o professor P7. Trabalho na licenciatura desde 2003...2004...2003 e até hoje estou 
lecionando as disciplinas de Ótica, Metodologia do Ensino de Física e trabalho também com a 
disciplina Projetos de Ensino de Física. 

Então o senhor é professor efetivo aqui da instituição? 

Sou efetivo desde 1995. 

Com relação à sua formação acadêmica. 

Eu sou licenciado em Física. Tenho pós-graduação de mestrado na área de Engenharia 
Mecânica e atualmente estou fazendo doutorado também em Engenharia Mecânica. 

Vamos lá. A pergunta que seria crucial pra nossa pesquisa: pro senhor qual o principal 
motivo da evasão aqui no curso de Física? O que é que o senhor acha que seja ou o 
principal motivo? 

Eu devo citar um motivo, o principal? Ou um dos motivos que eu acho? 

Os motivos que o senhor acha. 

Bom...eu atribuo vários motivos à evasão de nosso aluno. Primeiro, eu acho que a conjuntura 
é nacional. Todo curso de licenciatura, ele tem, por si só, uma procura relativamente baixa. 
Muitas vezes, a procura...eu acredito, é uma opinião pessoal...que se deva a dois fatores: o 
emprego pra professor não é muito difícil e segundo, as licenciaturas são um dos cursos mais 
fáceis de entrar dentro de uma instituição de ensino superior, especificamente, a licenciatura 
em Física. Então esse é um fator que faz você [interrupção]...a gente tava falando 
sobre...sim...a questão dos motivos pra evasão. Um foi esse...é uma dessas questões que eu 
acho da evasão [se referindo aos cursos de licenciatura]. A segunda...outra justificativa que eu 
encontro...pra mim, na minha concepção...é...a...aí é evasão...aí foi a procura. A evasão, em si, 
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ela se deve, eu acredito, ao desencanto. O desencanto acontece em várias frentes. Uma delas, 
eu acredito que seja a valorização do professor. A estrutura, a conjuntura nacional, na forma 
nacional, ela não oferece muita vantagem pra pessoa ser professor. Muitos profissionais, com 
muito menos capacitação, ganham melhor que o professor. Então, não é muito atraente a 
profissão de professor, apesar de ter um vasto campo de trabalho. Outra é, às vezes, a falta de 
identificação que o aluno tem com o curso que ele escolheu. Então, eu acho que isso é 
fundamental. O curso que, como o curso de Física, que exige uma base que o aluno precisa 
trabalhar uma base de abstração muito grande quando chega um certo nível do curso e outra 
que a própria matemática que existe no curso e é exigida pelo curso, então isso desencanta 
alguns alunos. Essa dificuldade torna o curso pouco atraente quando chega numa certa fase. 
Eles gostam da Física no sentido fenomenológico, mas quando chega na parte do 
abstracionismo e a parte da matemática que é essencial para aprender Física, eles se 
desencantam porque não conseguem acompanhar. E isso, eu atribuo a outro fator: a falta de 
base e a facilidade pra entrar no curso de Física. O aluno acha fácil entrar porque em qualquer 
universidade pra entrar no curso de Física, ele [o curso de Física] é um dos menos 
concorridos. E pra ser professor [se referindo à licenciatura em Física] talvez aqui no instituto 
especificamente, ele tem uma concorrência relativamente baixa em relação a outros cursos. 
Então, esses são alguns fatores que eu atribuo à evasão. E também eu acho...eu acredito que 
até alguns...que eu acho que é um dos fatores que eu atribuo que contribui muito pra evasão é 
o fato do aluno trabalhar. Como o curso requer tudo isso que eu já falei, então o aluno que 
trabalha, ele tem dificuldade quando ele chega aqui na instituição à noite. Ele chega cansado. 
Ele chega cansado com a mente que trabalhou noutra dimensão. Então, quando você vai fazer 
um trabalho intelectual, você precisa...esse é um pensamento meu...ele precisa de uma 
concentração. Então, ele precisa tá ligado no que ele vai fazer. Então, quando o aluno chega 
aqui, ele vem do trabalho. A aula começa às dezenove horas e naquelas turmas [turma do 
primeiro currículo] começava até mais cedo, então ele vinha direto do trabalho, ele não tinha 
como parar pra dizer, agora eu vou estudar. Não tinha tempo pra fazer esse shift [no sentido 
de virada] que desse com que ele entrasse no clima do que vai ser aula. Então, aquilo que 
eu...que o aprendizado fica cada vez mais...ele tenha dificuldade de acompanhar o que está 
acontecendo. Esse é uma. E outra, eu acho que, às vezes, o curso também peca. A estrutura do 
curso também peca. Às vezes, a quantidade de disciplina que ele precisa, a quantidade de 
tarefas que ele precisava levar pra casa em algumas disciplinas, o professor usava muito ele 
ter que ir pra casa [se referindo a levar as atividades pra casa]. Então, o aluno ele tem que ir 
pra casa e ele não tinha como fazer as atividades porque ele trabalhava. Então, as atividades 
que eram pra casa, ele deixava de fazer e, às vezes, aquilo vai causando uma bola de neve e 
acredito que ele vai desanimando e aí a tendência é a falta de acompanhar [o curso]. E eu 
tenho uma outra crítica pra fazer do curso, também até porque eu fui coordenador, que é o 
sistema semestral. O sistema semestral amarra muito. Então, o aluno não tem a liberdade de 
escolher a forma como ele organizou o curso pra ele. Então, o curso tem um prazo máximo de 
cinquenta por cento além do tempo regulamentar, mas ele [o aluno] não tem como se 
programar pra fazer isso. Então, ou ele perde um semestre ou ele sai completamente de uma 
forma completamente aleatória. Então, são fatores, são inúmeros fatores que contribuem para 
que ele tenha, eu acho, uma falta de motivação pra continuar no curso e até mesmo um 
insucesso. 

Agora, vamos detalhar um pouquinho esses pontos. O senhor comentou agora sobre o 
sistema semestral. Você acha que seria mais interessante, no caso, a implantação do 
sistema por crédito em disciplinas como tem tradicionalmente na UFRN? 

Eu não acredito que tudo que o tradicional oferece é errado ou é incorreto ou inadequado. Eu 
acredito que tem uma coisa boa no sistema das universidades que é o sistema de crédito. 



495 
 

Como eu acabei de dizer, permite que o aluno se programe até pra que ele saiba que 
disciplinas, dentro de um planejamento, ele evite de ser reprovado. Ele vai terminar no prazo 
máximo, mas ele evita de ser reprovado desde que ele se programe. Então, eu acredito que 
nessa experiência que eu tenho de cinco anos dentro da licenciatura, eu acredito, no curso de 
graduação, eu acredito que um dos entraves graves pra que o aluno tenha sucesso, ele se 
evada mesmo do curso, um dos fatores seria, eu acredito, que tornar o curso em crédito, na 
forma de crédito. 

E falando um pouco da questão do horário. No currículo antigo de 2004.2 que começava 
as seis e quinze [18:15], o senhor dava aula nesses primeiros horários naquela época? 

Eu acho que cheguei a dar. 

E esse horário funcionava? Ou seja, o pessoal tava lá pontualmente? Ou tinha um sério 
problema com relação presença pontual dos alunos nesse horário? 

Eu vou ser mais geral. Eu acho que a pontualidade é um ponto crucial nessa história, a aula 
começando as dezoito e quinze e começando às dezenove horas. A pontualidade é um caso 
sério para o aluno do curso noturno. Então, em todas as turmas que eu trabalhei, tanto 
começando as dezoito e quinze como começando às dezenove horas, tinha problema de atraso 
dos alunos. Eu não sei por qual motivo, mas parece que eles sempre têm algo a fazer antes e 
eles chegam atrasados. Agora, acreditando que se eu tô fazendo...se um curso é programado 
para o aluno trabalhador, um curso noturno, se supõe que pelo menos a metade ou um 
percentual relativamente alto de alunos trabalham e a maioria das pessoas trabalham até as 
dezoito horas que é o expediente comercial normal, então acredito que a aula começando as 
dezoito e quinze, ela é tecnicamente inviável. Então, eu acredito que isso é um fator que 
contribui nesse horário pelo menos o aluno não viesse. 

A gente pensando em relação ao currículo quanto à quantidade de disciplinas por 
semestre. O currículo de 2004.2 que foi do primeiro currículo, o senhor considera mais 
pesado, mais puxado que o atual currículo? Ou seja, o semestre tinha uma maior 
quantidade de disciplinas por semestre do que esse atual? 

O conceito de pesado eu acho relativo. Você pode ter poucas disciplinas e ter um curso 
pesado. Eu acredito que a quantidade de atividades para o aluno fazer em casa se tornou maior 
[querendo dizer menor]. À medida que você tinha um número extremamente alto, eu digo 
extremamente é no sentido de no curso de Física com oito disciplinas o aluno chegar a cursar 
oito disciplinas num semestre, eu acho que é um absurdo. E além do mais, o aluno além de ter 
uma carga horária extremamente apertada dentro da instituição, ele ainda tinha que levar 
trabalho pra casa. Isso contribuiu também consideravelmente para que a coisa não 
funcionasse. 

E a gente pode falar num avanço do currículo de 2004.2 para o de 2006.1? 

Considerável. Foi um avanço considerável. Nessa reformulação que foi feita foram mais 
programados os semestres. O curso foi programado pra uma quantidade de semestres maior 
passando de seis pra oito. E nessa mudança houve a aglutinação de algumas disciplinas 
permitindo que fizesse o semestre com o aluno com no máximo quatro horas por noite, quatro 
aulas por noite e no máximo cinco disciplinas por semestre. 

Pensando agora nas atividades extracurriculares. O aluno, ele tem...é uma legislação do 
próprio MEC...tem que cumprir um número x de atividades acadêmicas, científicas e 
culturais, que são as famosas A.A.C.Cs. Então, o curso de Física não é diferente. Agora, 
temos uma quantidade de alunos que trabalha tanto de tarde como de manhã, 
geralmente dois expedientes. O senhor vê que existe a dificuldade dos alunos em 
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cumprir essas atividades extracurriculares? Que essa dificuldade se dá principalmente 
por não ter oportunidade de horário porque geralmente tão trabalhando? Ou assim, se 
dá principalmente porque não vai atrás? Por que não se esforça em cumprir, assim, 
porque não tem essa visão de fazer o curso também de forma extra, de fora da sala de 
aula, por exemplo? 

Aí também tem uma...tem diferenças pra gente analisar. O pessoal de 2004.2 tinha uma carga 
horária muito extensa durante a noite. Todo dia eles tinham várias aulas a noite. A primeira 
coisa. Em segundo lugar, o curso de licenciatura em Física não tinha uma estrutura pra 
oferecer oportunidades para o aluno fazer, participar de atividades durante...o próprio curso 
promovesse atividades para que o aluno participasse. E aí, realmente, o aluno que trabalha 
durante o dia é difícil o aluno de dia assistir aula...de noite assiste aula e dia ele trabalha, 
realmente não tinha como ele participar de atividades, de atividades de certa forma 
extracurriculares, que são as atividades acadêmicas científicas e culturais. Era inviável nesse 
sentido. 

Mas atualmente, a partir de 2006.1, do currículo novo? 

Atualmente, com relação ao currículo novo, ao currículo reformulado, pode-se...tem que se 
pensar duas coisas: primeiro, na forma...quando o aluno chega num determinado período, ele 
tem uma certa folga na sua carga horária. Primeira coisa. Segundo: a instituição, o curso de 
licenciatura em Física passou a oferecer mais oportunidades como a Mostra de Física, o 
Seminário de Iniciação Científica e atividades dentro da própria escola como a Expotec, 
enfim. Então, o aluno tem...palestras...então dentro da própria instituição se criou uma 
estrutura que permite...eu não sei exatamente se ele cumpririria exatamente a quantidade de 
horas, mas com um pouco de esforço, eu acredito que as atividades extracurriculares, essas aí 
tem condições de cumprir no novo currículo. 

E pra finalizar essa primeira dimensão, vamos conversar sobre o projeto integrador. Ele 
não tá tão relacionado com a evasão, mas a gente pode pensar o projeto integrador como 
sendo parte do curso já que ele tá na reforma curricular e podemos reavaliar a presença 
dele no curso. Como é que o senhor vê o projeto integrador? Qual a repercussão dele? 
Tá dando certo? Não tá dando certo? Pode eliminar? Deve continuar? 

Bom, o projeto integrador, eu...a concepção que eu tenho de projeto...eu sinto até uma certa 
angústia de dizer que na minha concepção ele nunca funcionou. Houve alguma tentativa de 
alguns alunos e alguns professores de fazer ele funcionar, mas na concepção de um projeto 
integrador, tal como ele está explícito no plano de curso, nos planos de curso desta instituição, 
ele não funciona. Agora, eu acredito que ele não funciona porque, como o nome...o próprio 
projeto integrador de fato, a própria concepção do projeto integrador, a forma como ele sugere 
que ele seja executado, ou seja, desenvolvido exige uma integração. Aí eu encontro...quando 
eu falo em integração, não é só integrar disciplina não. É integrar pessoas. E aí, quando vai 
integrar pessoas, aí as coisas funcionam cada grupo de uma forma diferente. Primeiro, as 
pessoas precisam de disponibilidade de vontade de participar. Segundo, precisa de 
disponibilidade de tempo pra participar. E terceiro, eles precisam ter afinidade nas disciplinas 
para que eles possam se integrar. Então, essas dificuldades são difíceis de se implantar porque 
é o seguinte: algumas disciplinas até teoricamente seriam possíveis. Agora, qual é a 
dificuldade que eu vejo de se implantar essa questão? É a incompatibilidade de horário. Pra 
você fazer um projeto integrador funcionar você precisa envolver a turma e os professores. 
Então, você tem dificuldade de botar, de colocar no horário os professores para que eles 
possam se reunir, discutir e avaliar o projeto ou o desenvolvimento do projeto. Primeiro isso. 
E segundo, que eu acho que é...que eu acho difícil é colocar, é as pessoas fazerem uma coisa 
que eles acham obrigatório. Então, quando eles acham uma coisa obrigatória, então as pessoas 
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se sentem truncadas. Na hora que se oferece uma flexibilidade de em determinados 
períodos...olha, vamos dizer assim: determinados períodos é que a coisa pudesse acontecer. 
Existem períodos no curso de Física que por alguns professores teriam a oportunidade de 
fazer, mas em outros não. Então, eu acho que isso...o que inviabiliza é ter que fazer. Então, eu 
acredito que o fato de existir uma necessidade de atividade acadêmica como componente 
curricular, eu acho que a obrigatoriedade do projeto integrador dificulta, dificulta. Até porque, 
quando fala em projeto integrador, você, às vezes, envolve grupos. E o objetivo do projeto 
que o aluno desencadeie para uma monografia se torna difícil. Por quê? Porque na hora que 
você faz uma atividade em grupo...“ah, eu desenvolvi em três períodos o projeto integrador e 
quem vai ficar com o tema do projeto integrador para desenvolver a monografia?”[fala de um 
provável aluno]. Então, se torna difícil. Então, eu acredito que se permitisse que cada curso, 
cada período fazer, eu acredito que: primeiro, a gente notava uma rejeição menor por parte do 
aluno porque o próprio aluno apresenta uma rejeição ao projeto. Na função de coordenador, 
eu trabalhei muito pensando em tentar implantar e eu via a própria resistência dos alunos. E a 
gente, eu não sei exatamente a que mérito eu vou atribuir a quem essa ojeriza que eles tinham 
ao projeto, mas eu acredito que...eu percebi, que até hoje, dificuldade pra integrar professores 
pelos horários, de disponibilidade de vontade de professor em fazer. Que nem todo professor 
tem vontade de fazer. E terceiro, a ojeriza por parte dos alunos. Então, eu acredito que isso 
tornou inviável, torna inviável. 

Sobre a profissão docente, o senhor comentou da questão da escolha pelo curso devido à 
baixa concorrência, anteriormente, e se a gente pensar na evasão, você acha que também 
existe um paralelo, uma relação entre a baixa concorrência e a evasão? 

Se existe uma relação direta? Eu não...eu acredito que sim.  Em parte sim. Ela não é a...mas 
isso é um dos fatores de evasão. Eu vou te citar um exemplo e eu gostaria que vocês 
tomassem...se você puder reconhecer esse exemplo, ele vai ser bom. Tivemos uma aluna aqui 
que ela não conseguiu passar em nenhuma disciplina de cálculo. Ela não passou em 
Elementos de Física. Ela não passou em Cálculo e em mais nenhuma. Só passava nas 
disciplinas pedagógicas. Aí, quando eu estava coordenador, eu perguntei porque é que ela 
escolheu o curso de Física. Aí, ela disse: “professor, porque eu queria entrar aqui. Eu tentei 
entrar no curso superior de Geografia e eu não consegui. Aí, o de Física era menos concorrido 
e eu entrei”. E aí a menina terminou, acabou desistindo. Então, significa que ela não se 
identificou, não, ela sabia que não acompanhava. Ela entrou até numa esperança de que 
pudesse transferir, de mudar para o outro curso. Como ela não conseguiu, então ela 
abandonou o curso de Física. Ela não tinha como terminar. 

E a questão do público alvo. No projeto do curso, inicialmente, tinha-se como objetivo 
formar aqueles professores que davam aula de Física, mas não tinham o diploma de 
Física. Mas, atualmente, a gente vê que mudou. Que público alvo seria o atual aqui do 
CEFET? Como é que a gente pode caracterizar os alunos que tão aqui? 

Primeiro, eu vou te dizer uma coisa. Nunca esse curso aqui funcionou com esse objetivo. Não 
porque não quisesse porque a primeira grade, a primeira matriz curricular deste curso, ela se 
encaixava pra esse público que não tinha muita afinidade com esse tema, mas tava dando a 
disciplina. Já dava aula. E nós tivemos...eu não conheço casos de pessoas...quer dizer alguns 
alunos, pelo menos exceções, alunos que já davam aula de Física e vieram fazer o curso de 
Física. Mas sem medo de errar, eu digo que mais de oitenta por cento da nossa clientela, 
mesmo naquele projeto antigo, não eram pessoas que já davam aula de Física. Eram pessoas 
que já estavam...ou trabalhavam no comércio ou trabalhavam...ou eram militares ou eram 
pessoas que tinham...muitos deles tinham outro tipo de emprego e que queriam um curso 
superior. E que não dão aula de Física. Então, na verdade, esse objetivo...não foi a mudança 
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do projeto, a reformulação do projeto que desencadeou que mudou essa concepção. Na 
verdade, a concepção, ela não vingou porque a nossa clientela ela nunca foi essa. 

Com relação às disciplinas pedagógicas. O senhor tá no grupo de Física. Mas com 
relação às conversas informais ou a sua observação na sala de aula, os alunos...o senhor 
ouvia os alunos comentando sobre as disciplinas pedagógicas? O que é que eles diziam 
sobre essas disciplinas? 

Bom, como eu...na verdade, eles dizem e eu não rebato muito, eu não discuto muito o que 
outros professores fazem na sala ou o que eles fazem com outras disciplinas, às vezes, eu me 
interesso mais pelas disciplinas de Física mesmo até pela natureza da...Mas com relação às 
disciplinas pedagógicas o que eu ouvi é: primeiro, a reclamação de muitos textos pra ler, 
muitas disciplinas pedagógicas. Os alunos anteriores dessa...de 2004.2, esses alunos, eles 
reclamavam de muitas disciplinas pedagógicas, muito trabalho pra casa, muita resenha pra 
fazer, muito texto pra ler e pra fazer em casa, livros pra ler etc. Então, o que eu ouvia era isso. 
A falta...esse depoimento eu ouvi, quando eu trabalhei com uma disciplina chamada  
Metodologia no Ensino de Física, e eu ouvi depoimentos de alunos dizendo que gostaria que a 
Didática que é usada no curso de Física, ela tivesse um direcionamento melhor para o que eles 
vão fazer. As disciplinas em geral, mas principalmente a Didática, ela fosse mais direcionada 
pra um curso de Ciências, pra um curso de Física. E eles não viam essa ligação, essa ponte 
entre essas disciplinas e o curso que eles estavam fazendo, a menos puramente pedagógica. 
Era como se fosse dois cursos distintos que eles estivessem fazendo. Isso é a opinião deles. 
Que tava fazendo um curso de pedagogia separado do curso de Física. Só que o curso de 
Física era pequenininho e o curso de pedagogia era grande. Era essa a visão deles. 

P7, com relação à identificação com a carreira de professor. Você falou do caso 
específico dessa aluna, mas de forma mais geral, na sala de aula, o senhor percebe que os 
alunos, eles, se identificam com a carreira de professor? Eles querem viver da profissão 
de professor de Física? Ou pensam em algo como um segundo emprego? Ou não? Visam 
apenas o status de ter o diploma de nível superior? 

Eu diria, eu digo, que pela quantidade de alunos que nós formamos, nós temos uma 
quantidade pequena de professores também. Muitas pessoas na realidade que nós vivemos, 
elas...o aluno, ele procura primeiro ter um curso de nível superior, até porque nós temos, por 
exemplo, alunos militares que ganham bem melhor, temos alunos que são advogados, temos 
alunos empregados que tem...que com certeza que ganham bem melhor do que como 
professor de Física com a carga horária humana. Então, eu acho que muitos deles querem o 
curso superior por algum outro motivo como eu ouvi de um aluno pra fazer concurso. 

Sobre isso, o senhor ouviu de um aluno, até o próprio aluno confessar ou então outros 
alunos relataram isso...é frequente esse tipo de discurso? O aluno vem pro curso 
superior pra tentar concurso público que não seja na área de formação dele? Ou seria 
algo mais raro isso? 

Se eu ouço esse depoimentos? 

Sim. 

Eu não ouço porque eu trabalho a disciplina que é geralmente é nos períodos do meio pra 
segunda metade do curso, então, muitas vezes, os [alunos] que estão lá, muitos...eles estão tão 
envolvidos pra tentar terminar o curso ou pela dificuldade das disciplinas que eles pouco 
comentam o que vão fazer depois do curso. Eu ouço o depoimento dos alunos nos primeiros 
períodos e dos professores das disciplinas pedagógicas. 
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E com relação aos motivos da escolha do curso. Excetuando-se a questão da baixa 
concorrência, por que os alunos escolhem mais o curso de Física? Se identificam com a 
área de Física? Com a área de cálculo? Ou seria um outro motivo? 

Eu acho o seguinte: às vezes...tem duas cosias: às vezes, tem uma propaganda enganosa e, às 
vezes, tem a facilidade da procura. A propaganda enganosa é porque alguém, às veze, buzina 
no ouvido do nosso aluno de que a Física ela é a coisa mais linda do mundo. E é. Ela é muito 
bonita. Agora, o que o aluno precisa entender é que Física não é só estudar, não é só observar 
fenômenos. Então, o fenômeno do dia a dia que é descrito pelos modelos da Física e que 
alguns passam isso errado, com a ideia de que a Física explica tudo, então torna, às vezes, até 
por curiosidade, alguns alunos achando que vão saber explicar como as coisas funcionam 
porque a Física explica isso. Aí, ele desencanta porque ele sabe que pra explicar, pra fazer uso 
disso, ele precisa de uma modelagem matemática. Aí, é a hora que eu acredito que vai ter a 
barreira. 

Apesar desse desencantamento, mas a gente pode falar que os alunos que estão aqui, eles 
se identificam com o curso? Eles vestem a camisa do curso de Física? Ou é algo assim 
que eles estão meio que levando com a barriga? 

Se a gente olhar...quando chega nessa, nesse período que eu trabalho...antes de 2004, dessa 
turma de 2004.2...era o último período que eles tinham essa disciplina [Metodologia do 
Ensino de Física]. Então, não tinha como eles não vestirem [a camisa], não tarem envolvidos 
com o curso. Então, eu senti que eles tinham...que eles estavam envolvidos, eles tinham que 
fazer... eles vestiam a camisa do curso de Física, de Física [enfatizando a palavra Física]. Eu 
quero dizer que nem todos iam com a ideia de ser um professor de Física, mas [estavam] 
envolvidos com a Física. Hoje, essa disciplina se encontra antes eram três...era no último 
período e agora são três períodos abaixo. Então, ainda eu sinto que alguns alunos vão 
tentando, não vem. Ele é um aluno que não tem muita, muita identificação com o curso. Por 
eles estarem, mesmo estando nesse período, eles ainda não têm muita identificação com o 
curso. Então, eles ficam na espera de um milagre pra concluir o curso quando eles não têm 
muita identificação. 

Nas disciplinas que o senhor dá, Metodologia do Ensino de Física e Ótica, você sente que 
os alunos estão motivados pra estudar? Eles se mostram participativos na aula? Estão 
estudando? Pegam os livros? 

Olha, eu posso de repente tá mentindo aqui, mas eu acredito que tá uma mistura de algumas 
coisas. Um...eu não gosto de dizer que o cara, que uma pessoa não faz uma coisa se eu não 
tenho como provar. Os resultados é que a gente avalia. Ora, se a gente for avaliar o resultado, 
eu vou dizer que muitos não estudam, mas ao mesmo tempo, eu não posso provar isso. De 
repente a pessoa estuda, mas estudou de uma maneira que...sei lá, que não bateu, estudou de 
maneira inadequada. Aquele conteúdo de alguma forma não foi absorvido por ele ou ele se 
confiou apenas numa aula. Ou, às vezes, pelo fato do curso se a noite, ele tenha pouco tempo 
e não deu pra [inaudível] o resultado é que mostra que falta mais um tempo. 

Com relação a essa dificuldade de aprendizado, vamos dizer assim, representado por um 
baixo rendimento, como é que o senhor analisa o nível dos alunos? Boa parte deles tem 
dificuldade na parte de Física, de cálculo? Ou não, são poucos os alunos? 

Você foi meu aluno tanto na disciplina de Projeto de Ensino de Física, mas especificamente a 
sua pergunta, na disciplina de Ótica e você viu que a disciplina de Ótica é, da Física, a que 
menos tem matemática. É uma disciplina que é muito conceitual e que a matemática, que é 
usada na Física, eu diria que é a mais elementar que existe no curso de Física. Por que o 
máximo que ele [o aluno] chega é a uma derivada ou uma integral simples. Então, na verdade, 
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é uma integral de função simples. Então, a forma como é ministrada, não é que Ótica não 
exija matemática, mas a [matemática] que eles vêm aqui é nesse nível, que é a física básica 
dada pelos livros adotados. E que eu acho que não...E mesmo assim, eu vejo que apresenta 
dificuldades, às vezes, básicas, pra não dizer primárias. Tais como aritmética. Então, nós 
temos dificuldade até com isso. Você resolver uma função linear y=a.2x. Então, você tem 
dificuldade do aluno de...de resolver uma situação como essa. Eu acho que é uma falta de 
identificação que ele tem com o curso. 

Esse tipo de aluno...como é que a gente pode solucionar esse problema de base? Seria do 
próprio aluno em ir atrás para se nivelar? Ou o curso pode fazer algo por esse aluno? 

Você também participou aqui como...eu não sei se você participou...mas tentamos a implantar 
aqui, uma entre aspas, uma monitoria voluntária. E foi a maneira que a gente tentou de...duas 
coisas: de motivar os alunos que tinham certa habilidade em se envolver mais com o curso e, 
ao mesmo tempo, em ajudar aqueles que apresentavam dificuldades. Mas aconteceram 
algumas dificuldades como: o curso à noite, o aluno dizia que naquele horário não podia vir 
porque era o horário que ele tinha pra se deslocar pra cá ou pra jantar. Então, na verdade, não 
funcionou. Mas eu acredito que, se era a ajuda que o curso poderia oferecer, porque você tá 
fazendo o curso superior onde existe a necessidade básica de disciplinas fundamentais, 
fundamental no sentido de inicial, de básico, então eu acredito que se o aluno...das duas 
uma...se o aluno não tem como usar esses benefícios que eram oferecidos por falta de tempo, 
então das duas uma...então ele vai ter que aprender a se virar sozinho porque aí...até porque eu 
acredito que a essas alturas, nessas alturas, o aluno tem que procurar superar essas 
dificuldades...eu não diria sozinho...mas procurar a ajuda, ele mesmo. 

A gente pensando o IFRN como instituição pública de ensino gratuita, mas a gente sabe 
que envolve algumas despesas, no caso, às vezes, tirar xerox, comprar um livro, o 
próprio transporte do trabalho ou de casa pra cá e questões, às vezes, até do lanchar ou 
jantar aqui na instituição. Em algum momento, o senhor viu um aluno reclamar que 
tava com problema financeiro? Ou teve dificuldade de vir aquele dia? Ou então, de 
permanecer no curso devido a esse motivo? 

Ouvi. Eu não sei nem se esse aluno anda por aqui, mas eu ouvi ontem...muitos deles não têm 
essa espontaneidade...mas tive exemplo de, alguns exemplos de alunos que...tem duas coisas: 
uma, é a dificuldade. O aluno que, por exemplo, ele tinha que se deslocar de Macaíba pra cá 
de bicicleta. E no dia que chovia, ele não tinha condições de vir. E dificuldade financeira 
também. Alunos, que moram em interiores próximos daqui, na grande Natal, mas que o 
acesso ao transporte é difícil, esses alunos, muitos não se sustentam porque as últimas aulas 
eles perdem. Então, existem essas dificuldades também e eu não sei...talvez isso até tenha 
motivado uma evasão por isso. 

Mas você acredita que seja frequente esse tipo de coisa ou são casos pontuais no curso? 

Eu não diria que em grande quantidade, mas que é frequente, eu acredito que é. Nós temos 
uma clientela que ela varia de uma classe média boa e temos alunos com dificuldade muito 
grande de manutenção. 

Vamos detalhar agora dois tipos de público daqui do CEFET bastante notório que é 
aluno trabalhador e o aluno com dupla matrícula. Com relação ao aluno trabalhador, o 
senhor percebe que esse aluno, ele tem um rendimento, digamos, inferior aos demais 
colegas? Ele tá cansado? Não dá conta de entregar as atividades em dia? Como é que 
você vê esse público? Qual o comportamento desse público? 

Tem as exceções.  Eu tive exemplos de alunos com dupla matrícula...até hoje tem alunos com 
dupla matrícula que não dão conta, nem lá [UFRN], nem aqui [IFRN]. Como existe aluno 
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trabalhador também [que não dá conta]. Tem aluno trabalhador que ele não tem como 
acompanhar. O aluno de dupla matrícula, às vezes, é porque é questão de prioridade. Se ele dá 
prioridade a outra matrícula. O aluno trabalhador, às vezes...aí você associa duas coisas: a 
falta de base e a falta de tempo. Por que aí ele teria que usar, é como eu costumo dizer, se ele 
tem as ferramentas inadequadas para executar uma tarefa, ele vai ter que trabalhar muito mais 
e aí, cadê esse tempo e cadê essa energia pra fazer isso? Eu acho que falta. Mas também 
existem as exceções. Eu já tive alunos trabalhadores que trabalham...que era...eu acho 
que...virava pra mim e dizia: “professor, eu quase não durmo”. E esses alunos concluíram o 
curso num tempo praticamente normal. 

Com relação ao comportamento dos professores perante esses dois tipos de alunos. O 
senhor pode falar da sua prática ou do que acontece aqui no curso de Física. Existe uma 
certa flexibilização pra entender esse aluno trabalhador? No aspecto de caso ele a noite 
esteja naquele dia de serviço ou ter que viajar a trabalho, o professor entende isso de 
remarcar uma data de uma atividade? Aumentar o prazo? Esse tipo de coisa? Ou não? 
Com relação ao aluno trabalhador. 

Aí...tem duas coisas: como coordenador, eu nunca...eu acho...eu não me lembro de ter passado 
por problema de algum professor ter deixado de fazer alguma atividade pra o aluno que 
oficialmente estava trabalhando naquele dia. E isso acontece com militares e pessoas que 
trabalham em escala. Então, essas pessoas...até eu acho que...eu acredito que pela legislação 
eles têm direito. Então, eu acredito que isso não é problema não. A questão mais difícil, eu 
acho que é com o aluno que por algum motivo que não tem como declarar, ele falta a 
atividade. Como ele não tem alguma atividade [profissional, por exemplo] fica difícil do 
professor avaliar a situação dele. Aí...essa já deve ter acontecido algumas vezes, inclusive na 
minha disciplina. 

Com relação ao aluno com dupla matrícula. Também existe uma certa flexibilização em 
analisar o caso desse aluno? Ou existe mais um, vamos dizer, um preconceito com esse 
aluno? 

Aí, eu vou falar de mim agora. Eu avalio o seguinte: primeiro, eu...se eu pudesse, eu abolia a 
dupla matrícula. Mas eu vou dizer o seguinte: o que me interessa é que o aluno estude. 
Então...eu como professor da disciplina do curso de Física...então, o que me interessa é que o 
aluno estude. Se o que ele faz fora daqui, se ele trabalha, se ele estuda, na verdade, eu não 
tenho muito o que avaliar ele. A minha preocupação que eu tenho é com quem não aprende, 
mas com quem aprende, eu não me interesso se ele tem duas ou três matrículas. Eu acho 
errado, mas eu não vou, eu não vou atrás desse aluno. O que me preocupa é a grande 
quantidade de [alunos], com ou sem dupla matrícula, que não acompanham o curso. 

Se a gente puder identificar quem é que tem a maior evasão, o aluno com dupla 
matrícula ou o aluno trabalhador, pela sua observação em sala de aula, e como 
coordenador, quem foi que saiu mais? 

Rapaz, essa pergunta é difícil. É difícil, viu Fernando. Não dá pra quantificar não. 
Mas...porque eu vejo uma quantidade grande de alunos que se evade pelas duas frentes, tanto 
os que trabalham como os que...mas por outro lado, eu observo que parece que o que 
permanece e o que consegue terminar é quando eles abdicam da uma matrícula. Eu acho que 
os exemplos que eu tenho aqui são esses. Agora, em termos de evasão, eu nunca fiz esse 
levantamento não. Mas que existem os dois lados, existem. Mas eu não vou dar nenhum 
número de quem é maior não. Eu não sei não. 
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Com relação a uma novidade, a gente pode dizer assim, comparada às turmas da noite 
que são bem mais antigas, existe a turma da tarde agora. O senhor já deu aula pra essa 
turma? 

Não. 

Mas sobre a avaliação que tá sendo feita dela, o senhor pode comentar alguma coisa se a 
evasão é menor? Ou tá grande? É uma turma que tá empenhada em participar das 
coisas?  

Essa turma da tarde foi...como é que eu digo...foi ideia minha. Eu andei por alguns seminários 
aí que sobre alguns cursos de licenciatura e eu vi que tinha curso que funcionava durante o dia 
ou em dois turnos e eu disse: vou trazer pra cá. E o diretor de ensino na época disse: “vamos 
fazer uma experiência”. E a experiência, eu acredito que ela foi muito boa porque, eu não sei 
das demais, mas a turma que entrou no período que eu era coordenador é uma turma que, eu 
acredito que por unanimidade dos professores, é a turma que tem apresentado melhor 
desempenho acadêmico e melhor participação em todas as atividades que são desenvolvidas 
no curso. 

Pra finalizar, a gente tem a última categoria relacionada à questão dos professores e a 
sua prática docente também. Como é que o senhor avalia a relação professor aluno aqui 
na instituição? Inclusive, até mesmo a questão da relação aluno coordenação. É uma 
relação harmoniosa? Conflituosa? Como é que você poderia descrever essa relação? 

Relação coordenador aluno, eu acho que ela foi harmoniosa demais. Possa ser que eu esteja 
enganado na minha avaliação, mas ela, eu acredito que é harmoniosa. Até porque eu acredito 
que os nossos alunos, tem exceções, mas são muito educados. Podem até ter dificuldade de 
aprendizado, podem até ter preguiça de estudar, mas eles são muito respeitadores e são 
educados. Então, é difícil um professor...eu como coordenador recebi poucas reclamações de 
desentendimento entre professor e aluno. Teve, mas poucos. E como professor, eu acho que 
desentendimento eu não tive, apesar de ter uma política um pouco rigorosa com relação ao 
comportamento do aluno. 

Sobre os professores, o senhor vê que eles têm interesse em dar aula? Ou são professores 
assim que já tão...visam apenas o salário no fim do mês? 

[risadas] Eu não...vamos fazer o seguinte: eu vejo o seguinte: como...quando...essa resposta eu 
vou dizer o seguinte: quando eu era coordenador...do grupo de Física, eu acho que se eu tive 
reclamação do grupo foi muito pouco, de alguém, de algum professor do grupo. Às vezes, eu 
via reclamação por exigir, por ser rigoroso ou com relação a algumas situações de ser 
intransigente, mas em termos de falta de vontade de trabalhar, como coordenação, eu não 
recebi nenhuma ou quase nenhuma. Às vezes, a gente tem alguma exceção. Mas eu digo isso 
com relação ao grupo de Física.  

E das disciplinas pedagógicas e complementar? O senhor ouvia alguma reclamação? 

Com relação à parte pedagógica é...eu não notei isso do professor não querer lecionar porque 
não dá pra dizer isso aí. Mas o que vem é o aluno dizer que o professor dava o texto pra ele ler
  e aí cobrava esse texto, uma resenha, um negoço e tal. Mas aí, eu não sei. Isso é a 
metodologia do professor. Aí, eu não tenho como avaliar a forma como eles iam trabalhar. 
Não sou eu que vou avaliar. Mas falta de vontade, eu não tenho essa informação de algum 
aluno dizer isso do professor não ter disposição não. 

Sobre o grupo de professores, o senhor vê que eles dominam o conteúdo? É um corpo 
docente bem preparado pra tá ensinando? 
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Rapaz, eu acho. Das disciplinas específicas...nós temos dos professores da área pedagógica, 
nós temos três doutores e eu suponho que eles são bons. Nós temos no grupo das disciplinas 
específicas cinco doutores e eu acredito que eles também são bons. Eu não vou aqui rasgar 
cera até porque eu não assisto a aula deles, mas eu acredito pelas conversas que eles são 
pessoas que dominam os conteúdos que trabalham. 

Por parte deles, dos professores, existe uma preocupação em facilitar o processo de 
aprendizagem? Estimular o aluno a estar no curso? A fazer as atividades? O senhor 
senti isso do grupo e dos alunos também?  

Como é? Repita aí. 

Dos professores facilitarem os processos de aprendizagem. De comentarem, em 
conversas informais aqui na sala dos professores, que estão buscando estratégias pra 
tentar a turma aprender mais, incentivar os alunos? Até mesmo na passagem que a 
gente faz de uma sala pra outra, ver o professor preocupado em estimular o aluno a 
estudar, essas coisas? 

Eu vejo inclusive se pensando o grupo...ele pensa em estratégias só que a gente tem que 
ver...eu vou te contar o seguinte: o nosso aluno...outro dia...esse foi o comentário que eu fiz 
com a turma agora de Metodologia do Ensino de Física...o aluno entra no curso de Física, 
muitas vezes, querendo aprender a Física que o professor se preocupava em ensinar no ensino 
médio. Por quê? O professor que dá aula no ensino médio, ele tem que ensinar a Física pro 
aluno ver o mundo. Então, porque o aluno não é obrigado a ser Engenheiro, o aluno não é 
obrigado a ser Físico, o aluno não é obrigado a ser Matemático. Então, na verdade, a ideia do 
ensino médio é dar uma formação, uma visão geral. Então, quando ele chega aqui, aí eu disse 
a eles: “o buraco é mais embaixo”. Por quê? Porque agora você escolheu ser um professor de 
Física. E na hora em que você escolheu ser um professor de Física, você tem que procurar a se 
aprofundar em todos os ramos das disciplinas que você está estudando na Física. Até porque 
você não vai ser professor de eletricidade ou vai ser professor de mecânica, você vai ser 
professor de Física. 

Se a gente pensar no estilo do professor...seria os comentários que os alunos fazem do 
senhor bem como dos professores em geral...a gente pode dizer que os professores aqui 
do curso de Física são rígidos? São severos? Ou o contrário, são mais lights? Assim “ah, 
entrou naquela disciplina, você vai passar fácil, fácil. O professor passa todo mundo”. 
Como é que é? 

Eu vejo uma preocupação dos professores com o desempenho deles [dos alunos]. Eu vejo 
professores se preocupando em trabalhar aquele conteúdo de maneira...e, às vezes, adequando 
até o próprio nível da turma. Como eu já vi professores...eu não trabalho essas disciplinas, 
mas como eu já vi comentários que teve que adequar, não abrindo mão do programa da 
disciplina, e fazendo isso [se adequar ao nível turma]. Agora, também eu não ouço comentário 
de aluno. Que quem poderia fazer esse comentário era o aluno de, pelo menos do grupo de 
Física, “não porque com o professor Leonel é moleza. Porque o professor Samuel é difícil”. 
Eu não vejo o aluno...pra dizer que até que é difícil, eu acho que é quase uma unanimidade. 
Agora, dizer que é fácil passar com A ou B, eu não vejo. Até porque eles atribuem a 
dificuldade à disciplina específica e não exatamente no professor. 

Sobre a disponibilidade do senhor ou dos demais professores também pra o atendimento 
do aluno fora do horário de aula. O aluno, se ele quiser ele, com uma certa facilidade, 
encontra o professor num horário fora da sala de aula pra conversar sobre a disciplina, 
por exemplo, tirar alguma dúvida, ou conversar sobre a vida acadêmica dele, ou alguma 
consulta assim? É fácil isso? Tem-se essa disponibilidade? 
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Eu não sei. Aqui no grupo de Física tem, eu acredito que diariamente, eu vejo três, quatro 
professores aqui direto. Agora, a gente tem que compreender que os professores vêm pra 
trabalhar também. Eles têm outras atividades, inclusive preparar suas próprias aulas. Mas 
mesmo assim...e trabalham no ensino médio também. Os professores também trabalham no 
ensino médio. Então, eu noto que alguns professores dão aula e vão embora. Eu não vejo 
muito, mas os que ficam aqui, eles atendem os alunos dentro do possível. Por exemplo, eu 
estabeleço que só atendo um aluno a partir de determinado horário porque eu preciso fazer 
outras atividades. Eu acredito que devam proceder assim, os outros professores. A procura 
aqui é pequena. 

A penúltima pergunta. Se a gente pensar numa outra função pro professor, o professor 
orientador. Que seria aquele professor que não é o orientador de monografia, mas seria 
orientador de uma turma e ficaria com essa turma durante sua vida acadêmica dela 
aqui no curso visando orientar os alunos para as dificuldades de aprendizagem, pra 
reprovação, uma potencial evasão, esse tipo de coisa. Você acha que seria interessante a 
implementação desse tipo de professor?  

Olha, eu só tenho medo que esse tipo de professor vá ser o pai deles, mas orientar, eu acredito 
que sim. Eu acredito que deva, desde que a função desse orientador seja muito bem definida 
qual é, eu acredito que deva ser interessante. Agora, isso requer uma reorganização inclusive 
na carga horária desse professor. Mas eu acredito que ela deva funcionar sim, desde que as 
coisas fiquem muito bem estabelecidas entre as partes. O que é que cada um tem que fazer. 
Porque às vezes o aluno pensa que o orientador é um pai. 

E a última pergunta. Vamos pensar na seguinte situação hipotética: o senhor tem o 
poder de implementar ou mudar algo seja na instituição IFRN, seja no próprio curso de 
Física, na vida do aluno, na vida dos professores e até mesmo na profissão de professor. 
Você tem o poder de mudar ou implementar algo pra reduzir a evasão. O que é que 
seria esse algo? O senhor tem toda a autoridade e poder pra implementar alguma ação 
que assim: “poxa, se eu fizer isso, ou se fizerem isso, eu acho que com certeza a evasão 
deve diminuir”. Então, o que é que poderia ser isso? 

Eu acho que no meio dessa conversa, eu acho que eu já apresentei algumas sugestões. Eu 
acho que uma delas é tirar a questão do seriado semestral, do seriado. Se você fizer...eu 
acredito que se fizer com crédito e com uma boa orientação...porque aí não precisa botar o 
papel de um orientador, dá pro coordenador do curso. O curso tem poucas pessoas. O próprio 
orientador [querendo dizer coordenador], se tirarem alguns penduricalhos da função de 
coordenador, eu acredito que ele pudesse dedicar a dar um apoio pedagógico, mais do que 
administrativo, mais do que outras funções que são atribuídas a eles aqui na coordenação. Eu 
acredito que ajuda. Isso, com a questão do seriado semestral. Essa é uma questão. E eu 
acredito que outra é envolvendo mais o aluno em atividades internas ou através de projetos. 
Projetos desenvolvidos como...eu acredito que uma boa iniciativa foi o projeto PIBID agora, 
que apesar das dificuldades, deve ser uma boa alternativa. E eu acredito que ajude, ajude, mas 
não vai acabar a evasão não porque é...eu acho que pra acabar a evasão, você teria que ter 
uma clientela que se identificasse altamente com o curso e que a profissão de professor fosse 
valorizada. Como isso eu não posso fazer, mesmo que eu tivesse o poder dentro do curso, isso 
eu não posso fazer, então eu acredito que você fazer um seriado onde o aluno pudesse se 
programar com uma boa orientação, eu acredito que diminuiria a evasão sim. E até uma 
reformulação na própria grade curricular do curso, eu acho que precisa. Com uma boa base 
mais Matemática. Uma boa melhor preparação em matemática pros meninos, eu acredito que 
isso ajudaria. 
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P7, como de praxe, a gente deixa um espaço final pra o entrevistado, caso queira, 
complementar algum raciocínio, discutir mais um ponto que ele tenha vontade ou até 
mesmo comentar algo sobre a pesquisa, sobre a situação da evasão de um modo geral. Se 
você quiser concluir com os comentários finais. 

Eu vou dizer o seguinte: a sua entrevista tá bem elaborada. Ela foi...ela atende os objetivos 
que é avaliar a evasão. Então, eu acredito que...não sei como é que é a análise que você vai 
fazer dessas entrevistas, mas ela foi bem conduzida e bem elaborada. Com relação ao 
problema da evasão, eu acredito que a escola, a instituição, ela deve pensar: primeiro, não é 
no aluno trabalhador, não. O aluno trabalhador já tem um emprego. Se o aluno é trabalhador, 
já tem um emprego. Se ele tem um subemprego, não é a profissão de professor que vai salvar 
a vida dele. Então, na verdade, o que precisa é fazer...eu acredito que precisa se fazer é “eu 
quero um aluno trabalhador”, que tem aluno trabalhador e não trabalhador, mas que venha um 
aluno com perfil pra aquela área. Então, o aluno que tem vontade porque gosta de Física e tem 
vontade de socializar aquele conhecimento que ele acha que vai ter habilidade pra fazer. 
Porque a profissão...ser professor, não basta saber Física, basta ter vontade de socializar o que 
ele aprendeu e isso independe de ser trabalhador ou não. Então, a escola deve pensar nisso. A 
instituição, o instituto não deve pensar no aluno como trabalhador porque o aluno trabalhador 
ele já tem um emprego. Então, se o aluno é trabalhador na área de Física, ele já é professor de 
Física...olha, eu acho que aí a questão não é fazer um curso de Física licenciatura para ele. Se 
você quer capacitar o aluno, então faça uma espécie de pós-graduação onde o aluno tenha 
uma habilitação para ele ensinar uma Ciência ou uma Física. Mas o curso de graduação, ele 
vai exigir muito porque o curso de graduação em Física quem passa por ele sabe que é 
inerente a Física, matemática, muita matemática. Não dá pra fazer um curso de Física sem 
matemática. Então, na verdade, deve-se pensar outra estratégia pra o aluno que já dá aula de 
Física e que não é Físico. Quando tem um engenheiro dando aula de Física, este tem uma 
habilidade com Matemática. Mas quando você tem um aluno que ele não tem...a formação 
dele, às vezes foi um segundo grau que ele fez ou que ele é de outra área qualquer que não 
tem identificação com aquela área [com a área de Física] e vai fazer o curso de Física. Não dá 
pra você fazer a licenciatura em Física pensando nisso. Eu não sei se eu tô errado, mas só sei 
que é na Física não pode. Então, é essa a mensagem que eu acredito que deva ser levada, que 
deva ser refletida na hora de se buscar a clientela que a gente quer para a formação de Física. 
Tem que pensar nessa pessoa pra ensinar ciência. Então, a pessoa tem que ter esse perfil. 
Então, se a pessoa não tem esse perfil, eu acredito que o instituto tem que mostrar. Tem que se 
fazer um trabalho de divulgação onde o aluno venha e saiba o que ele vai encontrar. Não 
depois que ele entra, que ele vai se deparar com a situação. Aí, é onde a coisa fica 
traumatizante. Aí, ele vai embora. Foi o caso da menina de Geografia [que estava em Física, 
mas querendo cursar Geografia]. Se ela tivesse sido aproveitada ou direcionada...eu não sei...o 
trabalho que fosse feito...talvez ela não tivesse abandonado, como muitos alunos aí talvez não 
tivessem abandonado. E outra é que, às vezes, não dá pra você trabalhar e estudar Física até 
porque fica difícil. O curso de Física por si só ele exige...a matemática até pra quem tem 
habilidade, ela exige um exercício e isso requer tempo. Então, no mais, muito obrigado. Eu 
gostei da sua entrevista. E aí, eu desejo boa sorte na sua análise, na sua conclusão do seu 
trabalho. Tá bom? E a questão de se identificar ou não, eu não tenho problema com isso. 
Fique à vontade. Tá certo?  

Eu agradeço. Agradeço também em nome do professor Dante e do Núcleo de Pesquisa 
em Educação. E revelar que essa é a nossa principal preocupação: formar cada vez mais 
com qualidade e em quantidade. A gente pode dizer que todas essas questões...porque 
pensar na evasão não é pensar somente no aluno, mas tem que pensar também o que é 
que a instituição pode fazer por esse aluno, o que é que os professores...Então a gente tá, 
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cada vez mais, querendo analisar o curso de Física também, justamente, em prol de 
melhorar o curso de Física, mas principalmente diminuir a evasão. Então, mais uma vez, 
obrigado! 

Até mais filho, valeu aí. 
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Entrevista com P8 

 

A gente vai dar início a mais uma entrevista, justamente, para investigar as causas da 
evasão no curso de licenciatura em Física aqui do IFRN. O objetivo da pesquisa é 
justamente esse. O principal é investigar as causas, mas como o senhor vai ver no 
decorrer da entrevista...assim, é meio que impossível pensar as causas sem pensar nas 
questões relacionadas ao curso, ao aluno, aos professores, a essas entidades. A gente vai 
passar por todos esses âmbitos. Sob as condições de realização: a entrevista, ela tá sendo 
gravada e será mantido o anonimato do senhor na divulgação desses dados. No entanto, 
na entrevista, eu vou pedir que o senhor se identifique pra controle interno, pra o nosso 
controle, mas lembrando da ética da pesquisa que o anonimato vai ser mantido na 
divulgação dos dados. O senhor foi escolhido porque a gente fez uma seleção dos 
professores que poderiam contribuir com a entrevista, com a pesquisa. Então, o senhor 
foi escolhido, tanto por ter dado aula na turma 2004.2, que é a última turma do 
currículo antigo, e pra turma 2006.1, que é a primeira turma do currículo novo. Além 
disso, ter dado aula num dos semestres que mais ocorreram evasões, respectivamente, 
2004.2 e 2006.1, coincidiu ser o terceiro semestre também, além do primeiro, o terceiro 
também.  

Então, vou dar início perguntando assim...eu queria que você desse o seu nome 
completo. 

Meu nome é P8. Sou mestre em Ensino de Física pelo Programa de Pós-graduação em Ensino 
de Ciências Naturais e Matemática pela UFRN e professor efetivo do Instituto Federal de 
Educação do Rio Grande do Norte. 

Há quanto tempo o senhor é efetivo? 

Eu sou efetivo aqui acerca de vinte anos. 

E a sua formação foi em Física? Licenciatura? 

Foi em Física. Foi em licenciatura em Física. Terminei aqui pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, mas eu comecei no Rio de Janeiro. E aqui mesmo na universidade, eu fiz 
uma especialização em Informática Aplicada ao Ensino de Ciências Exatas pelo CEFET de 
Minas Gerais e fiz o mestrado aqui em Ensino de Física na UFRN. 

Pra gente iniciar o que seria, assim, uma pergunta crucial para o trabalho, para o 
senhor qual o principal motivo das evasões no curso de Física do IFRN? 

Bom, ao meu ver, um dos fatores que talvez seja o principal, não somente do instituo IFRN, 
como qualquer universidade do Brasil, é exatamente o grau de dificuldade do curso de Física. 
O curso de Física, em si, é um curso extremamente difícil, extremamente complicado e, 
geralmente, as pessoas desistem para ir migrar para outros cursos, aproveitar as disciplinas de 
que foram cursadas e vão pra Engenharia, vão pra Matemática, vão pra Química, alguma 
coisa desse tipo. Por que, realmente, é extremamente muito difícil o curso de Física. Esse é 
um dos motivos que eu acho da evasão. 

Tá certo. Agora, a gente vai detalhar algumas questões que a gente acha que podem ter 
relação com a evasão. Com relação ao currículo antigo, o senhor deu aula no currículo 
que a aula iniciava as seis e quinze [18:15]...O senhor pegou alguma disciplina que a aula 
começava nesse horário? 

Não, não. Sempre pegava a disciplina que começava logo após. 

Então assim, por ser depois, os alunos já tavam presentes na sala de aula? 
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A maioria estava presente. A maioria estava presente. Agora, esse horário, realmente, de seis 
e quinze “ah” é um pouquinho...atrapalha um pouquinho pra os alunos que trabalham porque, 
geralmente, nesse horário é que eles estão saindo do trabalho e é impossível chegar aqui às 
dezoito e quinze. 

Com relação ao currículo, a matriz curricular daqui do IFRN...o currículo antigo ele era 
mais puxado? Eram mais disciplinas por semestre? Os alunos tinham dificuldade nisso? 
Agora, tá um pouco mais leve? Como é que o senhor avalia a mudança do currículo, do 
currículo antigo para esse atual currículo? 

Primeiro, o que eu avalio é um aspecto positivo nesta mudança. Por que o currículo antigo, 
apesar de ser um curso de licenciatura, tem muitas cadeiras da área de educação, mas a gente 
não pode esquecer o aspecto físico do curso. A gente tá formando professores de Física e o 
curso antigo, ele tinha muito mais disciplinas da área de didática, da área de educação, do que 
da própria área de ciências mesmo. Isso aí dificultava um pouco. Desestimulava porque um 
aluno que vem pra fazer um curso de Física, ele quer ser físico. Então, o interesse dele é 
aprender Física, todas as partes, as subdisciplinas que compõem o curso de Física. E no 
currículo antigo tinha muitas disciplinas que não tinham nada a ver com o curso, como, por 
exemplo, aula de teatro ou alguma coisa desse tipo aí, que tem a sua importância dentro do 
curso de artes cênicas, ou dentro de um curso de artes plásticas, mas não necessariamente para 
um curso de licenciatura em Física. Então, isso era um dos motivos que desestimulava um 
pouquinho os alunos e a gente, a partir de estudos feitos, a gente já conseguiu modificar um 
pouquinho esse currículo e fazer com que as disciplinas sejam a maioria voltada para as 
Ciências Exatas, para a Física. Sem esquecer a parte de Didática, evidentemente, que é 
importante, afinal o curso é de licenciatura. Mas a maioria das disciplinas tem que ser 
efetivamente para um curso de Física. 

E a questão assim...o senhor comentou que terminou Física aqui na UFRN, então 
vivenciou a famosa grade curricular por crédito e aqui no IFRN você tem uma matriz 
curricular que  chama-se de seriada. Você acha que o atual currículo do CEFET 
[IFRN], seja 2004.2 ou 2006.1...mas essa questão de ser seriado, digamos, prejudica a 
formação acadêmica do aluno? Seria mais interessante, no curso de Física, a gente ter a 
matriz curricular por crédito em disciplinas? 

Com certeza. Com certeza, a grade curricular por crédito seria melhor pro aluno. Ele poderia 
escolher as disciplinas no semestre de acordo com suas necessidades particulares. Então, 
evidentemente, seria muito mais adequado se fosse através de crédito. Eu não tenho a menor 
dúvida disso. 

Uma reclamação, assim, constante que a gente vê dos alunos do curso da noite é que 
muitos por trabalharem e, geralmente, são os dois expedientes, manhã e tarde, têm 
dificuldade de realizar algumas atividades extracurriculares. Então, acabam devendo as 
famosas A.A.C.C, atividades acadêmicas, científicas e culturais. Qual seria a melhor 
solução pra esse tipo de problema? Cabe ao aluno, ele se esforçar mais? Procurar uma 
variedade de atividades que ele possa adequar para o horário dele? Ou o curso de Física 
e o CEFET têm que se empenhar mais pra realizar atividades pra esse público? 

Infelizmente, o CEFET não pode, digamos assim, abrir mão de determinados conteúdos, de 
determinados trabalhos, que os alunos têm que executar em função de atividades particulares 
como o trabalho. A gente sabe a importância do aluno trabalhar, mas o CEFET não tem 
condições de atender a todas essas dificuldades. Então, infelizmente é uma coisa muito 
complicada porque não tem como ser resolvida. O aluno que estuda a noite, geralmente, ele 
trabalha o dia inteiro. Então, não tem, não teria aquele tempo pra fazer determinadas 
atividades como um estágio, alguma coisa desse tipo. Final de semana as escolas não operam. 
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Então, talvez, o que poderia ocorrer seria estender um semestre pra aplicação desse estágio. 
Por exemplo, terminou as disciplinas, ele [o aluno] vai ficar um semestre pra fazer esses 
trabalhos, como por exemplo, fazer estágio na escola que ele podia fazer o estágio à noite. 
Agora, só que com isso teria que aumentar um semestre letivo se fosse o caso. Ou adequar-se, 
para dentro desse semestre letivo, ele pudesse fazer as duas coisas: pagar poucas disciplinas e 
a maioria ser dedicado a atividades extra CEFET. Ou seja, pra ir pra fazer estágio nas escolas, 
pra fazer outras atividades que durante o dia não seria, não teria como o aluno que trabalha 
fazer essas atividades. Então, a meu ver, a única solução seria essa, ele pagar poucas 
disciplinas no semestre, de maneira que ele pudesse ter vários horários vagos pra que ele 
pudesse fazer o seu estágio e outras atividades fora. 

Com relação a outro ponto que tá sendo bem discutido também é a questão do projeto 
integrador. Se bem que não tem muita relação com a evasão, mas a gente tá também 
querendo entender um pouco melhor o curso de Física no decorrer desses anos. Com 
relação ao projeto integrador, você acha que tá tendo uma boa repercussão esse projeto? 
Tá deixando a desejar? 

Inclusive, já foi palco de discussão aqui na reunião e a opinião do grupo de Física é unânime: 
o projeto integrador, apesar de ser interessante, mas ele não atendeu às expectativas pra o 
curso de licenciatura. Era mais, digamos assim, um trabalho extra pra pontuação do aluno, 
como geralmente é utilizado trinta por cento pra pontuação da média final, mas que ao meu 
ver, no grupo de Física, eu falo também por eles, não houve uma adequação a esse curso. 
Então, pra gente não há viabilidade desse projeto integrador. 

E com relação aos livros que os alunos usam e que o senhor indica, os alunos têm acesso 
à biblioteca? A esse tipo de material? Eles reclamam pela falta dele? 

Eles têm sim. Inclusive, o próprio instituto, ele, comprou vários livros de Física. Então, eu 
diria que a biblioteca está bem capacitada pra atender os alunos em relação ao material 
didático. 

Com relação à segunda dimensão que tá relacionada à profissão docente, vamos falar 
um pouco dos alunos que escolheram a licenciatura. Você acha que existe alguma 
relação entre a escolha do curso e a baixa concorrência?  Ou seja, um aluno assim...“eu 
quero fazer o curso de Física porque eu vi que tem uma concorrência ali em um e meio, 
dois no máximo, eu acho que eu tenho chance de passar”. Você acha, pelo que você viu 
dos seus alunos, eles demonstravam isso: que tinham escolhido o curso de Física, por 
exemplo, pela baixa concorrência? 

Isso aí são fatores que a gente observa há vários anos, há vários anos mesmo. Isso é um fator, 
realmente, que existe, a baixa concorrência. Então, um aluno, geralmente, como ele não tem 
ainda discernimento em saber o que é que vai fazer, ele vai pela concorrência. Isso aí é um 
fator que não deixa de existir. Então, isso aí é um fator. Tanto é que a entrada dos alunos de 
Física é muito grande, mas a saída [desistência] é maior ainda porque eles entram achando 
que, pelo fato de ter uma baixa concorrência, o curso seria fácil. E como o curso é muito 
complicado, é muito difícil, então o que é que eles fazem: não aguentam e simplesmente 
saem. Então, a quantidade de alunos que se formam é muito baixa. Isso é um fator. O segundo 
fator que a gente observa muito, inclusive em contato com os próprios alunos, é que boa parte 
desses alunos, eles não fazem o curso de licenciatura em Física pra ser professor de Física e 
sim pra ter um curso, que é fácil entrar, que ele possa ao terminar aquele curso fazer concurso 
pra atividades públicas, pra concurso público pra determinados setores que não exige, 
especificamente, determinado curso superior. Então, o que a gente verifica em comentários 
com os alunos é exatamente isso. Muitos desses alunos fazem o curso de Física só pra ter o 
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diploma pra depois fazer concurso público, só isso. Então, poucos se dedicam à atividade 
acadêmica. 

E até mesmo com relação à baixa concorrência e alta evasão, você acha também que 
existe essa relação de baixa concorrência que é mais fácil pro aluno desistir? 

Existe, com certeza. Isso aí em qualquer curso de Física, seja licenciatura ou bacharelado, em 
todas as instituições superiores no Brasil, sempre, sempre, sempre. Eu tenho um exemplo, a 
minha primeira turma de Física no Rio de Janeiro. Eram sessenta e dois alunos. Eu saí de lá 
no último ano, me transferi pra cá, a minha turma de formandos aqui foram três. Quer dizer, 
em média, já que foi feita essa estatística, dá em torno de um vírgula cinco alunos formados 
em Física por ano; um e meio, dois, nessa faixa baixa. Então, realmente, isso aí é fator 
primordial. 

Com relação ao número de vagas oferecidas, o senhor acha que o número tá legal, de 
trinta alunos por vestibular? Poderia ser menor? Ou maior? 

Tá, principalmente, em função dessa alta evasão. Então, pra a quantidade de alunos que entra, 
a gente verifica que muito desses alunos não chega nem a se matricular. Passa no curso e não 
chega a se matricular. Então, o número tá bem adequado pra suprir essa evasão. 

Se a gente pensar agora o público alvo desse curso, inicialmente, tinha-se a proposta de 
que o público alvo seria aqueles professores, principalmente da rede estadual de ensino, 
que davam aula de Física, mas não tinham o diploma como licenciados em Física. Você 
acha que esse público alvo mudou ao longo desses anos? 

Mudou com certeza. 

Qual o atual público alvo desse curso? 

Na realidade, o que a gente verifica nessas últimas turmas, que a quantidade de professores 
que já ensinam no estado ou nas escolas particulares e vem fazer o curso de Física não tá 
sendo tão grande não, pelo contrário, tá reduzindo. Tá regredindo isso aí. Então, na realidade, 
os alunos que fazem o curso, a maioria, não tem nada a ver muito com o ensino não. Eles não 
trabalham na área de ensino. Só fazem atividades extras. Todas as turmas, sem exceção, o que 
a gente verifica é que tem muitos alunos militares. Então, muitos alunos militares, eles estão 
ingressando o curso de licenciatura em Física aqui. Todos os anos, as turmas têm militares. 
Então, muito pouco vem de origem acadêmica. 

E questão...com relação às conversas de corredor, informais com os alunos, como é que 
eles viam as disciplinas pedagógicas? Eles viam que se identificavam? Que eram 
necessárias? Que tavam sendo muitas disciplinas pedagógicas? 

É como eu tinha falado antes. A crítica...a quantidade excessiva de disciplinas pedagógicas 
atrapalhava um pouquinho, digamos, o curso e desestimulava os alunos. Porque, quando eles 
vêm fazer um curso, eles têm aquela mentalidade, pelo menos a grande parte, de ser Físico, de 
aprender as disciplinas da área de Física. São empolgados. E eles as disciplinas da área de 
Didática, pra pelo menos a parte de um curso inicial, pros alunos que tão com aquela 
mentalidade de aprender Física, eles ficam um pouquinho desestimulados em determinadas 
disciplinas da área pedagógica. Então, isso aí, realmente, a crítica era muito grande. A crítica 
era muito grande tanto pelos alunos como pelos professores pela quantidade excessiva de 
disciplinas da área pedagógica, muito mais do que as disciplinas da área de Física. Por isso 
que esse novo currículo, a gente tentou modificar, inverter um pouquinho isso, colocar mais 
disciplinas da área da Física e não da área de Pedagogia sem tirar a importância, 
evidentemente, das disciplinas. 
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Com relação àqueles...a gente tá falando dos alunos...o senhor disse que boa parte visava 
ter o diploma pra tentar concurso público. Aqueles que não se encaixam nessa situação, 
você via que eles se identificavam com a carreira de professor? Eles diziam: “eu tô aqui 
no curso de Física porque eu quero ser professor de Física, eu quero viver disso como 
professor de Física”? 

Tinha. Agora não é a maioria. Não é a maioria. Alguns alunos eram...se identificavam muito 
como professor de Física, mas não era a maioria não. A maioria, realmente, tava ali pra ter um 
curso superior e daí galgar outra profissão, mas não especificamente a de professor. 

Mas assim, da escolha do curso, o que é que o senhor mais escutava dos alunos? Fora 
essa necessidade de ter um título de nível superior, o aluno entrava no curso que tinha 
menor concorrência e acabava muitas vezes se evadindo. Mas aqueles que buscavam 
Física, diziam que queriam Física? Ou se identificavam com cálculo? 

Se identificavam. Aqueles que queriam, realmente, ser professor, ele se identificava com a 
área de exatas. Inclusive, a pretensão dele seria entrar para o instituto, entrar pro IFRN, fazer 
concurso pra aqui. Então, isso aí é...realmente, existe essa preocupação com a área de exatas 
por ele. 

Com relação ao...vamos pensar assim...a motivação dos estudantes. Você via os alunos 
motivados a estudar? Eles estavam presentes na sala de aula participando? Ou eram 
mais passivos? Eles não tinham tanta motivação em estudar? Eles levavam com a 
barriga, por exemplo? 

Não. Com certeza, eles tinham motivação pra estudar. Pelo menos, a maioria, na minha 
disciplina, eles tinham essa motivação. O que ele não tinha motivação era exatamente nas 
disciplinas da área pedagógica. Eles não gostavam muito de assistir as aulas...mas exatamente 
pela empolgação da área de exatas. Mas pelo menos na parte que eu ensinava, 
eletromagnetismo, os que realmente queriam ser professores e mesmo que a intenção seria 
fazer outra carreira, eles eram dedicados à área de eletromagnetismo. 

Pensando agora no nível dos alunos. Os alunos, eles, geralmente, tinham um nível muito 
bom? Deixavam a desejar? 

Deixavam a desejar. O que a gente observa é que o nível deles deixava muito a desejar. 
Aquela base de Física do ensino médio era muito precária, muito precária mesmo. 

A base de matemática também? 

A base de Matemática muito precária. Talvez seja a maneira da seleção. Isso aí, eu não tenho 
as minhas dúvidas, a maneira como o aluno é selecionado pra entrar aqui. Então, eu acho que 
a seleção peca um pouquinho, peca um pouquinho. A base de Matemática, a base de Física 
deles é muito baixa, muito deficiente mesmo. 

No caso você falou que a seleção deixa a desejar, mas em que aspecto? Deveria ser mais 
elevado o nível? 

Deveria ser um nível mais elevado, digamos assim, um ponto de corte um pouquinho mais 
elevado. Se não me engano, aqui, se o aluno fizer uma questão na prova de Física, ele passa. 
O que eu acho um absurdo. O que eu acho um absurdo. Não é por aí. Então, eu acho que a 
maneira de você ser selecionado aqui tá contribuindo pra isso, pra entrar aluno sem base. 

E se a gente pensar nesses alunos que não têm base. No caso, o aluno entrou. Ele já tá 
dentro do curso, mas apresenta dificuldade. O que é que a gente poderia fazer? Ou você 
acha que seria só obrigação do aluno, assim, desenvolver esse lado? Ou o que é que a 
coordenação poderia fazer pra ajudar esse aluno? Como é que você vê? A questão assim, 
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realmente, a coordenação do curso, ela, pode fazer algo pra ajudar esse aluno? Ou é algo 
que ele tem que buscar por si só? 

Eu acho que uma coisa que seria importante, só que talvez isso fosse prolongar um pouquinho 
o curso, seria fazer uma disciplina de nivelamento, principalmente, na área de Matemática, na 
Matemática e Física básica. Então, eu acho que isso aí, realmente, seria um fator que poderia 
ajudar os alunos, os alunos mais deficientes, ter disciplinas, num curso de nivelamento, pelo 
menos, um semestre ou talvez até menos, pra que ele chegasse nivelado. Particularmente, nas 
minhas aulas de eletromagnetismo, eu retorno a base do conteúdo de eletromagnetismo do 
ensino médio porque, se não, não tem condições de dar o curso. A gente perde um pouquinho 
mais de tempo, mas a gente vai cavando tudo aquilo que ele aprendeu no ensino médio pra 
poder fazer esse próprio nivelamento dentro da disciplina. 

A gente sabe que o IFRN é uma instituição pública, mas, apesar disso, a gente tem 
alguns gastos: no caso, do aluno, às vezes, tirar uma xerox, comprar um livro, ou até 
mesmo lanchar aqui à noite e até mesmo a própria locomoção de chegar até o instituto. 
O senhor, em algum momento, percebeu fazendo esse tipo de reclamação? Reclamar do 
lado financeiro? Que tiveram dificuldades? Tava difícil de levar o curso por conta desse 
lado financeiro? 

Não, absolutamente não. Nunca constatei isso aí. Principalmente, porque a grande parte dos 
alunos do curso da noite eles trabalham. Têm o seu próprio salário. Já estão mais ou menos 
equilibrados. Eles nunca apresentaram essa dificuldade financeira de acompanhar o curso, de 
material didático etc. 

Entrando na questão do aluno trabalhador. A gente vê que existem dois tipos de aluno 
bastante distintos aqui no curso de Física, que é o aluno trabalhador e o aluno com 
dupla matrícula. Sobre os alunos trabalhadores, como é que o senhor via esse tipo de 
público? Eles eram alunos que tinham dificuldade de acompanhar o curso? Faltavam 
muito? Tinha uma maior facilidade de se evadir? Como é que o senhor via esse tipo de 
público? Ele tava cansado? Ele tava sonolento à noite? 

Não, eu diria que o cansaço não seria o problema. O que eu verifico sempre, todos os 
semestres, é a falta dos alunos em função do trabalho, em função de viagem. Muitos alunos 
trabalham na Petrobrás e eles passam algum tempo embarcados. Isso aí dificulta muito a 
aprendizado dele. Agora, cabe a ele, evidentemente, suprir essa falta com uma maior 
exigência dele mesmo durante as horas de folga. Esse fator, ele realmente existe, mas não é 
por cansaço. Pelo que a gente constata, realmente, não é por cansaço. É faltar em virtude do 
trabalho mesmo, tanto para os profissionais na área da Petrobrás como para os militares. 

Professor, e nesse aspecto...pensando nos professores, seja a sua própria prática docente, 
como a dos demais colegas...o senhor vê que existe uma certa flexibilização por parte dos 
professores para esse tipo de aluno? Ou seja, o aluno tá embarcado ou então um aluno 
que tá de serviço, por exemplo, no caso de um militar, ele falta uma atividade, falta uma 
prova, o professor, ele é flexível pra marcar uma outra data? Ele entende esse aluno? 

Com certeza. Isso, eu falo por todos, nunca os professores daqui colocaram dificuldade pra 
esses alunos que faltam por necessidade de trabalho. Sempre, a gente prorroga as atividades 
pra depois, ou antes, da viagem deles. Isso, a gente sempre flexibiliza em questões de 
avaliação. 

Vamos pensar agora num outro tipo de aluno, o aluno com dupla matrícula. 
Geralmente, é um aluno que tem uma matrícula na UFRN e a outra aqui no curso de 
Física. Então, como é que o senhor vê esse tipo de aluno? Eu vejo assim, pelo que eu tô 
vendo em alguns professores existe um certo preconceito com esse tipo de aluno. 
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Argumentam que tá ocupando a vaga de uma outra pessoa e por aí vai. Como é que o 
senhor vê esse tipo de aluno? Além de tá com essas duas matrículas, ele é um aluno que 
tem dificuldades de aprendizagem? Ele entrega atividades fora do prazo? Como é que 
você faz uma avaliação desses alunos? 

São...é uma situação meio complexa. Primeiro, existe o aspecto de ele tá ocupando uma outra 
vaga porque são duas instituições públicas mantidas pela União. E ele tá tirando, 
evidentemente, a vaga de outro aluno que poderia estar ali. Esse é um problema realmente que 
existe, mas por outro lado a gente vê que se o aluno, ele, tem duas matrículas, ele tá fazendo 
dois cursos, é porque ele quer se aprimorar mais. Então, é uma situação muito complexa. São 
dois pesos e duas medidas. A gente, eu, particularmente, eu tenho, digamos, essa visão 
positiva de ele querer realmente fazer dois cursos, se informar mais, mas por outro lado, ele tá 
tirando a oportunidade de outro aluno de estudar pago pela União. E além do mais, a gente 
verifica também que alguns alunos, eu não diria todos, eles dão, digamos, mais importância 
aos trabalhos da universidade do que ao instituto. Faltam prova. Mas não são alunos relapsos. 
Geralmente, eu diria talvez todos os alunos que tem essa dupla matrícula, eles são alunos 
bastante inteligentes. Quando ele faz uma prova, geralmente, são os primeiros da turma. Eles 
só têm essa duplicidade, mas são os primeiros da turma. O que acontece, às vezes, é ele faltar 
prova, porque tá se dedicando mais a universidade, mas eles nunca tiveram problemas de 
aprendizagem, no instituto, em função de também estudar na universidade. Não são maus 
alunos para o instituto. Apesar de faltarem, mas eles terminam o curso, geralmente, nas 
primeiras classificações. 

E pensando também na flexibilização dos professores. O mesmo comportamento que os 
professores têm para com o aluno trabalhador, eles têm também para o aluno com dupla 
matrícula? Ou seja, têm essa flexibilização em entender? 

Tem. Pelo menos, eu nunca constatei, digamos, esse preconceito, em termos de avaliação, em 
termos de prova, do professor querer prejudicar o aluno em função de ele estar na 
universidade, na UFRN, em detrimento das atividades daqui. Eu nunca constatei esse 
preconceito em função disso ai. Digamos que a flexibilidade que a gente tem com o aluno que 
trabalha, que tá embarcado pela Petrobrás, algum coisa desse tipo, a gente tem também pro 
aluno que tá exercendo determinada atividade naquele horário na universidade. 

Com relação à evasão, pelo que o senhor presenciou, quem é que tem uma maior 
evasão? O aluno trabalhador? Ou o aluno com dupla matrícula? Ou se tá no mesmo 
nível?  

Olha, eu nunca, digamos, nunca foi feito, digamos, uma pesquisa a respeito disso aí, mas o 
que eu observo, pelo menos na minha disciplina, é que a evasão é maior para os alunos que 
tem dupla matrícula. Eles acham que, digamos, o curso lá da universidade é mais importante 
que o curso aqui. Então, simplesmente, abandonam o curso daqui. Um dos fatores é, digamos, 
a dificuldade do curso de Física em si. Às vezes, fazem Engenharia, que é um pouquinho mais 
simples, e eles acham...eles dão mais importância ao curso que ele vai ter pela universidade. 
Talvez o nome universidade, pra eles seja um fator, digamos, mais importante que o instituto 
federal, antiga escola técnica, apesar de a gente saber que, por exemplo, o nosso curso de 
Física aqui foi considerado um dos melhores do país. Até bem melhor classificado que o 
próprio curso de licenciatura da universidade. Então, esse grau de importância, a gente 
verifica que o aluno ele tem a visão errada que o curso da universidade é melhor do que o 
daqui. Então, a gente verifica que essa evasão é mais pra um aluno de dupla matrícula. 

E tem-se uma certa teoria, vamos dizer assim, que a evasão pode ocorrer quando um 
aluno ele não conhece o curso, seja o curso como um todo, digamos ser profissional 
daquela área, e também quando não conhece a grade curricular, o currículo que ele vai 
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ter que vivenciar. Então, tem uma teoria que atribui isso quando o aluno não conhece 
tão bem o curso que ele tá entrando, ele acaba mais facilmente saindo. Você acha que 
isso se aplica ao CEFET, aqui ao IFRN, no curso de Física? Muitos alunos acabaram se 
evadindo do curso de Física porque não conheciam bem o currículo, não conhecem bem 
a questão de ser um professor de Física? 

Eu creio que isso aí também contribui, também contribui. E, geralmente, quem entra na 
instituição superior, ele, não tem acesso, digamos assim, a essas informações. Ele não se 
preocupa...eu não digo que ele não tem acesso...ele poderia ter acesso se ele quisesse, mas ele 
não tem essa preocupação de procurar a instituição e verificar a grade curricular. Eu nunca vi 
aluno nenhum fazer isso, ter essa preocupação de saber quais são as disciplinas do curso. Ele 
vê o curso como um todo. “Eu vou ser professor de Física. Eu vou ser engenheiro. Eu vou ser 
médico”. Então, ele vê um curso como um todo. Ele não tem a preocupação de verificar a 
grade curricular. Então, depois que ele entra no curso, que ele nota que pra atingir aquela 
meta, ele vai ter que cursar determinadas disciplinas que pra ele não são interessantes, então aí 
começa, digamos, um fator que contribui pra evasão. Eu mesmo já tive essa dificuldade, como 
todo profissional da área de Física, teve determinada disciplina, ou outras em outros cursos, 
que aquela grade curricular tem disciplina que pra ele não é interessante. E ele vai ter que 
cursar. E, às vezes, aquela disciplina é extremamente complexa e ele acaba, às vezes, 
desistindo. 

Vamos agora pra última dimensão que é sobre os professores. Questões relativas aos 
professores. O senhor pode comentar sobre sua própria prática docente como das dos 
outros colegas. Fique a vontade sobre esse aspecto. Então, com relação à relação que 
existe entre os professores e os alunos, como é que essa relação é no curso de licenciatura 
em Física? É uma relação harmoniosa? Ou não, é conflituosa? O professor tá próximo 
do aluno? Tá distante?  

Aqui, especificamente, no IFRN, eu noto que a aproximação dos alunos do curso de 
licenciatura e do grupo de Física, a aproximação é total. Eles têm liberdade de vir aqui ao 
laboratório, de vir na sala dos professores, de discutir, conversar, tirar dúvidas. Então, eu não 
nunca soube de um caso que houvesse essa dificuldade de relacionamento entre professor e 
aluno no curso de Física. Muito pelo contrário. A aproximação aqui é muito grande. 

A questão do...vamos pensar assim...do interesse do professor. O professor, ele, tá 
interessado em dar aula? Ele estimula o aluno a aprender? Ou não? São profissionais 
que “eu já tô aqui faz tempo”, então só querem mesmo ter o salário dele e ponto final? 
Não se interessa muito pelos alunos? 

Não. Eu não diria isso em hipótese alguma. Muito pelo contrário. Os professores daqui, eles 
estimulam muito os alunos, principalmente, já chega até o ponto de os professores, digamos, 
ter mais interesse no curso de licenciatura, curso superior, do que o próprio ensino médio. 
Então, a empolgação do professor em ministrar aula no curso de licenciatura em Física é 
muito grande, é muito grande. E estimular os alunos principalmente: através de informações 
sobre concursos pra aqui ou pra outras instituições. Então, realmente, aqui, eu não vejo 
nenhum professor, que digamos, queira apenas cumprir a sua carga horária, cumprir a sua 
atividade, esperando a aposentadoria ou alguma coisa desse tipo. Isso aí eu assino em baixo. 

Eles dominam o conteúdo?  

Dominam. Os professores daqui, principalmente...digamos, a capacitação dos professores 
daqui é muito boa. Cada dia, cada ano que passa, nós temos mais doutores entrando aqui, 
mestres e doutores. E a capacitação tá sendo, cada ano, melhorada, cada ano melhorada. 
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Com relação à disponibilidade do professor. No seu caso, o aluno tem...facilmente lhe 
encontra em outro horário que não o da aula? O senhor tá disponível, assim, pra marcar 
com um aluno pra tirar dúvida ou coisa desse tipo? Os outros professores...um aluno 
que necessite ele pode vir conversar, seja sobre aspectos da disciplina ou até mesmo tirar 
uma dúvida? 

Pode, pode. Especificamente, nós temos aqui outras atividades além da sala de aula, de 
trabalhos executados aqui mesmo dentro do laboratório, na nossa sala de aula. Então, nós 
temos alguns horários que os professores estão aqui disponíveis para os alunos. Digamos que 
não é, digamos, uma disponibilidade integral. Existe aquela carga horária a ser cumprida, 
além do curso de licenciatura, nós temos também os cursos do ensino médio. Isso aí toma um 
pouquinho o horário do professor, mas os alunos, eles, estão abertos aqui a procurar os 
professores a qualquer hora. Eles não estão aqui todos os horários, todos os dias, mas existem 
horários em que os alunos podem encontrar os professores aqui ou mesmo marcar um horário 
pra tirar dúvidas. 

Como é que a gente poderia analisar os professores daqui do CEFET no sentido do estilo 
do professor? A gente poderia dizer que os professores são muito rígidos? São severos? 
Ou não? São light, no sentido de só entrar na disciplina é certeza o aluno passar? O 
professor não tá nem aí? É flexível? Como é que a gente poderia ver o estilo do 
professor? Mais o que os alunos dizem, de um modo geral, dos professores? 

Eu diria aqui que o curso de Física...os professores do curso de Física, eles, são bastante 
exigentes. Eles são bastante exigentes. É só verificar a quantidade de alunos que existem em 
dependência, por exemplo. Que, realmente, aqui não é...a gente não procura não passar o 
aluno porque ele quer terminar o curso pra trabalhar ou alguma coisa do tipo. O grau de 
exigência aqui dos professores, minha especificamente, o curso de eletromagnetismo é um 
curso um tanto quanto complicado, complexo, o grau de exigência é muito grande. Então, 
realmente, aqui existe a flexibilidade para o aluno fazer os trabalhos, para o aluno fazer as 
avaliações, mas em questão de exigir o resultado disso aí, a exigência eu diria que é bastante 
grande, bastante grande mesmo. 

E pensando numa questão que é uma nova função para o professor, que a gente chamou 
de professor orientador. Seria não aquele professor da monografia, mas seria orientador 
no aspecto de orientar os alunos para evitar as dificuldades de aprendizagem e assim 
diminuir os índices de reprovação, interrupções de matrícula, evasões, e até mesmo 
orientações sobre qual o melhor professor para a monografia, a melhor escola para o 
estágio, esse tipo de coisa. Você acha que seria interessante, esse novo professor? Um 
professor com esse papel? Ele não vai orientar um aluno, mas sim uma turma. Então, a 
turma entrou. Vai ter um professor orientador que sempre que ela tiver necessidade, ela 
pode consultar esse professor pra essas questões, mas, principalmente, pra evitar a 
evasão. Que o aluno permaneça no curso da melhor forma possível. Você acha 
interessante? 

Eu acho que não teria necessidade de um professor específico pra isso. Eu acho que o 
professor, qualquer professor de qualquer disciplina de qualquer curso, não apenas de 
licenciatura, além de professor, ele tem que ser educador e não apenas professor. Ele não deve 
ser um passador de conteúdo. Ele tem que ser um verdadeiro educador. Preparar pra disciplina 
e preparar pra cidadania. Eu faço questão, no curso de licenciatura, mostrar pro meu aluno 
que ele vai ser professor, ele vai ser um educador. Então, ele tem...por isso que eu cobro. Sou 
muito exigente, em termos de avaliação, em termos de conteúdo, em termos do aspecto de 
resolução de uma prova, porque ele vai ser também um educador. Então, ele vai ter que exigir 
também do seu aluno. Então, daí começa, digamos assim, a decadência do ensino se a gente 
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não tiver essa preocupação de transmitir pro aluno que ele tem que ser exigente com ele 
mesmo. Se não acontecer isso, não há educação que vá resistir, não. Então, um professor, ele, 
tem que ter essa preocupação de mostrar pro aluno que ele tem que fazer a coisa bem feita. 
Ele [o aluno] tá aqui prum curso de licenciatura. Ele tá aprendendo a ensinar. E aprender a 
ensinar é uma coisa muito complexa, muito difícil. Pra ele ser, realmente, um bom professor, 
um bom educador, ele tem que aprender bem a ensinar. Então, o professor, ele, tem que ter 
essa preocupação de orientar na própria disciplina, o andar da disciplina, mas também 
preparar aquele aluno pra estágio, mostrar que existe concurso pra ser feito por aí, que ele tem 
que tá preparado pra aquilo. Eu acho que não necessita de um professor específico pra isso. 
Todos os professores de todas as disciplinas, ele teria que ter essa preocupação, de ser um 
educador e ser um incentivador pro aluno. 

Pra gente finalizar com uma última pergunta. Se a gente pensar numa situação em que o 
senhor tenha total poder pra realizar alguma mudança ou implementar alguma coisa, 
seja na instituição, no IFRN, seja no curso de Física, ou até mesmo na vida do aluno, na 
vida dos professores, vamos pensar assim, até mesmo na profissão docente; se você 
pudesse mudar qualquer coisa ou então implementar algo, você tem toda a liberdade 
pra isso, que coisa você mudaria pra evitar a evasão? Se a gente pensar na situação que 
a gente tá “eu vejo a evasão dessa forma e uma coisa que com certeza diminuiria a 
evasão seria isso”. Então, o que é que seria isso? 

Se eu pudesse mudar, eu mudaria o sistema de crédito. Eu colocaria o sistema de crédito. Que, 
às vezes, o aluno, ele tem essa...ele desiste do curso, tem essa evasão, às vezes, porque 
determinada disciplina não se encaixa no horário dele. Ele mudou o horário de trabalho, 
alguma coisa desse tipo, e ele não tem essa versatilidade de se matricular em uma disciplina, 
em duas disciplinas, apenas naquele semestre porque ele só tem condições de estudar 
naqueles dias. Então, digamos assim, isso aí seria um fator que melhoraria demais o problema 
da evasão. Principalmente...talvez, ele, evidentemente, iria prolongar o curso. Ele iria 
prolongar o curso, mas ele terminaria o curso. Então, eu acho mais viável ele prolongar o 
curso do que simplesmente desistir. Ter aquele trabalho de fazer um vestibular, de cursar 
determinadas disciplinas e simplesmente desistir, trancar ou começar outro tempo depois. Eu 
acho que se fosse através de créditos ficaria bem mais simples. Se eu pudesse mudar, eu 
colocaria o sistema de crédito aqui. Deixaria mais livre pro aluno escolher: se ele quer 
terminar antes, se ele tem mais tempo livre pra se dedicar a mais disciplinas; se ele não tem 
esse tempo livre, se dedicar a menos disciplinas. Seria mais adequado. Eu acho que esse fator 
aí iria minimizar muito o problema da evasão. 

Então, professor, a gente termina agora a entrevista. Como de praxe, a gente deixa um 
espaço pra as considerações finais caso o senhor queira resgatar algum pensamento 
sobre alguma questão anterior ou até mesmo comentar sobre essa pesquisa. Então, 
deixamos um espaço final pra o senhor. 

Bom, geralmente, eu encaro o curso de licenciatura em Física ou licenciatura em qualquer 
outra disciplina de qualquer outra área como um curso extremamente complexo porque a 
coisa mais difícil que existe é a gente educar os homens. É extremamente complexo. É 
extremamente complexo. Então, acho que pra se ingressar num curso desse, tanto o professor, 
como o aluno, ele tem que tá ciente que ele tem que fazer um curso perfeito porque ele é um 
modificador na atitude do aluno. Ele é um formador de cidadão. E isso aí é muito complexo. 
Não é como um curso de Engenharia que você aprende fórmulas matemáticas, você aprende a 
fazer um cálculo estrutural e constrói um edifício. Aqui, a gente tá construindo cidadãos. 
Então, é muito complexo. Tem uma frase que eu sempre coloco essa frase na cabeça que é 
uma frase muito didática que se encaixa aí: “se você quer colher em um ano, você planta 
cereais. Se você quiser colher em dez anos, você planta árvores. Mas se você quiser colher pra 
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vida inteira, você deve educar os homens”. Isso aí realmente é um fator primordial. É muito 
difícil educar. Então, se a gente entra num curso desse, tanto professor, como aluno, tem que 
ter ciência que tem que fazer a coisa perfeita. A mais perfeita possível. 

Então, pra finalizar a entrevista, eu quero agradecer a sua participação. Agradecer em 
nome do professor Dante, do Núcleo de Pesquisa em Educação, uma vez que essa 
pesquisa tá relacionada a esse núcleo e dizer que as informações que o senhor deu são 
muito importantes pra pesquisa porque não são apenas relacionadas à evasão, mas pra 
gente rever o próprio curso também. Que pensar a evasão, como eu disse, sem pensar no 
aluno, no curso, no professor, toda medida seria paliativa se não tivesse essa visão geral. 
E que nessa nossa preocupação, que preocupação? Que a gente possa formar com 
qualidade algo que a gente acredita que o CEFET já faz, mas formar em quantidade 
cada vez mais. Então, mais uma vez obrigado. 

Isso é extremamente importante. Eu é que agradeço. E espero que a gente possa contribuir pra 
a melhoria do curso. 
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Entrevista com P9 

 

Nós vamos dar início agora a mais uma entrevista pra...da pesquisa que tem como 
objetivo investigar as causa da evasão na licenciatura em Física. Então, como tem no 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a metodologia da pesquisa, ela tá sendo 
gravada, como você tá vendo. Então, será mantido o anonimato do entrevistado para a 
divulgação e publicação desses dados. No entanto, durante a entrevista, você será 
identificado normalmente, mas na divulgação desses dados, você será identificado com 
um codinome ou então um número que irá identifica-lo, conforme a ética da pesquisa em 
manter o anonimato do entrevistado. Então, o senhor foi selecionado de acordo com 
nossos critérios por ter dado aula na turma 2004.2 e 2006.1 e nos períodos que teve alta 
evasão, então viveu de perto, enquanto professor, essa problemática. A entrevista tá 
dividida em quatro principais blocos. Um é em relação ao curso: questões relativas ao 
currículo, às atividades desenvolvidas no curso. A segunda é sobre a profissão docente: 
com relação ao aluno da licenciatura querer ser ou não professor. A terceira com 
relação ao próprio aluno: a questão do aluno trabalhador, do aluno com dupla 
matrícula, por exemplo. E a última relacionada à sua prática docente enquanto 
professor e comentários sobre os seus colegas também. 

Então, inicialmente, eu queria que você dissesse o seu nome completo. 

Meu nome é P9. Sou professor do IFRN. 

É professor efetivo? 

Efetivo. 

Há quanto tempo? 

Desde 1985. 

Qual a sua formação acadêmica? 

A minha formação é Física, licenciatura. Eu fiz mestrado na Engenharia Mecânica, na área de 
energia e dispositivos térmicos. E, recentemente, concluí o doutorado em Educação na área de 
produção...estratégias do pensamento e produção do conhecimento. 

Professor, inicialmente, eu acho que essa é a pergunta mais crucial da pesquisa. Pra você 
qual o principal motivo das evasões aqui da licenciatura em Física do IFRN? 

O principal? Tem que escolher um logo? 

Não, você pode ficar a vontade pra dizer quais seriam esses motivos. 

Olhe, tem um motivo que tá dentro das três linhas que você...ou quatro [linhas] que você 
definiu já como metodologia. Primeiro, a questão do aluno trabalhador. É sério porque o 
aluno trabalha oito horas por dia, às vezes, em atividades cansativas, em atividades 
estressantes...oito horas por dia. Vem assistir aula, muitas vezes, à noite até às dez horas da 
noite [22:00]...depois se desloca pra cá e, às vezes, o aluno mora longe. E eu me pergunto 
quando é, que horas, que dia esse aluno estuda? Principalmente, no curso de Física que tem a 
necessidade de ter uma dedicação e um tempo livre pra leitura, pra prática de exercícios, pra o 
próprio pensar. Mesmo que não esteja estudando diretamente ou lendo...pensar sobre as 
questões e experimentar...Que horas esse aluno faz isso? Outro ponto, que agora tá 
diminuindo mais, mas é a dupla matrícula. Muitos alunos veem o curso do instituto [IFRN] 
como um trampolim para outros cursos mais concorridos em outras universidades. Já 
aconteceu vários casos de alunos que vieram fazer o curso de Física pra...se ele [o aluno] tem 
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uma certa dificuldade em Física, ele acha que aqui nos primeiros anos, ganharia uma 
experiência pra fazer um vestibular mais concorrido. 

A gente, agora, vai detalhar alguns pontos que a gente acha que podem estar 
relacionados à evasão e até mesmo pra avaliar o próprio curso. Com relação ao 
currículo antigo, que a última turma foi a turma 2004.2...com relação ao horário, que às 
seis e quinze [18:15] começava as aulas...você via os alunos chegando atrasados? Eles 
tinham dificuldade em tá presente nesse horário? Ou não era problema isso? 

Era problema. Seis e quinze...muita gente termina de trabalhar às seis horas [18:00] e não 
tinha tempo hábil pra chegar aqui às seis e quinze. Teve uma época inclusive que se fez umas 
coisas que não eram permitidas que foi eliminar esse horário e começar as sete [19:00], seis e 
meia [18:30], era normal. 

Com relação à questão da quantidade de disciplinas por semestre. O currículo antigo, a 
gente pode dizer que ele era puxado comparado a esse atual currículo? 

Era. Era. O curso antigo, ele não cabia na carga horária. A quantidade de disciplinas, como o 
curso foi elaborado, não cabia na carga horária. Não sei como é que foi feito essa conta, mas 
era muita disciplina no semestre e o aluno não tinha a possibilidade de ser reprovado. Não 
tinha um dia que ele pudesse pagar uma disciplina...um horário vago pra ele pagar essa 
disciplina que ele ficou retido. Então, isso complicava porque se a pessoa ficou retida em duas 
disciplinas, ela praticamente tinha que cursar de novo, todas as disciplinas de novo. E isso 
contribuía pra evasão. 

E com relação à questão desse atual currículo. A gente pode dizer que foi um avanço em 
relação ao anterior?  

Foi. O currículo novo, ele aumentou o tempo do curso. Ele deixou um dia livre pra realização 
do estágio porque o aluno trabalhador não tem condições de fazer o estágio no tempo de aula. 
Por exemplo, se um aluno trabalha, se ele tem, no currículo antigo, todos os horários cheios 
que horas ele ia fazer o estágio?... 

[interrupção] 

Então, nós reservamos um horário, um dia na semana sem aula, pra o aluno poder fazer 
estágio, pra poder participar das atividades da prática como componente curricular. Ficou 
mais bem distribuídas as disciplinas nos semestres. E foi um avanço, com certeza. 

Com relação a um grande problema apontado pelos alunos evadidos que foi a questão 
da matriz curricular aqui do CEFET, atual IFRN. Comparando com a UFRN, que tem 
a tradição de ter o currículo por crédito, onde o aluno opta pelo número de disciplinas 
que ele paga. É diferente daqui onde ele tá que é seriado. Ou seja, ele se matricula já 
automaticamente nas disciplinas daquele semestre. Você acha que isso é um fator 
complicador na vida acadêmica de um aluno daqui? 

É. Porque o aluno, ele é reprovado no semestre. Ele não é reprovado na disciplina. E a gente 
não pode nunca supor que o aluno nunca vai ser reprovado. Mesmo com acompanhamento, 
mesmo com avaliação contínua, com os recursos que se possa ter, a gente nunca pode supor 
que o aluno não pode ser reprovado. Acontecem casos de doença. Acontecem casos de 
mudança. Acontecem n casos em que o aluno precisa ficar retido. Então, o aluno não tem a 
possibilidade de resolver pagar determinada disciplina. A gente perdeu muito aluno por causa 
disso e perdeu alunos que queriam vir pra cá porque ele veio...veio aluno da UFRN aqui de 
Natal, veio aluno de Mossoró com o curso de Física praticamente completo. Quando chega 
aqui, ele não pode se matricular porque não tem as disciplinas...tá faltando poucas disciplinas, 
mas ele não vai pagar porque ele teria que começar fazendo o sistema seriado desde o começo 
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do curso. Ele não tem como se encaixar. Isso é uma dificuldade pra gente ceder aluno e uma 
dificuldade pra gente receber aluno. E há dificuldade pra o aluno que fica retido por alguma 
necessidade. Muita gente desiste porque não pode pagar apenas duas [disciplinas]. Quem 
trabalha e quer pagar só duas disciplinas no semestre e fazer um curso mais longo, ele fica 
preso ao curso...aqui dentro era três anos, ele fica preso aos três anos. 

E em relação às atividades extracurriculares. O aluno, ele tem que cumprir uma 
determinada carga horária de atividades acadêmicas, científicas e culturais e uma boa 
parte desse público por trabalhar à tarde...de manhã e tarde não tem oportunidade de 
vivenciar essas atividades quando são nesses horários. Então, como é que o senhor avalia 
isso? Isso é uma certa desculpa dos alunos pra justificarem a falta de disposição deles 
em participar? Não tem interesse? Ou, realmente, faltam atividades no horário 
noturno? Eles têm razão em reclamar isso? 

É, tem razão. Veja a questão pura e simples do tempo. Quem já trabalhou em qualquer 
atividade, pública ou privada, sabe que você tem oito horas por dia de atividade. Você não 
pode tá saindo, pedindo dispensa, pra sair pra fazer outra coisa. Então, se um aluno trabalha, 
ele não tem tempo pra fazer essas atividades. No começo, a gente não oferecia...no primeiro 
currículo, a gente não oferecia tantas oportunidades de o aluno, aqui, [atividades] internas ao 
CEFET, pra o aluno cumprir essa carga horária, como Amostra de Física Experimental, como 
o SICELF, como palestras, como...Hoje, na medida em que o curso foi se estruturando, muitas 
coisas foram, naturalmente, aparecendo. Mas, na verdade, no início não tinha. E não era culpa 
dos alunos. Era culpa da própria estrutura do curso que não dava tempo hábil pra fazer isso. 

[interrupção] 

A gente tem um questionamento, um ponto meio que polêmico da parte dos professores, 
a questão do projeto integrador. Você acha assim que esse projeto...qual foi a 
repercussão dele? Ele deixou a desejar? Ele tá sendo produtivo? Tá sendo improdutivo? 
Como é que você vê isso aí? 

Olhe, eu vejo o seguinte. O projeto integrador...uma ideia...ele tem que nascer do próprio 
planejamento do curso, da formatação do curso, se o curso for feito por temas, por grandes 
áreas. Se o curso for estruturado por...se o curso for estruturado por grandes áreas de 
conhecimento, você tem condições de favorecer ao trabalho conjunto das disciplinas. Mas o 
curso é estruturado por disciplinas. É estruturado por disciplinas bem definidas, tanto na parte 
de educação, na didática, como na parte específica de Física, de Química. Ele é estruturado 
basicamente por disciplinas. Então, o projeto integrador, ele tem que ser gerado a partir de 
uma situação externa que não está dentro da própria filosofia do curso. Vou lhe explicar 
melhor: a gente tem...falar em interdisciplinaridade. Eu só posso fazer interdisciplinaridade, 
se eu parto do tema. Eu vou falar do tema energia. Então, eu partindo de energia, eu tenho 
energia em várias áreas, energia e meio ambiente, energia química, química e meio ambiente. 
Então, isso aí exige um entrelaçamento porque eu vou...eu tô partindo de um tema. E o projeto 
integrador, ele não estabelece temas. Cada disciplina teria que se articular, conversar, procurar 
um tema, as disciplinas juntas, pra daí começar a trabalhar. E isso não tá acontecendo porque 
as pessoas têm a tendência a seguir com suas disciplinas. Todo mundo tem uma tendência de 
seguir com sua disciplina. Os alunos procuram se dedicar àquelas disciplinas que exigem mais 
e aquelas que exigem menos eles vão gerenciando esse negoço. E o projeto integrador, no 
meu ponto de vista, ele não está funcionando. 

E com relação à coordenação. O senhor foi coordenador por um tempo. Como é que 
você via relação dos alunos com a coordenação? Eles procuravam pra tirar alguma 
dúvida sobre o curso, sobre trancamento? A coordenação tava próxima do aluno? Ou 
você achava algo distante deles? 
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A gente aqui tem uma boa aproximação com os alunos. Pelo menos...da minha experiência, eu 
acho, com relação a outros cursos, que os alunos têm grande proximidade com os professores, 
até intimidade demais com os professores mais do que em outros lugares. Se os alunos não 
procuram [a coordenação] pra questões efetivas do curso é outro problema. Não existe uma 
barreira, nem física, nem, digamos, social para os alunos não terem essa aproximação com a 
coordenação.  

Sobre a questão da profissão docente. Com relação à baixa concorrência que o curso de 
Física tem. Você acha que em parte...uma parte dos alunos escolhe o curso devido à 
baixa concorrência? Assim, ou são outros motivos? 

Isso, eu não sei nem dizer. 

E a relação, assim, baixa concorrência e alta evasão? Será que dá pra fazer uma relação 
entre esses dois aspectos? 

Dá. O aluno vem pra Física, ele já tá...mesmo os que vem fazer Física, ele já tem um 
preconceito a respeito do que é Física. A Física...muitas vezes, ele se interessa, mas ele vê 
aquilo num nível no ensino médio e acha uma coisa complicada, uma coisa maçante e tal. 
Vem pra o curso superior...muitas vezes, já tive depoimentos de alunos que disseram “eu indo 
pra um curso, eu vou aprender porque lá os caras vão ensinar como realmente é e lá vai ser 
diferente do que foi o meu ensino médio”. Então, o aluno, às vezes, gosta de Física. Eu não 
acho que eles vêm por causa da baixa concorrência. Porque a baixa concorrência já é por 
causa do preconceito com relação à dificuldade...a dificuldade mesmo da Física, do curso de 
Física, que os cursos de Física...é um negoço bem cultural...que os cursos de Física é muito 
difícil, é muito chato e ninguém vai fazer Física. Esse é o da baixa concorrência. Tem uma 
parcela que vem fazer porque é uma oportunidade de fazer um curso superior. Na sua turma 
mesmo tinha um aluno que veio e ele dizia que nunca tinha estudado Física no nível médio. 
Como é que o cara nunca estudou Física no nível médio direito e vem fazer um curso superior 
de Física? A grande evasão tá muito ligada...existe essa relação que você falou entre a baixa 
concorrência e a evasão também, como esse caso que eu falei: o cara nunca viu Física, mas a 
concorrência tá baixa, “eu vou pra lá, pode ser que eu aprenda porque na universidade é mais 
fácil de aprender e tal”, mas vê que a realidade não é essa. Ele precisaria ter, já, um certo 
embasamento pra fazer o curso de Física. O curso de Física, ele oferece um grau de 
dificuldade maior do que os outros. Eu acredito nisso. Isso não deve ser enfatizado, nem 
exercitado pelos professores porque não deve ser explorado ao máximo pelos professores. 
Tem professor que gosta de dificultar pra dizer que o curso é difícil. Não é essa a verdade, 
mas a Física, estruturada enquanto ciência, ela é essencialmente difícil. Ela é uma coisa 
detalhada, é essencialmente difícil como as outras ciências. Não é só a Física. A Química é 
difícil. A Biologia é difícil. Então, um curso de ciências, ele demanda muito esforço por parte 
do estudante. 

Com relação ao número de vagas oferecidas para esse curso. Você acha que o número tá 
ideal?  Podia ser maior, o número de alunos? Menor, o número de alunos? 

O número de vagas é o suficiente pra estrutura que a gente tem. A gente tem uma estrutura, 
mas esse número de vagas depende do número de professores, da estrutura montada dentro do 
laboratório, da sala de aula, dessas coisas. Eu acho que, atualmente, o número é razoável, só 
que a demanda por professores de ciências é muito grande e a quantidade que se forma não tá 
satisfazendo. 

Com relação à turma da tarde. Tem-se comentado que é uma turma que a possibilidade 
de horário...à tarde, provavelmente o aluno ele não é trabalhador ou trabalha só meio 
expediente. Pelo que você tem vivenciado, ou seja, na sala de aula de comentários dos 
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alunos ou dos colegas de trabalho, tá se mostrando uma turma que a evasão é menor e o 
rendimento é maior? Ou uma turma igual às turmas da noite? 

Tem...a evasão é menor. Agora, tem outro fator: grande parte da turma tem bolsa do PIBID. 
Então, eles estão sendo incentivados pra permanecer no curso por uma bolsa. Eu noto que a 
participação deles nas atividades do curso é maior. Tem alunos aqui fora do horário de aula. A 
participação deles nos eventos também é maior justamente pela questão do tempo. Os alunos 
têm tempo. A turma apresenta, em questão de rendimento, eu não posso falar porque eu 
peguei a primeira turma agora...eu tava de licença e cheguei agora nesse semestre...só fiz uma 
prova com eles, mas na própria sala de aula a gente vê que eles participam mais. Tem mais 
tempo pra ler. A gente nota um envolvimento maior da turma da tarde do que dos alunos da 
noite.  

E com relação ao que você ouvia de conversas, tanto informais, como diretamente na 
sala de aula com os alunos, eles se identificavam com as disciplinas pedagógicas? 

Não. Existia na primeira formação do curso...eles reclamavam bastante de que eles não 
vieram aqui pra fazer um curso de pedagogia. O curso foi modificado. O número de 
disciplinas...muitas disciplinas foram fundidas. O número de disciplinas pedagógicas 
diminuiu, assim como diminuiu algumas disciplinas de Física. Foi feito um rearranjo pra 
justamente ter aquele dia vago. A gente eliminou alguns laboratórios de Física. Eliminou a 
disciplina de inglês. Porque o nosso entendimento foi que não há necessidade...ninguém 
aprende inglês num semestre. Um semestre de inglês não é suficiente pra você aprender 
inglês. Qual era a razão de ter um semestre de inglês? Informática básica: aprender Word, 
Excel, esses negoços. Isso é uma coisa que hoje as pessoas...é uma ferramenta de trabalho de 
muita gente. Não precisaria ter uma disciplina exclusiva pra isso. Agora, ainda existe essa 
dicotomia entre as disciplinas pedagógicas e as disciplinas específicas. Isso, a meu ver, 
deveria diminuir muito porque, como diz um professor daqui, todas as disciplinas são 
pedagógicas. Tudo que se ensina e se aprende tá dentro do domínio pedagógico. Agora, 
existe...falta um diálogo entre: primeiro, os professores da área pedagógica se aproximarem 
do conhecimento específico das ciências que estão trabalhando. E falta também os professores 
das ciências específicas se aproximarem do conhecimento da área pedagógica. Muitas das 
pessoas fizeram aquele curso de Física, como eu na licenciatura, que eram três anos do 
bacharelado e um ano de disciplina pedagógica. Não é? Então, a maior parte...todo mundo 
aqui se formou nesse esquema. Agora, o que há necessidade é que haja uma...principalmente, 
contato do pessoal da área de pedagogia de tentar se apropriar mais do conhecimento de área. 
Tratam...o pessoal da pedagogia trata as disciplinas pedagógicas como totalmente 
desassociadas do conhecimento da área de Física. 

E com relação à identificação com a carreira de professor. Você via seus alunos 
interessados em ser professores? Assumiam isso “ah, eu quero viver, ter minha renda 
oriunda do trabalho como professor” ? Ou não: “ah, quando eu me aposentar pode ser 
que eu seja professor”? Ou então: “algo pra complementar o salário”? Ou existiam 
aqueles que vestiam a camisa do profissional professor? 

É muito raro, a gente...os alunos expressarem isso diretamente. É muito raro. Até porque eles 
tão numa faixa de idade ainda muito...tão muito jovem e não assumem muitas definições pro 
resto da vida. A partir de agora, “eu cheguei aqui com vinte anos e eu tenho na minha cabeça 
que eu vou ser professor”. Não. É uma formação...eu tiro por mim também. Eu entrei no curso 
de Física da UFRN no bacharelado. Eu gostava de Física, queria fazer Física, queria continuar 
a fazer pesquisa na Física, eu não pensava...Pensava em ser professor porque eu queria ser 
professor na universidade, queria...então era...era uma perspectiva que não era muito certa. Se 
aparecesse outra coisa, eu poderia fazer. E eu noto que os estudantes dessa idade, eles ainda 
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não tem uma definição muito clara que “eu vou ser professor pro resto da vida”. A gente não 
escuta isso. Tem uns [alunos] que claramente não querem, inclusive, até mais velhos. Eles 
sabem que tão fazendo aquilo ali pra adquirir conhecimento, pra ter uma formação superior, 
mas dizem que não querem ser [professores]. Isso é mais fácil de ouvir do que ouvir um dizer 
“eu tô aqui pra ser professor”. 

E você tem presenciado exemplos da atual moda que existe dos concursos públicos? No 
seguinte aspecto: o aluno entra na universidade pra ter um diploma de nível superior e 
tentar os concursos que aparecem, principalmente, aqueles que não são da área de 
formação. O cara tenta pra mil e uma coisa menos pra ser professor. Você viu exemplos 
disso na sala de aula? Os alunos conversam sobre isso? 

Vi. Vi vários...os alunos, principalmente, da primeira turma de Física, que já faz tempo que 
terminaram, tem uns que estão, abertamente, estudando apenas para fazer concurso, concurso 
público pra outras áreas que não seja professor, principalmente, de nível federal. Tem uns que 
já me disseram que tão fazendo pra a polícia federal, pra tribunal não sei de que. Então, isso 
existe. Eu já vi vários exemplos. 

Vamos passar agora pra falar um pouco dos alunos. Com relação ao nível de dificuldade 
deles: questão de dificuldade de aprendizado, a base que eles têm do ensino médio, do 
domínio do conteúdo matemático, o que for. Como é que o senhor avalia o nível dos 
alunos? São alunos que “ah, os alunos da licenciatura em Física são bons alunos”? 
Deixam a desejar? São alunos muito bem preparados quando chegam aqui? Como é 
que...uma visão geral sobre os alunos? 

Olha, a gente tem, no geral...o nível de conhecimento dos alunos é baixo, no geral. A gente 
tem casos de alunos com boa formação no nível médio, mas como eu falei, tem aluno que não 
teve aula...não teve um curso normal...não teve aula de Física no nível médio. Com essa falta 
crônica de professores, só aparecia um professor no final do ano e vinha e passava um 
trabalho e o cara [o aluno] passava [de ano]. Então, existem muitos casos desse. E isso é 
insustentável. Eu considero esse um dos grandes motivos da evasão. 

Mas o que é que poderia ser feito assim pra nivelar esses alunos? Pra tentar melhorar o 
nível deles? O que é que poderia ser feito? 

Olha, a gente já propôs aqui várias atividades. Eu propus uma vez ter uma monitoria. Quando 
eu tava na coordenação, ter uma monitoria, um projeto de monitoria onde alunos que tivessem 
melhores habilidades fizessem um grupo de estudo com outros que tivessem dificuldades. 
Mas isso precisa ter incentivo dos professores. Precisa ter uma coordenação. Precisa ter um 
projeto, um negoço que incentive ter a participação dos alunos. É tanto...porque 
espontaneamente é muito difícil de acontecer. Os alunos querem...aqueles que estão melhor 
formados não querem perder tempo já que tem suas dificuldades próprias, perder tempo com 
pessoas que ainda não aprendeu. Isso poderia entrar na prática como componente curricular. 
O cara [aluno] ter contado, contabilizado na sua prática essas aulas de monitoria pra o próprio 
curso. Funcionou por um tempo, depois foi se perdendo. Essa é uma [alternativa para os 
alunos com dificuldade].  E incentivar também o estudo desses alunos já associado à prática 
de professor. Na medida em que eles estão estagiando, estão indo pra escola, eles começam a 
sentir a necessidade de estudar mais, de aprender e pedir ajuda ao professor porque eles já 
começam a dar aula. Então, essa ideia da prática, concomitante com o estudo é importante pra 
isso também. Isso ajuda. 

Sobre os alunos. Você via que eles tinham...estavam desinteressados em estar presentes 
na sala de aula? O senhor via os alunos mostrando, como reflexo, uma falta de interesse 
pelo curso ou só pela disciplina? Ou assim, numa visão geral que você tinha dos alunos, 



524 
 

todos estavam interessados mesmo na parte de Física? Em tá na aula? Em tá no curso? 
Em vir todo dia? 

A questão da presença...a questão do interesse na aula...eu coloco essa questão do interesse na 
aula, eu não coloco no aluno, não. Eu coloco no professor. O professor...a culpa, digamos, de 
o aluno não se interessar pela aula é do professor. É porque o cara não tem como mostrar que 
aquilo interessa ao aluno, que aquele conhecimento é significativo para o aluno. É 
significativo, é importante, é interessante. E ele não tem estratégias para chamar, para trazer o 
interesse do aluno pra aquilo que ele tá fazendo. Se qualquer...se você tem um assunto que diz 
respeito a maior parte dos alunos, eles se interessam. Então, é uma coisa que a gente vê da 
prática. Por que...eu pergunto quando os alunos estão dando aula: “o que é que...” porque os 
alunos...muitos alunos [licenciandos] reclamam que os alunos estão desinteressados. Por que 
que os alunos estão desinteressados? Aí, eu pergunto pra eles assim: “o que é que faz você se 
desinteressar de uma aula?”. E, normalmente, é a forma que o professor dá a aula; o conteúdo 
de cima pra baixo; o conteúdo descaso, desligado de qualquer realidade do aluno. Então, é 
mais uma questão estrutural...essa questão do interesse é mais estrutural, do que é ensinado, 
do que se ensina, de como se ensina, do que uma força de vontade do aluno. 

E, no caso, mesmo sendo uma instituição pública, existem certos gastos: tirar xerox, 
comprar um livro, ou até mesmo o próprio jantar aqui no IFRN e também a própria 
locomoção. Era comum você ouvir dos alunos esse tipo de reclamação que tava com 
dificuldade financeira pra tá presente no curso? Ou isso aí, praticamente, não existiu? 

Isso é raro, é raro. A gente não nota muito até porque na parte do curso noturno quem 
tem...quem faz um curso noturno, geralmente, trabalha, então...A escola dispõe de livros, tem 
bastante livros na biblioteca. Ela dispõe de computadores. A estrutura que o instituto oferece é 
boa comparada a outros lugares é boa. E, no começo, quando a biblioteca não tinha livros 
suficientes e a gente tinha muita reclamação de que “não tinha dinheiro pra comprar livro, os 
livros são caros, etc.”. Mas a partir da etapa de reconhecimento do curso, a biblioteca dispõe 
de muitos livros. E aí, eu não noto muito a reclamação disso. O pessoal da tarde também, eu 
não noto muito até porque eles têm...muitos deles têm bolsa. Mas não é uma coisa que chama 
atenção não. 

E vamos conversar agora sobre dois tipos de alunos bem específicos aqui desse curso, até 
você comentou no início da na entrevista, que é o aluno trabalhador e o aluno com dupla 
matrícula. Esse aluno trabalhador, ele...como você falou: a falta tempo pra estudar e 
tudo mais...ele se mostra cansado nas aulas? São todos? Ou a maioria apresenta baixo 
rendimento? Ou pelo contrário, você vê que são alunos esforçados? Apresentam um 
bom rendimento? 

Os alunos se apresentam cansados, sonolentos. Os alunos têm dificuldade de cumprir as 
tarefas que são elaboradas. Tem professor que exagera nas tarefas. É tarefa, tarefa, tarefa. [o 
professor] Não utiliza o tempo de aula...o problema do estudante trabalhador é que o curso 
que é formatado, não é formatado pra ele. Não é deixado pra ele um tempo pra estudar. Se o 
cara trabalha o dia todinho e ele vem à noite pra aula, ele vai passar o final de semana dele 
todinho estudando? Ele vai fazer todas as atividades da semana que ficaram daquelas aulas da 
semana no sábado e no domingo?...Muita gente trabalha no sábado também...Vai fazer isso 
tudo no domingo? Então, a estrutura do curso...a gente quer que o aluno trabalhador estude, 
mas esse tipo de estrutura de curso não é feita, não é apropriada para o aluno trabalhador. O 
curso que tiver...que fosse mais no estilo do ensino à distância, onde ele tivesse horários 
flexíveis, ou o curso formatado em créditos, onde ele pudesse ter a liberdade de pagar as 
disciplinas de acordo com a conveniência de horário...Ele [o aluno] não tem...ainda mais num 
curso seriado da forma como esse daqui, ele [o aluno] não tem flexibilidade nenhuma. Nada 
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favorece o aluno trabalhador. Eu credito essa...a evasão, uma grande parte da evasão dos 
alunos no curso noturno à própria estrutura do curso. Ele não é formatado para quem passa o 
dia trabalhando e vem aqui pra assistir cinco aulas. 

E com relação à sua prática docente e de seus colegas. Esse tipo de aluno, ele...existe uma 
certa flexibilidade com relação em reconhecer que ele trabalha, que ele pode tá alguns 
dias viajando à trabalho ou tá de serviço ou alguma coisa desse tipo? Ou assim, ele é 
tratado igualmente como os outros alunos? 

Existe. Existem casos aqui, por exemplo, de quem trabalha na Petrobrás. Existiam alunos que 
trabalhavam na Petrobrás que passavam quinze dias lá e quinze dias aqui [por meio do 
sistema de embarque]. E aproveitavam o tempo que tinham lá e estudavam. E quando tavam 
aqui faziam prova. Os professores dão essa flexibilidade, mas isso não está dentro da estrutura 
do curso. E isso demanda desse aluno, muito mais capacidade, muito mais capacidade de 
trabalho, de determinação do que o normal. São raros os que conseguem fazer isso e obter 
êxito. 

E o outro...vamos pensar assim no oposto, o aluno com dupla matrícula. O aluno que 
tem matrícula aqui no IFRN e, geralmente, a segunda matrícula é UFRN. Esse aluno, ele 
também se mostra cansado? Tem baixo rendimento? Tem dificuldade de aprendizagem? 
Ou o contrário? 

Ele...ele tem, geralmente, uma quantidade de energia boa pra gastar, né? Porque se a pessoa 
faz duas graduações, ele já sabe o que vai...eles tentam administrar as duas coisas. Aí, quando 
a universidade...quando um lado aperta mais, ele vai pra aquele lado. E quando o 
outro...então, ele fica gerenciando os apertos. Tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. 
Eu sempre digo que nem faz um curso bom lá, nem faz um curso bom aqui. O...tem...a gente 
conhece casos de alunos que tinham dupla matrícula e se deram bem, fizeram os dois cursos. 
Agora, isso também não é a média, não é o normal. A maior parte, mais cedo ou mais tarde, 
abandona um. Se a gente aperta aqui, eles abandonam lá. Na UFRN, ainda tem a possibilidade 
do trancamento de disciplinas, o curso pode ser prolongado. E, geralmente, o que eles fazem é 
isso: tentam terminar primeiro aqui e mantem a matrícula lá viva, pagando uma disciplina por 
semestre pra não ficar um negoço muito apertado. E outros...que tem várias situações...outros 
vão...simplesmente abandonam aqui e ficam lá.  

E com relação aos professores para com esses alunos. Eles também se mostram flexíveis? 
Se mostram mais preconceituosos? Como é que... 

Os professores se mostram, de certa forma...não gostam disso e se mostram, de certa forma, 
inflexíveis com o aluno que tem dupla matrícula. A própria instituição, por exemplo, veta 
alguns benefícios ao aluno que tem dupla matrícula. Bolsa daqui de pesquisa, o aluno que tem 
dupla matrícula, algumas...como é que é o nome...algumas coisas que são oferecidas pela 
instituição como incentivo, não são permitidas para o aluno que tem dupla matrícula. E tem 
alunos que querem “professor, marca a prova pra um outro dia, porque tem uma prova lá na 
UFRN”. Priorizam outra instituição em função dessa [IFRN], então isso não é bem visto pelos 
professores daqui. De certa forma, o professor tem até uma...tem preconceito? Não. Tem um 
desinteresse, um mau olho, um mau olhar para esse aluno que tem dupla matrícula por, 
justamente, o caso de ele [o aluno] querer achar que aqui pode ser mais flexível do que em 
outro lugar. 

E com relação, se for pensar quantitativamente, quem é que tem uma maior evasão? 
Dupla matrícula ou o trabalhador? Ou tariam no mesmo nível de evasão? 

Eu não tenho como dizer de, de, de...eu acho que o aluno trabalhador se evade mais. 
Geralmente, ele tem família pra cuidar. Tem filhos. É um adulto jovem que tem filhos. Ele 
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não vai passar o final de semana estudando podendo tá passando com sua família. [Em tom 
irônico] Mulher cobra muito as coisas, dá trabalho. Quer o homem dela no fim de semana. 
Quer que o cara chegue cedo, nem ficar viajando pra todo o canto. Eu acho...isso é um palpite. 
Eu não fiz essa conta. O aluno que tem dupla matrícula, geralmente, é aquele...é um aluno 
profissional. Ele acha que tem capacidade. Ele experimenta e ver que dá pra ele gerenciar as 
duas coisas. É mais esperto. Quer dar uma de esperto em todo o canto. E muitos conseguiram. 
Muitos conseguiram fazer isso. 

Então, a última dimensão sobre os professores. De um modo geral, tanto o senhor, como 
os seus colegas da Física, ou até mesmo das áreas complementares e pedagógicas, são 
pessoas que dominam o conteúdo? Eles têm interesse em dar aula? Eles estimulam, 
incentivam os estudantes? A gente pode falar isso? Ou são profissionais que tão 
simplesmente fazendo conta que tão dando aula para ganhar o salário? 

Não, isso não existe. Como regra geral, isso não existe, não.  A gente pode...a gente sabe que 
em todo lugar, em toda atividade, a gente tem pessoas com maior ou menor interesse em seu 
trabalho, maior ou menor dedicação em seu trabalho. Mas a própria história dessa instituição 
é formada por pessoas que foram alunos e que tentam manter o nome da instituição. Esses 
casos de total relaxamento ou de total desinteresse são raros. A gente não vai dizer que todos 
os professores dominam o conteúdo porque isso também não existe. Os conteúdos são cada 
vez maiores e a forma de ensinar...as habilidades são diferentes pra cada pessoa, então 
isso...Mas em regra geral, os professores são interessados. 

E sobre o estilo do professor. Como é que os professores de Física, o seu caso em 
particular e os outros professores de Física, como é que eles são avaliados pelos alunos? 
Como professor rigoroso? Severo? Ou um professor light? Que cobra muito? Que falta 
muito? Como é que são avaliados de um modo geral? 

No curso aqui? 

Sim. 

O professor é avaliado, eu acredito que num ponto médio. Não é aquele professor totalmente 
exigente, mas também não é relaxado. E isso varia de acordo com a turma...varia de acordo 
com a turma e ajusta-se...essa exigência, ela se ajusta ao nível da turma porque à medida que a 
turma tem mais potencial, o nível de exigência aumenta. Porque a tendência é melhorar o 
nível dos estudantes, então a gente tenta gerenciar. Tem um limite mínimo de exigência que 
dali ninguém pode baixar, mas essa exigência vai diretamente [inaudível] mais potencial. E 
isso também reflete na ideia do...da pendência dos professores em manter um certo padrão da 
instituição. A gente foi bem selecionado no exame nacional dos cursos [ENADE]. Então, já 
por essa preocupação, essa satisfação, a gente quer que seja mantida. 

Sobre a disponibilidade do professor em horário que não o da aula, fora da sala de aula. 
Os professores estão disponíveis pros alunos tirarem dúvida, conversar, consultar? Ou 
não? 

Mais ou menos. Mais ou menos. Os professores, eles...a maioria, eu acho que noventa e tantos 
por cento tem dedicação exclusiva, tá sempre aqui, agora, eu não posso dizer...essa questão da 
disponibilidade pra tirar dúvida é uma coisa difícil porque muitas vezes o que o aluno chama 
de dúvida muitas vezes é uma nova aula. E o professor não quer dar uma nova aula. Ele quer 
discutir com o aluno. Ele quer saber se o aluno leu. Se vem tirar alguma dúvida realmente ou 
se veio perguntar só “professor, o que é isso?” e depois “então, o que é aquilo? E o que é 
isso?”. Apenas “o que é? O que é. Como? Como? Faça aqui. Resolva isso aqui pra mim que 
eu não consegui não”. Eu acredito que o professor estaria mais disponível pra atender o aluno, 
se ele já tivesse a experiência de que o aluno vem realmente tirar uma dúvida. Ele leu, ele 
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tentou e agora ele vem, ele tá com um dilema pra resolver. E ele procura uma pessoa que tem 
uma experiência um pouco maior do que a dele pra tirar. Ele vem discutir, ele não vem pegar 
uma resposta. 

Vamos para as últimas perguntas agora. Tem uma certa teoria que diz que boa parte da 
evasão se dá porque o aluno ele não conhece bem o curso que ele tá entrando. Ele não 
conhece a grade curricular do curso que ele optou. Você concorda com isso? No caso, 
aqui no curso de Física, alguns alunos se evadiram porque não conheciam o curso de 
Física, não conheciam a grade curricular de Física? Ou essa teoria não se aplica aqui na 
licenciatura em Física do IFRN? 

Olha, não conhecer a grade curricular...ele pegar aquele papel no começo do semestre e ele 
ler: “tem Cálculo I, Cálculo II, tem Física não sei de quê, não sei de quê”...aquilo não vai 
dizer nada pra ele do curso. Não vai dizer nada pra ele. O que vai, o que vai fazer com que ele 
conheça mais ou menos do curso é a aula que ele teve no ensino médio, o nível de aula, de 
aprendizado do ensino médio. Então, o background, como a gente chama a base, dele em ver 
o que é a ciência, o que é a Física, se ele teve um professor que chamou a atenção no ensino 
médio, se foi um professor marcante pra ele no ensino médio. Esse foi o meu caso. Eu fui 
fazer Física por causa de um sujeito. Ele chamava a atenção pra o que era o mundo da Física. 
E isso chamou meu interesse. Agora, conhecer o nome das disciplinas, uma é teórica outra é 
cálculo e não sei o que, isso, eu não acredito que influencie, suficientemente, pra uma pessoa 
fazer um curso porque ele não tem condições de saber o que vai estudar ali direito. Ele não 
tem como saber o grau de dificuldade. Quer dizer, o aluno, ele precisaria ter uma visão do que 
é a ciência, uma visão de como aquela ciência funciona e do que é que ela trata num período 
anterior. O ensino médio, no meu ponto de vista, teria que dar pra ele, não um bocado de 
conta, mas uma visão geral do que é Física, do que a Física procura fazer, de como ela 
funciona, as leis básicas fundamentais pra ele “agora, eu vou entrar pra ver mais detalhes 
desse negoço”. 

Só mais duas perguntas e depois a gente encerra. Sobre a questão do professor 
orientador. Esse professor orientador seria um...não seria o orientador da monografia. 
Seria o seguinte: seria um professor que iria orientar os alunos para evitar as 
dificuldades de aprendizagem e assim diminuir os riscos de reprovações ou evasões, 
além é claro de orientar sobre trancamento, sobre a própria evasão mesmo. Você acha 
interessante...esse professor ficaria com uma turma...você acha interessante existir o 
papel desse professor pra acompanhar uma turma durante todo o curso? 

Acho. Isso já existiu na UFRN. Eu não sei se era por turma ou era por aluno. Eu sei que teve 
uma época que eu...quando a gente ia fazer matrícula, ia fazer a matrícula com um 
determinado professor. Ele tava lá, olhava, orientava você pra pagar tais e tais “olhe, a sua 
situação é essa”. E havia esse espaço de você ser orientado por ele durante o seu período 
dentro da universidade. Eu acho que aqui seria bastante interessante porque a gente tem 
poucas turmas. O número de turmas é suficiente para ter um professor por cada turma; um 
professor que olhasse, tivesse acesso ao perfil da turma e observasse como é que ela tá se 
saindo, quantas pessoas entraram. Quando o aluno for...quando chegar com um processo de 
desistência, de evasão, passar por esse professor para ele ir conversar com esse aluno. Por que 
que ele vai desistir? Quais são os motivos e tal? Porque...ou a gente faz isso...hoje, um dia 
desses, tinha uma menina que disse: “vou embora, vou sair”. Não, não saia não. Por que que 
você quer sair? “por que não tá dando não e por que isso, porque aquilo”, mas terminou que 
ela não desistiu. Mas não é uma coisa sistemática, nem aprofundada. Eu acho que a figura do 
professor orientador, de um grupo ou de uma turma ou de um aluno ou sei lá o que, é muito 
interessante. Funcionaria, funcionaria até pra orientar estudos. Se o cara teve uma deficiência 
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no ensino médio, esse professor orientador poderia orientar uma certa dinâmica de estudo pra 
ele, pra ele conseguir andar com o curso. 

E a última pergunta tá relacionada à própria ação para evitar a evasão. Então, suponha 
que você tenha o poder de modificar, de alterar ou inserir algo no curso seja nos 
próprios professores, nos alunos, seja com relação ao curso, ou até na própria instituição 
IFRN. Se você pudesse mudar algo, o que seria esse algo? O que é que você mudaria? 
Isso aqui...“eu quero reduzir a evasão, eu preciso agir nesse ponto” o que é que seria 
isso? 

Olhe, uma dessas...uma coisa que já foi feita e que eu achei que teve resultado foi o vestibular 
para turmas à tarde, vespertino. E isso surtiu efeito. Surtiu efeito na evasão. Diminuiu a 
evasão. E procurar orientar...eu faria o seguinte: eu acabava com o horário da noite. Eu acho 
que o aluno trabalhador, o aluno trabalhador para esse curso...ele [o aluno trabalhador] 
deveria ter outra estrutura de curso, um curso que tivesse uma maior flexibilidade pra quem 
trabalha, com maior tempo pro cara fazer. Não essa pressa pra fazer o curso em três anos, ter 
quatrocentas horas de estágio, fazer duzentas horas de atividades não sei o que, se o cara 
trabalha todo dia, não cabe, não cabe. Então, o aluno trabalhador...eu acabaria com esse curso 
da noite. Isso é a primeira coisa. A estrutura de créditos, eu acredito que agora não dá pra 
instituir porque a gente não teria professor pra todas as disciplinas em todos os semestres, 
como ocorre...então sempre ia ter uma certa pendência. Então, isso aí, precisaria de uma 
estruturação geral no curso, mas no meu ponto de vista seria estudado, retornar o sistema de 
crédito. A alegação do sistema seriado é pra ter maior...tudo em volta da interdisciplinaridade. 
Mas a interdisciplinaridade, ela não se faz por decreto. Ela não se faz...ela se faz na medida 
em que o curso todo...a ideia não é estruturar...[é] estruturar por temáticas, em grandes 
temáticas, não em disciplinas gerais. Se eu tivesse aqui...você vai pagar a disciplina, você vai 
pagar um...você tem uma disciplina que se chama Energia. Então, Energia abrange tantas 
horas de Eletromagnetismo, tantas horas de Mecânica, tantas horas de coisa, mas no final 
você se sente responsável pelo tema energia. Você vai ser cobrado, vai ser avaliado em 
relação ao conceito de energia de uma forma geral. “Energia, meio ambiente e suas 
implicações”, “Obtenções de energia e eletricidade e suas implicações para o meio ambiente”, 
isso é um tema geral. Isso leva a interdisciplinaridade. Agora, apenas você agregar um 
semestre e querer que aquelas disciplinas do semestre, todas trabalhem junto só porque elas 
tão num semestre, isso não funciona. E esse é o argumento para que o curso não seja de 
crédito porque o crédito desagrega, o cara paga um aqui outro acolá. Poderia haver uma coisa 
mista entre o seriado e o crédito. Porque não? Essas duas coisas: o vestibular da noite...um 
aluno trabalhador precisa de uma estrutura mais flexível do que essa. Essa estrutura que tá 
montada...ou muda toda essa estrutura ou o aluno trabalhador não tem chance, não tem muita 
chance nesse curso. Então, acaba com o vestibular da noite e fica só o da manhã e de tarde pra 
aquele aluno que se adapte a essa estrutura. E o aluno trabalhador teria que ter uma estrutura 
mais flexível pra ele. 

Seria o caso de pensar num curso em vez de quatro anos, cinco anos ainda mais com 
maior flexibilidade? 

É. E flexibilidade no sentido também de o cara...ele não pode ser obrigado a pagar seis 
disciplinas num semestre. Ele não pode ser obrigado a pagar seis disciplinas num semestre. 
Ele tem que ter a possibilidade ser reprovado. Quando ele for reprovado, ele tem que ter a 
oportunidade de pagar isso no seu horário da noite e no seu horário de aula. Ele tem que ter 
uma estrutura em que use o tempo da aula não só pra ficar fazendo, recebendo informação. 
Porque informação você recebe toda hora e em qualquer lugar. Informação...ele tem que usar 
o tempo de aula como tempo de estudo, de produção de conhecimento e não só de ficar 
recebendo blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. O professor chega, aí entrega um bocado de 
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texto e “você vai ler e trazer uma coisa no outro dia”. Por que ele não faz a discussão do texto, 
da resenha do texto dentro do próprio horário de aula dele. Se esse texto é tão importante, ele 
pode ser feito na aula. Ou um assunto Física...Se for um assunto que o cara precise ler 
sozinho, ele lê sozinho. Eu vou te dar um exemplo: no curso de termodinâmica, aquela parte 
de dilatação térmica eu não dou mais. Não precisa explicar o que é dilatação térmica pro 
aluno de graduação. Temperatura, eu faço só a diferença do que é temperatura relativa e 
temperatura absoluta. Celsius e Fahrenheit? Precisa disso?  

Então pra finalizar, a gente deixa um espaço pro entrevistado, pro senhor, se quiser 
complementar algum pensamento ou algo que você lembrou e que queira dizer ou então 
até mesmo sobre essa pesquisa, então fique a vontade pra finalizar. 

Eu acho que já disse tudo. Tem um ponto que é crucial nesse curso, nesse curso de 
licenciatura que seria promover um diálogo real entre a pedagogia, as disciplinas pedagógicas 
e as disciplinas específicas. Um diálogo real significa que haja uma intervenção e que não 
fique dois grupos falando duas línguas diferentes porque isso nunca resolveu...são vinte e 
cincos anos que eu tô aqui e nunca se resolveu isso. As pessoas que fazem a pedagogia, elas 
têm um discurso próprio, uma linguagem própria e essa linguagem não é entendível pelas 
pessoas das áreas específicas. Isso não é só em Física não...se você for ver a reunião 
pedagógica das ciências...isso acontece com Química, Física, Matemática e Biologia. São 
duas linguagens diferentes. Então, se não houver essa...principalmente, em uma licenciatura. 
Não pode haver, na licenciatura de Física, pessoas falando mal dos componentes pedagógicos 
porque o cara vai ser professor. Não pode haver professores falando mal da forma como os 
professores de Física ensinam. Então, essas pessoas precisam primeiro conversar, se entender 
perfeitamente nessas reuniões. Se for a partir deles próprios, isso não vai acontecer. Tem que 
ser uma intervenção externa...um limpador...aquele cara que vem limpar o sangue [inaudível] 
então, o cara vem limpar o sangue. Tem que haver esse diálogo de forma profunda. Até as 
pessoas da Física se apropriarem do conhecimento mínimo das áreas das ciências humanas e 
pedagógicas pra saber do que se trata...no mínimo...assim como, as pessoas da pedagogia tem 
que ter um mínimo de familiaridade com o conhecimento físico. Porque o que parece é que 
não existe nem um nem outro. O que parece não, o que é claro. Então, ficam duas 
comunidades brigando, cada uma falando uma língua diferente, e não sabem nem porque tão 
brigando. Elas estão apenas se resguardando dentro das suas paranoias. Eles aqui não se 
metem, elas aqui não se metem. Então, isso é o que não pode acontecer num curso de 
formação de professores. Né, não? Era isso. 

Pronto. Então, eu agradeço a sua participação. Agradeço também em nome do professor 
Dante, o meu orientador, e do Núcleo de Pesquisa em Educação. E dizer que essas 
informações que o senhor deu são muito importantes pra gente levantar...não só pensar 
simplesmente a evasão pela evasão, mas como é que a gente pode resolver esse problema. 
Se não, minimizá-lo. E também melhorar o curso que é justamente em prol de formar, a 
cada dia, Físicos, professores de Física com qualidade e agora também em quantidade. 
Então, mais uma vez, obrigado. 

Obrigado. 
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  Entrevista com P10 

 

Vamos iniciar mais uma entrevista da nossa pesquisa sobre a evasão da licenciatura em 
Física. Então, eu gostaria de deixar claro que essa entrevista, ela tá sendo gravada pra 
na metodologia...pra ser analisada posteriormente e será mantido o anonimato do 
entrevistado, mantendo a ética da pesquisa. Então, a pesquisa tá sendo dividida em 
quatro principais dimensões. [A primeira] Vamos comentar sobre questões relativas ao 
curso; a segunda relativa à profissão docente; a terceira sobre o aluno aqui do curso de 
Física; e a quarta sobre a prática docente, tanto sua como da dos demais colegas.  

Então, inicialmente, eu gostaria que o senhor se identificasse com o nome completo, só 
pra o nosso registro interno. 

Eu sou o professor P10. Sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte. Sou professor de Física. 

É professor efetivo? 

Professor efetivo e também sou coordenador do curso de licenciatura em Física. 

Há quanto tempo? 

Sou professor efetivo desde 2006.2. 

E qual é a sua formação acadêmica? 

Eu tenho bacharelado e licenciatura em Física e também tenho mestrado e doutorado na área 
de Física com área de concentração específica em Cosmologia e Astrofísica. 

Professor, de início, o senhor não...elaboramos os critérios de seleção pra as pessoas 
participarem da pesquisa. As pessoas tinham que ter dado aula no currículo antigo e no 
currículo novo e tudo mais. Nesse critério, o senhor não se encaixa, mas a gente achou 
importante... 

Eu dei aula no currículo antigo também. 

Porque tem um número de aulas que foram dadas em disciplinas...mas assim, o mais 
importante é que você é o atual coordenador do curso. Então, sem sombra de dúvidas, é 
uma das pessoas que tem que ser ouvida pra essa pesquisa, uma vez que você lida com 
trancamentos, alunos que faltam e tem acesso aos dados. Então, só esclarecendo com 
relação ao critério que foi utilizado oficialmente. Mas vamos pra pergunta que seria 
assim, vamos dizer, a pergunta crucial dessa pesquisa. Pro senhor, qual o principal 
motivo da evasão? Qual seriam os motivos que os alunos aqui do curso de Física acabam 
desistindo? 

Eu acho que...existem vários motivos. Eu vou citar alguns que eu acho mais fundamentais. 
Primeiro, porque boa parte dos alunos que entram no curso de Física entram no curso de 
Física não pensando em terminar o curso, mas pensando já, digamos, em usar, às vezes, a 
própria instituição como um trampolim pra entrar em outros cursos da UFRN ou então da 
própria instituição. Muitos, realmente, não têm aquela...mesmo fazendo o curso, não tem 
aquela ideia, aquele objetivo principal de ser professor. Muitos, inclusive...tem alunos até 
bons aqui que fazem o curso só pra ter um curso superior. Porque o curso de Física, a gente 
sabe que é...pra entrar nele é mais fácil que em outros cursos, por exemplo. Mas ele [o aluno] 
não tem como objetivo ser professor. Então, muitas vezes, boa parte da evasão, ela tá 
concentrada nos semestres iniciais. O aluno entra aqui já pensando em fazer um vestibular pra 
UFRN já pra mudar de curso. 
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Sobre...vamos detalhar algumas questões relativas a isso aí. Sobre o curso...como o 
senhor até mesmo comentou, [você] deu aula o currículo antigo. No currículo antigo, as 
aulas começavam às seis e quinze [18:15] e ia até às 22 horas e 15 minutos. Você chegou 
a dar aula nos primeiros horários que começavam as seis e quinze? 

Não, não. As minhas aulas eram sempre após às 19 horas. Eu nunca cheguei a dar aula, 
realmente, às 18:15, não. 

Mas com relação aos horários, você escutava os alunos ou os outros professores 
reclamando que tinha aluno que chegava atrasado, que realmente não dava pra ter uma 
boa aula nesse horário? 

Com certeza. Você construiu um horário que você tem a primeira aula começando às 18:15 e 
boa parte do curso noturno...vamos dizer assim...que boa parte dos alunos são alunos 
trabalhadores...aí você imagina que um aluno que termina o serviço, digamos, de 18 horas e já 
tem que tá aqui na instituição às 18:15 tendo que se alimentar e a questão até da própria 
logística do transporte, então é, realmente...Você tem uma aula começando as seis e quinze é 
uma aula, realmente, de pouco rendimento. A reclamação era quase unânime quanto a isso. 

E sobre a mudança curricular. A turma 2004.2 foi a última turma do primeiro currículo 
e a turma 2006.1 foi a primeira turma do novo currículo e atualmente tem-se uma nova 
discussão sobre a reforma curricular. A gente pode falar de um avanço do primeiro 
currículo para o atual currículo, esse currículo de 2006.1? 

Eu acho que sim. Tem um avanço sim porque o currículo antigo, como ele era mais curto, 
eram três anos, você tinha uma maior concentração de disciplinas por semestre e, 
praticamente, você não tinha espaço pro aluno estagiar utilizando o horário do turno que ele 
estava estudando, nesse caso, o turno noturno. Então, quando a gente mudou o currículo, 
disseram que ficou um curso mais organizado. Por quê? Porque o aluno passou a ter uma 
quantidade menor de disciplinas por semestre, inclusive, essa quantidade de disciplinas a 
partir da metade do curso, ela vai diminuindo. Então, lá pros últimos semestres, sexto, sétimo, 
oitavo, o aluno já tem um espaço pra estagiar dentro do próprio turno, então fica um currículo 
que permite a ele ter um espaço, não só um espaço pra estagiar, espaço pra fazer monografia, 
mas também até mesmo pra ele poder estudar também no próprio horário do curso. Ficou um 
curso mais equilibrado. Num curso em que você paga cinco, seis disciplinas e ainda tem que 
depois cumprir monografia e estágio num tempo de três anos, então, realmente, é um curso 
que torna-se pouco viável pra um aluno trabalhador, pouco viável. Poucos alunos 
trabalhadores conseguiram terminar o nosso curso, realmente, dentro do prazo. Tinha esse 
problema. 

Com relação a uma questão que foi bastante recorrente nessa pesquisa que é a questão 
da matriz curricular. O senhor vivenciou o curso de Física na UFRN e passou pelo 
sistema de créditos que optava pelas disciplinas que ia pagar. Isto é diferente do IFRN 
que tem um sistema de matriz curricular seriada em que o aluno se matricula no 
semestre e, automaticamente, nas disciplinas. Você acha que o nosso sistema, o sistema 
aqui do IFRN, ele é um complicador pra o aluno aqui do curso de Física? Ou não? Ou é 
irrelevante? Ele querendo terminar o curso, esse sistema não atrapalha? 

Olha, eu acho...isso aí seria minha opinião pessoal, tá certo? Eu acho que se a gente tivesse 
um sistema por crédito seria melhor do que o sistema que a gente tem hoje. Por quê? 
Primeiro, vamos pensar no aluno trabalhador. Digamos que ele...o aluno trabalhador, a gente 
sabe que ele não tem tempo de estudar ou tem pouco tempo pra estudar fora do horário de 
aula. Se você permite a ele pagar um menor número de disciplinas como acontece no sistema 
de crédito, você permite a esse aluno cursar as disciplinas e poder estudar dentro do próprio 
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horário de funcionamento do curso. Pode pagar as disciplinas à noite...pode pagar uma 
quantidade de disciplinas menor e estudar também à noite. Então, ele pode fazer um curso 
num ritmo mais lento, mas fazer com mais qualidade. Entendeu? Eu acho isso aí. Esse tipo de 
sistema [por crédito], ele permitiria uma diminuição significativa [das reprovações], até pela 
própria questão da reprovação em Física, por exemplo, que é uma coisa, relativamente, alta. 
Então, muitos alunos, realmente, dizem “ah, porque eu trabalho e tenho que estudar. Trabalho 
o dia todinho”. Então, se você ocupa todo o turno inteiro que ele estuda com disciplinas, ele 
vai estudar em que horário? Eu acho que é preferível até o aluno concluir o curso até num 
intervalo de tempo maior do que o regular, mas fazer o curso com qualidade do que fazer o 
curso no tempo regular e acabar sendo reprovado e ter que cursar e, realmente, terminar o 
curso num tempo maior de qualquer jeito. Só que sem qualidade. 

E com relação a uma questão que é fundamental pra conclusão do aluno que são as 
próprias Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais... 

Deixa eu só...posso voltar ao ponto anterior? 

Claro. 

A questão do nosso currículo também não é só a questão de ser seriado que é um fator 
complicador também. Outro ponto que é complicador, que eu acho, é a questão de você não 
ter pré-requisitos. Então, o aluno, a priori, poderia pagar uma disciplina do segundo ou do 
terceiro [período], mas sem ter passado pela disciplina do primeiro [período]. Eu acho 
também que o sistema de crédito resolveria esse problema. 

Sobre a AACC, as Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais. Então, alguns alunos 
acabam, muitas vezes, não cumprindo as horas exigidas. Então, em certo ponto, um 
aluno trabalhador, por exemplo...as atividades [Acadêmicas...] que são de manhã e 
tarde, às vezes, [o aluno trabalhador] não pode participar porque tá realizando a sua 
atividade profissional. Mas como que o senhor vê isso? O curso já da condições de o 
aluno cumprir essas horas? Cabe a ele se esforçar mais? Ou então, são alunos que não 
têm essa cultura de juntar essas horas? Ou é ele que é o culpado porque ele tem que se 
esforçar mais? Ou não? A instituição, ela deixa a desejar em não dar mais atividades? 

Eu acho assim: hoje, nós temos uma estrutura de oferecimento de oportunidades pra ele 
cumprir essa carga horária melhor do que nós tínhamos há três, quatro anos atrás. Hoje, você 
tem eventos promovidos pela própria instituição e que o aluno tem essa possibilidade de 
cumprir essa carga horária. Agora, é claro que o seguinte: essa situação é uma situação que 
você tem que ter essa responsabilidade da instituição, mas tem que ter a parte do aluno 
também. O aluno também tem que cumprir a parte dele. Eu acho assim, a gente ainda não tá 
no ideal com relação ao oferecimento de oportunidades pra ele cumprir essa carga horária, 
mas a gente tá, a cada ano, melhorando e se aproximando disso. Você tem vários tipos de 
atividades dentro do próprio curso que podem cumprir boa parte dessa carga horária, seja em 
participação em palestras, em eventos do próprio curso e até a questão da monografia. Então, 
tem todo um conjunto de oportunidades dentro do próprio curso que ele pode cumprir uma 
parte significativa dessa carga horária. Agora, o cara tem que ver que tem que fazer um 
esforço também de poder participar de outras atividades pra compor essas duzentas horas. 

Uma pergunta que não tem uma ligação direta com a evasão, mas como a gente tá 
analisando o próprio curso também, eu acho que tá pertinente fazer esse tipo de 
pergunta. Com relação projeto integrador, como é que o senhor avalia esse projeto 
atualmente? É algo que tem uma boa repercussão? Ou seja, tá funcionando? Ou ao 
contrário, não tá funcionando? Se deve desistir? Deve ser continuado? Como é que o 
senhor vê o projeto integrador? 
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Eu acho que o projeto integrador, ele é uma ideia que pelo menos na Física, ela [a ideia] não 
vem funcionando a contento porque você tem semestre que os alunos fazem o projeto 
integrador, agora, a qualidade do projeto integrador, muitas vezes, fica aquém do que o corpo 
docente era pra ele. Sem falar a própria dificuldade da própria questão de execução: você 
conseguir um horário pra reunir os professores daquele semestre pra você reunir com os 
alunos. Só isso aí já é um complicador grande.  E também é o seguinte: o projeto integrador 
também tá inserido em alguns semestres, por exemplo, que fica complicado pro aluno, e 
também pra o aluno trabalhador, poder conciliar as disciplinas e o projeto integrador. Têm 
semestres que os alunos realmente...as disciplinas, elas já tomam, praticamente, todo o horário 
dos alunos. Aí, muitas vezes, os alunos enxergam esse projeto integrador como sendo uma 
atividade a mais. E muitos enxergam ele como sendo uma atividade que, às vezes, atrapalha 
eles porque seria uma atividade a mais pra cumprir no semestre que, muitas vezes, é um 
semestre extenuante pra eles. A participação dos professores, eu acho...a gente tem que ser 
crítico...tá muito aquém do que a gente gostaria. Eu acho que o grande problema do projeto 
integrador que eu acho e aí é uma coisa que precisa ser discutida, é o seguinte: eu acho que o 
projeto integrador, ele devia ser...a introdução dele devia ser discutida, rediscutida dentro dos 
professores do curso, pra ver se, realmente, querem ou não que ele exista dentro do curso. Se 
ele [o projeto integrador] não tiver, aí a gente tem que procurar uma alternativa pra substituir 
ele. Eu acho que o grande problema do projeto integrador é que do jeito que ele tá colocado 
hoje na organização didática da escola é uma atividade...é uma atividade, praticamente, 
imposta dentro dos cursos. Então, seria importante que fosse rediscutido dentro dos conselhos 
de curso e que perguntasse aos cursos superiores “vocês acham que é importante ter o projeto 
integrador? Se não, vamos procurar outra atividade, alguma outra coisa que possa substituir 
ele”. Agora, é interessante que a própria existência dele dentro do curso fosse reavaliada pelos 
professores do curso e não colocada como uma coisa imposta porque que tem que fazer 
porque tá lá na organização da escola. Eu, pelo menos aqui...eu tenho aqui, entre o tempo de 
efetivo exercício e o tempo como substituto, eu tenho cinco anos de escola e eu não me 
lembro de ter ocorrido nesse período uma discussão ampla entre os professores do curso, 
realmente, principalmente na construção do projeto, se esse projeto integrador deveria existir 
ou não. As pessoas entendem que ele deve existir porque ele seria uma coisa...uma atividade 
que seria comum...que deveria ser comum a todas as licenciaturas. Eu não enxergo isso. Eu 
acho que a gente já tem o núcleo pedagógico comum da licenciatura e eu acho que o projeto 
integrador não pode ser incluído como sendo uma atividade comum a todas as licenciaturas. 
Eu acho que ele deveria ser discutido em cada licenciatura, em cada conselho de curso e aí o 
conselho de curso decidir se o projeto deveria continuar ou não em cada curso. E se ele 
decidir por não continuar, procurar uma alternativa pra substituir o projeto integrador. Essa é 
minha opinião. 

Pra finalizar essa dimensão, a última pergunta. Com relação ao relacionamento dos 
alunos com a coordenação. Como é que o senhor avalia isso? A coordenação, ela tá 
presente? O aluno tem acesso aqui [no momento da entrevista o entrevistador e o 
entrevistado se encontravam na coordenação]? Ele pode tirar dúvida? Ele pode 
consultar o senhor? Como é que é essa relação?  

A relação coordenação-curso é uma relação boa. É claro que a gente sempre procura...eu 
gostaria que ela fosse melhor. A gente sabe....eu, por exemplo...o curso, hoje, ele funciona o 
que? O curso de Física, ele funciona em dois turnos. Ele é tarde e noite. Eu organizo o meu 
horário como coordenador pra poder tá aqui nesses dois períodos. Muitas vezes, eu não posso 
tá aqui porque eu tô dando aula ou tô resolvendo outras atividades referentes ao curso ou 
então em relação a projetos que eu participo, mas sempre tentando manter um bom horário de 
atendimento pra que os alunos possam nos procurar e resolver os problemas relativos ao 
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curso. Eu acho que o relacionamento, eu acho que é bom, agora...lógico que ainda tem espaço 
pra melhoras. 

Sobre um...a turma da tarde. Vamos falar um pouco sobre ela. O senhor já deu aula pra 
essa turma?  

Não, ainda não.  

Mas sobre os comentários que os outros professores falam sobre essa turma. Tá se 
mostrando uma proposta viável? Interessante? Tá tendo menos evasão? Os alunos têm 
bom rendimento? Como é que tá sendo a avaliação dessas turmas à tarde? 

Olha, os professores que ensinaram a essas turmas, eles têm me colocado, realmente, bons 
comentários quanto a isso, principalmente, da turma que tá agora no quarto período. É uma 
turma que é...eles são bastante participativos. Se a gente promove algum evento, eles querem 
participar. Às vezes, a gente tem até que brecar um pouco porque se não eles tomam o espaço 
dos outros alunos porque eles querem participar de tudo. Então, é uma turma, realmente, bem 
positiva. A turma do segundo período, eu também tenho bons comentários. É assim também 
uma turma bastante participativa. Eu acho assim...eu acho que a diferença fundamental entre o 
aluno vespertino e o aluno noturno é a questão do tempo mesmo. Porque o aluno vespertino, 
como ele tem...realmente, não é um aluno trabalhador, então ele tem mais tempo pra poder se 
dedicar ao curso. Isso não quer dizer que nós não tenhamos alunos noturnos bons. Nós temos 
alunos noturnos aqui que são muito bons também, de nível excelente, excepcional. Agora, 
mesmo esses alunos noturnos que são bons alunos, a maioria são alunos também que não 
trabalham, mas que estudam no curso noturno. Agora, nós também temos alunos 
trabalhadores noturnos que são bons alunos. Normalmente, esses alunos tão mais 
concentrados porque a maioria são alunos militares, já tem uma formação então...isso já ajuda 
já. Agora, a vantagem que eu acho...uma vantagem significativa do aluno vespertino, do aluno 
diurno sobre o noturno é a questão do tempo mesmo. Isso aí conta muito. O curso de Física é 
um curso puxado, então o tempo pra você concluir o curso no período e concluir com 
qualidade, ele é fundamental. 

Até sobre essa questão desse tipo de aluno, agente tem...é notório que aqui [no IFRN] 
existem dois tipos...dois grupos definidos de alunos, o aluno trabalhador e o aluno com 
dupla matrícula. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre esses dois tipos de 
alunos. O aluno trabalhador, como é que você vê esse tipo de aluno? É um aluno que 
tem um menor rendimento? Como você falou, [ele] tem menos tempo pro estudo, mas 
ele tem um menor rendimento? É um aluno que dá mais trabalho no sentido de não 
entregar as atividades? Se entrega, entrega fora do prazo? Ou tem um nível mais baixo 
de aprendizagem? Como é que você vê? 

É assim, a questão do aluno trabalhador, ele tem...a gente tem...mesmo dentro do aluno 
trabalhador, a gente tem que classificar vários alunos trabalhadores. Tem aquele aluno 
trabalhador que trabalha de oito da manhã até...trabalha em horário comercial, mas em 
atividade que não tem nada relacionado com Física. Esse aí, realmente...e é um aluno que, às 
vezes, não tem uma boa base escolar. Esse, realmente, a dificuldade dele aqui é muito grande. 
Por quê? Porque ele já vem com deficiência de base. Tem deficiência de matemática, tem 
deficiência...às vezes, não viu Física e não tem tempo pra tentar corrigir essa deficiência de 
base. Então, esse, realmente, é um aluno que tá...fatalmente, ele vai ser reprovado mais de 
uma vez durante o curso. Outro lado: a gente tem alunos aqui que, por exemplo, são militares. 
Desses aí, a grande maioria consegue acompanhar bem o curso. Agora, por quê? Porque esses 
alunos por serem militares, por terem uma certa formação, eles já vem com uma base escolar 
relativamente boa. Então...e tem um certo tempo disponível pra estudar maior do que aquele 
aluno que trabalha em horário comercial. Então, esse...mesmo esse aluno trabalhador militar, 
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mesmo ele tendo...ainda tendo...não tendo tanto tempo disponível pra estudar, mas ele pode 
compensar por que ele tem uma boa base escolar. Isso também...tem também uma terceira 
classe de aluno. Qual é? Aquele aluno trabalhador que ensina Física, que é professor. Então, 
esse...boa parte também tem um desempenho bom. Por quê? Porque ele trabalha numa 
atividade que ajuda no curso. Ele trabalha no que? Ensinando Física. Ele tem que estudar 
Física, então ajuda. Então, o trabalho dele, de certa forma, em vez de atrapalhar o estudo, ele 
contribui com o estudo. Então, eu posso classificar o aluno trabalhador nesses três tipos. 
Realmente, o aluno trabalhador mais complicado é o que eu falei: o aluno trabalhador que 
trabalha em horário comercial e numa atividade que não tem nada a ver com Física e que tem 
uma base escolar deficiente.  Esse, eu acho que se a gente tivesse o sistema de crédito, eu 
acho que esse aluno poderia dar uma resposta melhor. 

E com relação aos professores em relação a esses alunos, os professores...[em relação a] 
esses alunos trabalhadores, os professores, eles são, digamos, mais flexíveis? Eles 
entendem que o aluno pode chegar um pouco atrasado devido a ele tá vindo de casa ou 
vindo do trabalho? Ele entende que esse aluno precisa de um prazo maior pra entregar 
um trabalho? Ou caso ele falte devido ao trabalho ou a uma viagem a trabalho, o 
professor remarcar a atividade avaliativa pra outro dia? Tem uma certa tolerância? 

Tem. Tem. É claro que essa tolerância também depende, às vezes...varia de professor pra 
professor. Mas em geral, a gente tem uma tolerância. A gente tem alunos, por exemplo, aqui 
que são petroleiros. Então, a gente exige uma flexibilidade dos professores de poder repor as 
atividades relativas a esses alunos relativa ao período que ele estava trabalhando. Então, a 
gente tem uma certa flexibilidade sim. 

Com relação agora ao outro tipo de aluno, bem característico da instituição, que tende a 
se extinguir devido à nova legislação federal, que é o aluno com dupla matrícula. Esse 
aluno, por exemplo, que tem dupla matrícula aqui no IFRN e a outra matrícula, 
geralmente, está na UFRN. Então, é um aluno que também tem dificuldade? Tem um 
baixo rendimento? Deixa a desejar? É problemático na entrega de trabalho? Ou não? É 
um aluno que dá conta? Permanece no curso? 

Aí...eu vou dizer uma coisa a você. Aí, você tem que analisar caso a caso. Em termo de 
disponibilidade de tempo, por incrível que pareça, o aluno com dupla matrícula, ele tem uma 
disponibilidade de tempo melhor do que o aluno trabalhador. Por quê? Porque o aluno com 
dupla matrícula, ele tem a flexibilidade de dizer: “nesse semestre eu vou trancar um dos 
cursos ou vou pagar poucas disciplinas num curso pra poder me dedicar mais ao outro”. 
Então, ele tem essa flexibilidade. O aluno trabalhador não. Ele não pode deixar de trabalhar 
pra estudar porque ele tem que se manter. Agora, a questão do desempenho desse aluno de 
dupla matrícula, isso aí varia de aluno pra aluno. O aluno que normalmente, ele tira boas notas 
em um curso, normalmente, tira boas notas no outro também. Agora, quando o aluno, ele, 
realmente, não se dá bem num curso, ele tem um desempenho muito aquém num curso, 
geralmente, no outro curso também, ele não é tão...o desempenho não é tão bom. Agora, varia 
de aluno pra aluno. Agora, também tem alguns casos também complicados. Teve um aluno, 
por exemplo, aqui que ele fazia dois cursos aqui e ele tava...eu acho que usava mais de oitenta 
por cento do tempo dele pro curso que ele pagava na UFRN e deixava aqui meio que de 
segundo plano. Por isso que ele demorou. Ele, praticamente, quase que estourou o prazo pra 
se formar. Tem também aluno, por exemplo, que tá lá no curso...fazendo um curso na UFRN 
e coloca aqui o curso como em segundo plano. Então, o desempenho do aluno depende do 
que? Depende da própria base escolar dele e depende também da postura dele, como ele 
encara isso. Tem alunos que, realmente, fazem dois cursos, mas ele procura ser responsável 
nos dois cursos. Ele tenta conciliar o tempo dele. Não tem, realmente, um procedimento 
padrão, não.  
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E sobre o comportamento desses professores em relação a esses alunos. Existe também a 
mesma tolerância que se tem com o aluno trabalhador? Ou existe um certo preconceito 
contra aquele aluno que tem dupla matrícula? Como é que, geralmente, é o 
comportamento dos professores em relação a esse aluno? 

O aluno com dupla matrícula é o seguinte: a gente não...não tem muito sentido a gente tentar 
adequar a nossa forma de trabalhar ao aluno de dupla matrícula. É claro que a gente respeita a 
condição dele, mas não vai, digamos, remarcar prova ou dar mais prazo pra ele só porque ele 
tem um outro curso. Aí foi escolha dele. Aí é diferente. Aí foi escolha dele. Se ele quiser, ele 
pode trancar um curso e ficar no outro. É diferente do aluno trabalhador. O aluno trabalhador, 
ele não tem escolha. Ele tem que trabalhar pra se manter. Então, aí a gente tem que 
flexibilizar, mas com o aluno de dupla matrícula, não. A gente não tem nenhum tipo de 
flexibilização quanto à entrega de trabalho ou prova porque ele tem dois cursos, não.  

Pela sua vivência, qual...caso o senhor puder afirmar, qual foi o aluno que teve maior 
evasão?  O aluno trabalhador ou o aluno com dupla matrícula? 

Olha, na minha opinião...é assim...é claro que uma opinião mais abalizada pra eu dar, eu teria 
que fazer um estudo estatístico da questão da evasão. Agora, a percepção que eu tenho, 
baseada na observação, mas sem fazer uma análise com dados, realmente, mais organizados é 
que a evasão, ela é maior entre o aluno trabalhador. Pela questão que eu falei do tempo. Que o 
aluno de dupla matrícula, ele tem uma disponibilidade de tempo e uma capacidade de 
flexibilização do tempo dele diferente do aluno trabalhador. O aluno trabalhador, ele não pode 
deixar de trabalhar pra estudar. Já o aluno de dupla matrícula não. Se ele quiser, por exemplo, 
ele quando tiver nos períodos finais do curso, ele pode trancar um dos cursos pra poder 
concluir o outro. Ele tem essa flexibilidade. Então, é por isso que a evasão no caso dele é 
menor. 

Sobre a profissão docente. O senhor acredita que a escolha do curso, ela é baseada, por 
exemplo, na baixa concorrência que tem? Muitos alunos optam por fazer licenciatura 
em Física aqui no IFRN porque tem uma baixa concorrência? 

Eu acho que talvez esse não seja o principal motivo. Primeiro, porque lá na UFRN, por 
exemplo, você tem uma concorrência que eu acho é até menor do que a nossa. Então, se o 
aluno se basear só na baixa concorrência, ele poderia fazer o vestibular pra UFRN. Eu acho 
que não é só nisso. Eu acho que muitos alunos também têm um certo interesse pela Física. 
Agora, só interesse, eu acho que não adianta. Eu acho que a pessoa também tem que ter 
também precisa de outras coisas. Ter um mínimo de, digamos, vocação. E também de 
dedicação também. Isso aí, dedicação, eu acho que é até mais fundamental. Se você realmente 
quiser aquilo ali e você tiver dificuldade, você tem que se dedicar pra corrigir sua dificuldade. 

E o outro lado da moeda, digamos assim, existe uma relação entre a baixa concorrência 
e a alta evasão? Se a gente pegar um curso, por exemplo, como Medicina. Se entram 
cinquenta, geralmente, se formam cinquenta. Mas no caso do curso de Física que tem 
uma baixa concorrência? Entra uma turma cheia, por exemplo, de trinta alunos, mas se 
formam muito pouco. Será que existe também uma relação entre a baixa concorrência e 
a alta evasão? 

Olha, eu acho o seguinte: eu acho que a evasão também tá associada também com outra coisa 
também. Eu acho também que a gente também tem que levar [em consideração] a própria 
questão do mercado de trabalho. A gente perdeu muitos alunos aqui. Por quê? Porque o aluno 
procurava fazer o curso aqui e de repente passa no concurso da polícia ou então passa em 
outro curso da UFRN que ele enxerga que tem um mercado de trabalho mais viável. Muitas 
vezes, o aluno, ele procura aquela situação em que ele vislumbra uma melhor perspectiva 
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futura. Eu acho que assim: o fato do curso ser fácil de entrar pode dar a ideia também de que 
ele é fácil de sair. O aluno acha que é um curso fácil de entrar e acha que vai terminar 
facilmente. E isso não é verdade. Muitas vezes, tem alunos aqui que eles entram pelo curso 
ser de baixa concorrência e entra muito aluno que tem pouca base em Física. O que é 
diferente do curso de Medicina, por exemplo. Por exemplo, entram lá...se você for pegar lá, 
por exemplo, os aprovados e mais duzentos, trezentos suplentes, a diferença de nota entre os 
aprovados e aquelas cem ou duzentos que não foram aprovados não é tão grande. Então, você 
tem muitos alunos que tem uma boa base que fazem Medicina. Então, isso aí ajuda, facilita na 
hora de você concluir o curso. Tem o aluno que tem uma base melhor...Medicina de certa 
forma é uma área que você tem uma boa perspectiva profissional, então o aluno sabendo que 
tem uma boa perspectiva profissional naquela área, lógico que a evasão vai ser praticamente 
pequena ou quase zero. Por quê? Porque muitas pessoas fazem o curso pensando mesmo é no 
mercado de trabalho. “Eu sei que se eu terminar o curso de Medicina, eu vou ter uma boa 
colocação no mercado de trabalho e, muitas vezes, eu não enxergo isso em Física”. O curso de 
Física hoje, o mercado não é ruim. É claro que na questão salarial ainda fica a desejar, mas na 
questão de oportunidade de emprego, em Física, você tem um mercado de trabalho, uma 
quantidade de empregos boa. Você tem hoje...só pra você ter ideia, eu sempre repito: você 
hoje tem o que? Mais...tem uma projeção que vai precisar de mais de 50.000 professores pra 
ensinar na educação básica em Física. E os cursos de Física não conseguem formar nem 
10.000 por década. Então, o cara que terminar hoje o curso de Física, ele vai ter o seu 
emprego garantido, lógico que não com o salário como o de um médico, mas vai ter o seu 
emprego garantido. 

E sobre a atual moda que existe dos concurseiros pra concursos públicos. Na sua visão, 
na sua prática docente, era comum o relato de alunos que estavam no curso de Física 
visando ter o diploma de nível superior pra tentar esses concursos de nível superior que 
não fossem na área de Física? Ou seja, que visava o diploma pra tentar concurso pra 
Correios, Petrobrás? 

Nós temos alunos com esse perfil e, por incrível que pareça, bons alunos. Tem alunos aqui 
que tão fazendo o curso e já dizem: “professor, eu vou terminar o curso, mas eu não vou 
ensinar. Eu vou fazer o curso, por quê? Porque eu quero o diploma pra poder fazer um 
concurso de auditor fiscal ou algum concurso na área de direito ou qualquer outro concurso 
que vislumbre uma melhor oportunidade financeira”. Aí, eu penso o seguinte: eu acho que, 
muitas vezes, o aluno, esse aluno que faz...que tem essa mentalidade...eu acho o seguinte: ele 
vai fazer um curso superior, então ele deveria pensar em fazer um curso superior naquela área 
que ele tem, digamos, uma certa afinidade. Eu acho que é por isso que ele escolhe fazer um 
curso de Física. Se ele, realmente, não gostasse de Física, eu acho que seria melhor ele fazer 
um curso de Direito ou um curso de Contabilidade. Eu acho que esse aluno, ele faz, muitas 
vezes, Física porque ele também gosta de Física. Agora, pra ele a prioridade principal é o 
quê? É a questão financeira. Por isso que ao terminar o curso ou ainda no curso, ela vai 
pensando já em fazer um concurso.  

E sobre isso. Com que frequência ou quantidade...existem alunos que se identificam com 
a carreira de professor. Então, o aluno escolhe “ah, eu quero fazer Física”, mas quantos 
que querem, realmente, ser professor? É comum você ver o aluno aqui do curso de 
licenciatura em Física...como o próprio nome já diz, é voltado pra formar professores de 
Física...é frequente ver o aluno dizendo que quer ser professor de Física? Viver da 
profissão de professor de Física? Ou algo que fica em segundo plano? Ser como uma 
segunda carreira? Não é prioridade, esse tipo de coisa? 

Aí você tem várias situações. Tem alunos, por exemplo, que...você falou o primeiro caso, 
aquele aluno que faz o curso visando fazer o concurso em outra área. Tem alunos que pensam, 
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realmente, em ter a profissão de professor como uma segunda opção. Ele faz uma carreira, 
dois cursos, digamos, curso de Engenharia e no curso de Física e pensa “se não der certo em 
Engenharia, eu vou ser professor”. Muitos fazem, realmente, o curso pensando em ter uma 
segunda profissão, mas sempre colocando essa segunda profissão como segunda opção. E tem 
alunos, realmente, que querem ser professor. Agora, realmente, é uma minoria. Agora, é claro 
que isso...esse perfil, muitas vezes, tá associado à questão salarial mesmo. A gente tem caso 
aqui de alunos, por exemplo, que começaram o curso aqui e tinham como objetivo ser 
professor. Só que no meio do caminho fizeram concurso e passaram em concurso pra tribunal 
ou pra oficial da polícia. E aí nessas horas, quando você coloca na balança a questão salarial, 
ela tem um peso realmente grande. Então, muitas vezes, o aluno acaba optando por outra 
carreira que não seja a de professor por uma questão salarial. Então, tem vários...tem aluno 
que, no início, ele quer ser professor, mas, às vezes, muda dentro do curso. Mas tem alunos 
também que realmente querem ser professor e acabam sendo professores. Tem alunos, por 
exemplo, que terminaram aqui e que já trabalharam como substituto aqui. Tem aluno, por 
exemplo, que terminou aqui e já é professor efetivo da instituição. Então, isso depende muito 
do objetivo de cada estudante. Agora, realmente, a quantidade de aluno que, realmente, quer 
ser professor ainda é um quantitativo pequeno. Eu acho que se a gente tivesse uma política 
salarial, tivesse...conseguisse mostrar a esse aluno que, realmente, você ter uma carreira de 
professor é ter uma carreira viável, eu acho que a gente conseguiria atrair mais pessoas. 

E sobre o que os alunos comentavam sobre as disciplinas pedagógicas. Uma parta 
obrigatória do curso da licenciatura...você tem as disciplinas complementares, as 
pedagógicas e as específicas. Como é que os alunos viam essa parte pedagógica? Algo 
fundamental? Algo só que tá ali pra encher o horário do curso? O que é que o senhor 
escuta de comentário dos alunos sobre essas disciplinas? 

Olha, eu escuto muita reclamação dos alunos. Agora, é claro que não são de todos. Boa parte 
dos alunos...eu acho que eles até têm entendimento que essas disciplinas são importantes 
porque o curso é um curso de licenciatura. Agora, muitas vezes, o que os alunos criticam é a 
forma de como essas disciplinas são ministradas. O que é que falam: às vezes, é a quantidade 
de textos, trabalhos excessivos. E você imagina, por exemplo, que utilizam pouco o tempo da 
aula pra você fazer essas atividades. Os professores colocam muitas atividades ainda pra fora 
da sala de aula. E aí, tem um elemento que, às vezes, é complicador para o aluno que trabalha. 
Você tem uma diminuição do tempo curto dele pra estudar pras outras disciplinas. Tem muito 
aluno reclamando...tem alunos que têm...eu não vou dizer ojeriza não, mas, realmente, 
reclamam muito porque alguns acham que não é necessário ou que toma muito tempo. Então, 
você tem vários perfis. Tem alunos que acham que é importante, mas poderiam ser dadas de 
uma forma mais otimizada, com mais qualidade, podendo ser mais útil pra eles. E outro ponto 
que eu acho também é o seguinte: eu acho, é um ponto que eu acho que gera essa...eu não vou 
dizer essa ojeriza não, mas essa...como é que eu posso usar a palavra...essa repulsa às 
disciplinas pedagógicas, às vezes, seja forma, a pouca conexão das disciplinas pedagógicas 
com o conhecimento específico pra ser professor. Eu acho que se tivesse assim...se a gente 
conseguisse fazer um link, tentar talvez direcionar o conhecimento que o aluno aprende nas 
disciplinas pedagógicas com uma situação real de sala de aula, talvez os alunos tivessem uma 
repulsa menor às disciplinas pedagógicas. Talvez recebessem melhor essas disciplinas. 
Muitos acham, realmente...tem uma parte significativa que acha que as disciplinas 
pedagógicas, elas só fazem tomar o tempo deles. Eles não vêm utilidade na disciplina. Eu 
acho que os professores da área pedagógica podiam rever um pouco a forma que as 
disciplinas são dadas. De que forma? Primeiro, tentar usar a própria sala de aula pra você 
desenvolver a atividade dentro da sala de aula. Tentar ajudar o aluno trabalhador. Tentar 
otimizar o tempo do aluno trabalhador. Segundo, tentar relacionar o conhecimento 
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pedagógico com o conhecimento específico. Mostrar como aquele conhecimento pedagógico 
poderia ser utilizado em sala de aula. Porque se não fica aquela...o aluno acha que o estudo 
das disciplinas pedagógicas é, simplesmente, o estudo teórico de pedagogia. Se for só o 
estudo teórico de pedagogia, ele não vai ver utilidade nas disciplinas. Na universidade, por 
exemplo, essa visão já tá...já existe essa visão e forma. No departamento de educação, é 
comum lá concursos que você tem professores que tem uma formação pedagógica, mas que 
tem também uma formação de licenciatura naquela área específica. Por exemplo, o cara vai 
dar Didática pra uma turma de Física licenciatura, então contrata lá um professor que é 
licenciado em Física, mas com  doutorado em educação. Então, a pessoa tem o conhecimento 
pedagógico e o conhecimento específico naquela área. Então, pra esse profissional é fácil 
você fazer a conexão do conhecimento pedagógico com o conhecimento específico. Agora, 
quando você tem um professor que ele não tem um conhecimento específico naquele 
conhecimento, somente o pedagógico, aí fica mais difícil. Então, ele vai explorar aquele 
conteúdo com um enfoque o quê? Cem por cento pedagógico. E aí, o aluno vai o quê? 
Vai...como não tem essa conexão, ele não vai ver utilidade naquela disciplina pra o ofício de 
professor que ele vai ser no futuro. 

Uma questão...sobre uma questão do aluno. A gente sabe que o IFRN é uma instituição 
pública. No entanto, existem alguns gastos como: locomoção do aluno pra instituição, 
seja em seu carro, seja no próprio ônibus; mais a questão de ter algumas despesas como 
pra tirar xerox de textos; comprar um livro ou até mesmo lanchar ou jantar aqui na 
instituição. Em algum momento, o senhor ouviu algum aluno ou alunos reclamarem que 
tinham dificuldade em se manter no curso devido a essa questão financeira, por ter esses 
gastos e não tá conseguindo se manter aqui ou frequentar a instituição? 

Já. A gente escuta reclamações. Agora, boa parte dos alunos aqui, eles têm algum tipo de 
atividade fora: algum trabalho, aula particular ou, às vezes, trabalha até na condição que a 
gente chama de estagiário...que você deve conhecer qual é...aquele contrato realizado com o 
Estado pra assumir aquelas turmas lá que não tem professor de Física. Só que tem muitos 
alunos, realmente, que trabalham como estagiário pra poder se manter aqui no curso. Mas, 
realmente, tem muitos alunos aqui, realmente, que reclamam que tem esse problema, essa 
dificuldade. Eu lembro que a gente fez uma seleção pro projeto chamado PIBID aqui de 
Física e nesse projeto a gente pede pra o aluno escrever uma carta de motivação. E um dos 
alunos escreveu, justamente, na carta de motivação, falando da condição de vida dele, da 
família dele, [ele] que tá passando dificuldade de se manter. Então, tem, realmente, esses 
casos, mas a quantidade...existem essas situações, mas a quantidade de alunos que, realmente, 
procuram a coordenação pra relatar essa situação é pequena. Eles não falam, realmente, 
que...eles só falam “professor, eu trabalho porque preciso me manter”, mas não falam, não diz 
que vai abandonar o curso porque tá com essa dificuldade. Isso aí, não. 

E sobre o nível dos alunos. Como é que o senhor avalia de um modo geral o nível dos 
alunos aqui no curso de Física? Eles têm uma boa base matemática? Uma boa base de 
Física? Ou então, deixam a desejar? Digamos assim, eles precisam tá estudando em 
paralelo? Precisam ter uma monitoria ou um recurso pra dar conta? Ou são alunos que 
tão preparados pra tá no curso? 

Olha, é assim...a gente pode classificar os alunos em alguns grupos. Tem um grupo pequeno, 
realmente é um grupo bem pequeno...se você pegar uma turma de quarenta...você bota aí, 
estourando...sei lá...uns cinco ou seis que são alunos realmente bons ou muito bons. Esses, a 
gente já visualiza, rapidamente, que se eles forem até o final do curso e se eles tiverem a 
dedicação que, realmente, tem, eles vão terminar. Depois, a gente tem um grupo 
intermediário, que é um grupo um pouquinho maior, que são alunos que eles, realmente, têm 
uma certa dificuldade de base, mas que procuram, através de reforço ou do professor, estudar 
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mais horas e que conseguem minimizar essas dificuldades. E tem um terceiro grupo, aí é um 
grupo maior, uma parcela maior, realmente, que tem muita dificuldade. Tem muita 
dificuldade de base e que não procura [superar as dificuldades da base]. E aí, fica difícil. Por 
isso que você tem muita reprovação. Você tem alunos que se comportam...fazem um curso de 
Física como se fosse um outro curso qualquer. O curso de Física é um curso puxado. É um 
curso que as disciplinas são difíceis. Eu não vou dizer aqui como se fosse um curso 
impossível de terminar, não. Várias pessoas terminaram Física. Mas exige o quê? Dedicação. 
Se você não se dedicar, fica difícil você terminar o curso de Física. Você vai ficar no meio do 
caminho. E aí, nesse grande grupo aqui, você tem alunos que o quê? Você tinha aqueles 
alunos que, realmente, não se dedicam por vários motivos. Que motivos são esses? Uns que 
realmente não se dedicam mesmo. Realmente, falta talvez interesse. Outros, até querem se 
dedicar, mas, muitas vezes, não têm tempo disponível, porque, às vezes, são alunos 
trabalhadores e trabalham o dia todinho e vem aqui à noite e tão cansados pra assistir aula. E 
tem alunos também que, realmente, eu acho que se eles mudassem de área, eu acho que seria 
melhor pra ele. Por quê? Porque eu acho que pra gente fazer um curso a gente tem que ter 
uma certa vocação. Por exemplo, um cara que vai fazer um curso de Medicina e o cara não 
pode ver sangue, o cara desmaia. Você acha que ele conseguiria ser um, digamos, trabalhar 
como cirurgião? É a mesma coisa. Se o aluno ele não tem uma base, realmente, de Física, uma 
dificuldade grande em Física, ele só tem duas opções: ou ele vai ter que estudar muito, muito, 
muito, muito pra poder corrigir essa deficiência ou então ele tem que procurar uma outra área 
em que ele possa ter um rendimento acadêmico melhor, poder ter uma profissão, estudar 
melhor pra poder acompanhar o curso. Não tem mágica. Se você tem uma dificuldade grande 
em Matemática, em Física e você quer se formar em Física ou você tem que estudar uma 
quantidade de horas bem maior do que aquele aluno que tem uma boa base ou então você vai 
ter que mudar de área, porque se não você vai ficar pelo caminho.  

E o que é que poderia ser feito para esse aluno que tem dificuldade? Se tivesse alguma 
ação que o curso pudesse fazer, que a coordenação pudesse fazer, que os professores...o 
que é que poderia ser feito pra esse aluno que tem dificuldade? 

A gente procura...é claro que a gente tá longe do ideal...a gente procura manter um programa 
de monitoria voluntária que são alunos que auxiliam outros alunos que têm dificuldade. Mas o 
que é que acontece? Às vezes, é o seguinte: você seleciona um aluno pra trabalhar como 
monitor relacionado a uma disciplina, mas o aluno ele não tem o retorno dos alunos que tem 
dificuldade. Porque quem tem dificuldade não procura esse monitor. Aí fica complicado. Aí 
fica complicado. 

Então, vamos pra última dimensão que tá relacionada sobre...questões relativas a sua 
prática docente ou a prática de seus colegas de trabalho. Então, você fique à vontade pra 
comentar cobre como você age enquanto professor ou sobre os seus colegas professores. 

Eu acho assim: eu tenho formação, por exemplo, toda feita na UFRN. Então, eu comparo 
muito o curso que eu fiz na UFRN, os dois cursos, o bacharelado e a licenciatura, com o curso 
daqui. O curso lá da UFRN, você tem uma...vamos dizer assim, uma distância entre aluno e 
professor que eu acho que é muito maior que a distância entre aluno e professor que a gente 
tem aqui no curso que a gente tem aqui. Aqui, a gente se preocupa muito com a questão 
pedagógica, com a questão do próprio ensino. Você vê que a forma que os professores 
trabalham a disciplina em sala de aula é diferente da que trabalham na UFRN. Aqui, a gente 
faz exercício, a gente coloca um espaço pro aluno procurar a gente fora da sala de aula, tem 
aqui o monitor também. Então, aqui tem mais oportunidade pro aluno, que tem dificuldade, 
ele buscar combater essa dificuldade do que na UFRN, por exemplo. Na UFRN, os 
professores são muito focados na questão da pesquisa. Então, muitos deles enxergam o ensino 
como sendo apenas uma atividade obrigatória que você tem que fazer, mas o importante é 
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você fazer pesquisa. Aqui, não. Aqui, como nós só temos o curso de licenciatura, a gente 
tem...o aluno tem uma proximidade maior, uma acessibilidade maior com o professor do que 
se ele tivesse fazendo o curso lá na UFRN. Agora, isso aí também não é suficiente. Eu acho 
que o aluno também tem que ter o esforço próprio dele. 

E com relação ao interesse do professor e domínio do conteúdo. O senhor vê que os 
professores daqui tão interessados em dar aula? Eles dominam o conteúdo? Ou são 
aqueles profissionais que já tão, digamos, perto de se aposentar, só querem mesmo bater 
o ponto e receber o seu dinheiro no final do mês? Como é que é? São professores 
preocupados com o curso? 

Aqui eu não posso...eu não tenho o que reclamar não. Os professores daqui, principalmente, 
os de Física, eles são bastante comprometidos com as atividades de sala de aula. Pra você ver, 
os professores daqui cumprem os seus horários, se colocam...colocam disponibilidade pra os 
alunos procurarem eles pra tirar dúvidas. Aqui, tem uma acessibilidade boa pra o professor. E 
eu não vejo aqui, realmente, nenhum comportamento de nenhum colega no sentido de não se 
esforçar pra fazer um bom trabalho. Eu acho que nesse ponto a gente não tem o que falar não. 
É claro que sempre há espaço pra gente melhorar. Agora, eu acho que...eu acho que a prática 
docente do professor em sala de aula aqui, eu acho que é uma prática boa. Existe 
compromisso dos professores. 

Existe também a preocupação de facilitar a aprendizagem? Estimular o aluno a sempre 
tá estudando? Tá participando das atividades? 

Humrum. Aqui, a instituição, ela sempre...além do próprio trabalho de sala de aula, a gente 
também promove, todo ano, eventos pros nossos alunos. Ocorrem, pelo menos, dois eventos 
por ano que a coordenação promove com os professores e que o aluno...é dada a ele a 
oportunidade pra ele adquirir mais conhecimento de Física fora da sala de aula. A gente 
também tem também...vale relatar...temos também aqui na nossa coordenação de Física, nós 
temos dois projetos relacionados a bolsas. Tem o projeto PIBID, que não é um projeto da 
Física, mas é um projeto institucional, mas que inclui a Física. Nós temos vinte bolsas de 
iniciação à docência pra os nossos alunos. Isso é um ponto importante de falar porque a bolsa 
é um...ela é importante porque ela ajuda a diminuir a evasão porque prende o aluno mais ao 
curso. Ele participa mais ativamente no curso, não só na sala de aula. Nós temos também um 
projeto de Ensino de Astronomia que o professor P3 é coordenador e também vários alunos 
nossos participam. A gente também tem bolsa. Então, a gente sempre tem outras 
oportunidades que a gente também oferece ao nosso aluno pra tentar melhorar a qualidade do 
curso e também reduzir a evasão também. Só pra dar um dado sobre a evasão, a gente tem 
turmas, por exemplo, a do quarto período, que é uma turma vespertina, que a gente tem cerca 
de vinte alunos, temos cinquenta por cento [da turma]. Pra Física isso é um número bom. A 
gente já teve turmas aqui, por exemplo, que no quarto período, você tinha o quê? Sete alunos. 
Então, a gente já tem já...hoje, você já tem uma quantidade de alunos...uma quantidade maior 
de alunos em níveis mais próximos do término do curso. Isso é um indicativo bom que evasão 
realmente tá diminuindo. Agora, ainda é alta. Agora, eu acho que a questão da bolsa, ela é 
importante porque é uma das formas de você tentar diminuir a evasão. O aluno que é bolsista, 
ele tem uma ligação, ele se sente mais ligado ao curso do que um aluno que não é bolsista. É 
claro que isso também depende de cada caso também. É claro que o próprio compromisso 
pessoal do aluno com o curso, mesmo ele não sendo bolsista, é um elemento que prende ele 
ao curso. Ele tem um compromisso de querer terminar, de querer ter uma formação. 

Sobre o estilo do professor. Como é que os alunos, eles avaliam os professores daqui? 
Eles dizem que são muito rigorosos? Querem prejudicar o aluno?  Ou não? São 
professores muito lights: “se você entrou naquela disciplina, vai passar com certeza”? 
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Cobram muito? Faltam muito? Como é que é dado aqui o estilo dos professores que os 
alunos acham? 

É claro que é assim...no geral, eles fazem uma avaliação boa dos professores. Agora, é claro 
que a avaliação que eles fazem varia de professor pra professor. Eles acham alguns 
professores mais rigorosos do que outros e que, às vezes, eles pedem pro professor ser mais 
flexível. E flexibilidade a gente sabe que tem um limite. A gente não pode flexibilizar demais 
se não a gente pode comprometer a qualidade. Mas no geral...assim...a gente não vê 
assim...pelo menos nenhuma reclamação recorrente de que um professor tenha um 
comportamento, vamos dizer assim, muito diferente dos demais, não. É claro que...há uns 
professores mais rigorosos do que outros, mas, na média, eu acho que nível de cobrança tá 
compatível com o aquele profissional que a gente espera formar. 

E agora nossa penúltima pergunta. É mais um comentário com relação ao seguinte 
ponto: sobre a ideia de um professor orientador, um professor que não seria um 
professor orientador da monografia, mas um orientador de uma turma e ele teria função 
de orientar os alunos para evitar as dificuldades de aprendizagem, de diminuir índice de 
reprovação, ter a opção de matrícula, de evasão. Você acha que seria interessante? É 
claro que tendo esse profissional reconhecido e que seja remunerado e tudo mais, você 
acha interessante implantar a ideia desse professor orientador? Seria uma ideia 
interessante pra reduzir a evasão, por exemplo? 

Eu acho assim...é uma ação que pode ajudar. Não sei se vai resolver porque a evasão como eu 
falei, ela inclui várias variáveis. Ela inclui o próprio aluno, realmente, querer terminar o curso 
e saber que pra ele terminar o curso ele tem que ter um bom nível de dedicação. Eu não sei se 
resolveria. Eu acho que poderia ajudar a diminuir [a evasão]. Não sei quanto diminuiria a 
evasão com a figura do professor orientador, mas eu acho que é uma ideia que a gente pode 
pelo menos fazer uma experiência. Eu acho que a gente poderia fazer uma experiência em 
uma ou duas turmas e aí se funcionar, a gente poderia estender essa ideia pra uma quantidade 
de turmas maiores. Mas eu acho assim...eu acho que a gente tem que...quando se fala em 
educação, a gente tem que tentar ser mais científico e menos...como é que eu posso falar a 
palavra...menos romântico. Se a gente acha que uma ideia pode ser viável...essa ideia do 
professor orientador...eu acho que poderia procurar uma turma que tenha uma evasão grande e 
fazer uma experiência. Coloca o professor orientador pra aquela turma lá e depois avalia se 
essa ideia funciona. Se funcionar, a gente estende pra todas as turmas. Se for pra ser aplicado, 
eu acho que seria a forma ideal pra se fazer. 

E a última pergunta. Tá relacionada a questões pra evitar a evasão. Vamos supor que o 
senhor tenha o poder, a autoridade pra realizar alguma mudança ou implantar alguma 
coisa aqui na instituição. Você pode mudar questões relativas à instituição IFRN ou ao 
curso de Física ou à atividade dos professores ou então mudar até a própria vida 
particular do aluno. Suponha que você tenha esse poder, essa autoridade para mudar ou 
implantar coisas. Então, o que é que o senhor acha que pode ser modificado, pode ser 
implantado que possa reduzir a evasão? Se a gente pensar em algo que algo seria isso? 
Poxa, se a gente fizer assim, se o CEFET fizer assim, se o IFRN fizesse isso, se os 
professores propusessem isso, eu acho que a evasão diminuiria. 

Eu acho o seguinte: eu vou dar algumas ideias que eu tenho. Agora, são ideias pessoais que eu 
tenho. Primeiro, eu acho que a gente podia...eu acho que um ponto que poderia ajudar seria 
mudar o sistema pra crédito. Por quê? Porque o aluno, ele poderia pagar essas disciplinas no 
ritmo que ele suporta, poder organizar melhor o tempo dele, principalmente, o aluno 
trabalhador. Eu acho que seria uma das opções. Dois [segundo], eu acho que a gente podia 
rever a questão de transferência entre cursos. Eu vou só citar pra você um caso aqui um caso 
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bastante emblemático que a gente teve. Teve uma estudante aqui que ela fez vestibular pra 
Física. Passou porque o curso de Física tem uma concorrência baixa e você tinha aquela 
questão de cinquenta por cento pra escola pública então...se você não zerar e fazer uma 
redação boa, você passa. Então, o processo seletivo, realmente, ele é bem...é fácil de você 
entrar. Aí, ela chegou no curso aqui e disse: “professor, eu...” agora assim, ela não tinha 
nenhuma habilidade pra Física. Mas assim, era nenhuma habilidade mesmo. A gente até 
comentava entre os professores que se ela tivesse cem anos pra terminar o curso, ela não 
terminaria porque ela tinha uma dificuldade extrema, dificuldades assim, extremamente, 
básicas, realmente, que fica difícil de concertar isso já no ensino superior. Era como você 
pegasse um cara que não sabe escrever, um cara analfabeto e escrevesse uma monografia. Né, 
verdade?  Você tem que ensinar o cara primeiro a questão de tornar ele alfabetizado. Depois 
ensinar ele a ler um texto, a interpretar um texto. Depois ensinar a ele todas as regras 
gramaticais então...seria...existe um fosso muito grande nesse caso aí que seria difícil você 
consertar dentro do curso superior. Então, era o caso dela. Ela tinha uma dificuldade tão 
grande em Física que era inviável ela terminar o curso de Física. Aí, a gente conversando com 
ela, “mas por que você fez Física, se você tem tanta dificuldade?”. [resposta da aluna] 
“Porque me disseram que se eu passasse pra um curso como Física aqui, eu poderia mudar lá 
dentro pra um outro curso”. Ela queria fazer um outro curso. Ela queria fazer Geografia. 
Assim, se a gente tivesse condições de fazer...aí ela foi jubilada...se a gente tivesse condições 
de, na época, transferir ela pra o curso de Geografia, ela teria grande possiblidades de se 
formar e eu acredito de ser uma boa professora de Geografia. Só que como não é possível essa 
transferência então, ela acabou sendo jubilada um semestre depois. Então, eu acho que se a 
gente pudesse flexibilizar, poder haver transferências entre cursos...eu acho que se a gente 
pudesse, ao invés de ter que jubilar um aluno porque não tem muito a ver, colocar, transferir 
ele pra um outro local em que ele pudesse terminar e ser um profissional. Eu acho que a 
questão da transferência poderia ajudar. Outro que eu falei foi a questão do sistema de 
créditos. Outro ponto que poderia resolver é o seguinte: a gente tentar divulgar melhor o curso 
na própria instituição e também em outras instituições só pra ir alunos que realmente tenham 
um perfil de professor, que queiram ser professor e que tenham uma boa base em Física. 
Quando você seleciona bem, você consegue...é mais fácil diminuir a evasão. Quando você 
não seleciona tão bem, quando entram alunos que não têm o perfil pra ser professor, não tem 
nenhum...tem dificuldade enorme em Física e querer que em quatros anos você corrija toda 
uma formação deficiente pra tornar o cara um bom professor, muitas vezes, é uma tarefa que 
eu acho que em quatro anos é inviável de se fazer. Eu acho esses três pontos importantes. 
Outro ponto que a gente percebeu que pode ajudar muito é a questão de bolsas. Uma bolsa, 
ela ajuda a você a prender um bom aluno no curso. O aluno, ele vive o curso de uma forma 
mais intensa, participa mais, se sente mais integrado ao curso do que aquele aluno que só faz 
pagar as disciplina. Eu acho que esses quatro pontos ajudariam. 

Como de praxe, a gente deixa um espaço final pra as considerações finais. Então, você 
fique a vontade pra se quiser complementar algum raciocínio, comentar mais um ponto 
que se você esqueceu e queira falar agora ou detalhar mais, senão pode falar a própria 
questão da evasão ou sobre essa pesquisa. Então, suas considerações finais. 

Deixe eu dar um comentário final aqui. Eu acho o curso de Física, ele é um curso que, 
historicamente, ele tem uma evasão muito alta, por vários motivos. A gente pode dizer assim: 
a questão profissional que existem outras carreiras mais atrativas do que a gente; a questão de 
ser um curso puxado que exige dedicação e tempo do aluno. E isso aí nem todo mundo tem 
tempo pra ser um aluno profissional. O ideal, na verdade, seria que nós tivéssemos, ou alunos 
profissionais, que fossem só alunos do curso de Física, ou então, mesmo o aluno trabalhador, 
mas um aluno trabalhador que tivesse um perfil, já tivesse uma certa vocação pra área. Esse aí 
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é mais fácil porque, mesmo ele tendo menos tempo, como ele tem uma boa formação e tem 
uma vocação, ele poderia compensar essa falta de tempo com essa boa formação que ele tem. 
Agora, eu acho que a gente tem realmente...o seu trabalho eu gostei muito, foi um trabalho 
importante porque a gente começa a tentar identificar o que é a raiz do problema. Agora, a 
gente tem sempre que ter em mente que a gente...vai ser difícil você reduzir, querer reduzir a 
evasão em Física a uma evasão semelhante a um curso como Direito e Medicina que quase 
não tem evasão. Eu acho que é uma tarefa que exige uma mudança mais profunda nas bases, 
no sentido de você tornar a carreira, realmente, bem atrativa. Eu sempre comento com os 
colegas: “se o professor de Física ganhasse oito mil reais, talvez você não tivesse evasão em 
Física”. Por quê? Porque você atrairia muita gente, realmente, boa, porque tem gente boa aí, 
pra fazer Física e talvez gente que tivesse fazendo Medicina ou Engenharia. Aí, você 
selecionaria muito melhor e teria alunos que, realmente, teriam como objetivo principal 
concluir o curso e ter aquela formação. Então, eu acho que pra você reduzir a evasão em 
Física a evasão do tipo Direito ou Medicina, você teria que ter alguma coisa nessa linha, 
alguma coisa mais profunda do tipo de você, realmente, tornar a carreira atrativa. Eu vou dar 
até outro exemplo pra você: há uns dez anos atrás, um patrulheiro rodoviário ganhava uns 
setecentos reais. Por que uma pessoa quer ser patrulheiro rodoviário, da polícia rodoviária 
federal? Depois quando mudou, passou a ser vinculado ao ministério da justiça, o salário 
saltou pra quatro, cinco mil reais. Hoje é um dos concursos mais concorridos que tem é o 
concurso pra polícia rodoviária federal. Quer dizer, você mudou radicalmente a condição 
financeira daquela área, daquela profissão, então você atraiu de repente uma quantidade muito 
grande pessoas pra aquela carreira. Se você quiser atrair muitas pessoas pra carreira de Física, 
pra querer formar em massa, a gente tem que mudar na base. Realmente, tornar a carreira, 
uma carreira atrativa, assim você vai diminuir a evasão pra um nível de evasão que você tem 
em Medicina ou Direito ou qualquer outro curso com a evasão baixa. Fora isso, eu acho que o 
máximo que a gente pode fazer é tentar ir diminuindo paulatinamente essa evasão. Mas é 
claro que vai chegar ao ponto em que a gente não vai conseguir diminuir mais. E aí a gente 
não pode querer diminuir a evasão também, simplesmente, tornando mais fácil pro aluno 
terminar o curso se não vai comprometer a qualidade. E isso aí não é o objetivo da gente. É 
formar, mas formar com qualidade. 

Tá ok. Então, eu agradeço. Agradeço a participação do senhor, lembrando que será 
mantido o anonimato na divulgação dos dados. Agradeço em nome do professor Dante e 
do Núcleo de Pesquisa em Educação onde essa pesquisa tá vinculada. E dizer que suas 
informações são relevantes e que precisa antes...além de descobrir as causas da evasão, é 
preciso saber quem é o nosso aluno, é saber melhor como é o nosso curso, quem são os 
nossos professores pra que a gente possa ter uma visão mais clara do que seja a evasão. 
Não é, simplesmente, pegar o aluno e falar...quando a gente ouve o aluno e ele fala que 
ele não gostou de Física, mas saber porque ele não gostou de Física, citando como 
exemplo isso aí. Então, a gente tá fazendo essa pesquisa, tá se mostrando um bom 
resultado até o momento, mas a gente pretende cada vez mais continuar e aprofundar. 
Então, mais uma vez, obrigado. 

Eu também agradeço e quando você terminar esse trabalho, eu vou querer aplicar, utilizar o 
seu trabalho pra gente poder elaborar diretrizes que possam diminuir a evasão no nosso curso. 
Muito obrigado. 
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APÊNDICE I - TEXTO COMPLEMENTAR I 

 

1 O MAPA DA DESISTÊNCIA DA TURMA 2004.2 POR SEMESTRE LETIVO 

 

 

As informações abaixo se referem à evolução da turma 2004.2 entre os 

semestres letivos, e não entre os períodos1, ou seja, refletem uma preocupação com 

os alunos da turma enquanto membros de um curso de graduação, independente do 

período em que estejam. Portanto, alunos que, por exemplo, se evadiram em 

semestres letivos avançados, não necessariamente estavam em períodos 

avançados quando o fizeram.  

A turma 2004.2 do curso de licenciatura em Física, pertencente ao currículo 

antigo, foi iniciada com 32 alunos. Destes, 30 ingressaram via vestibular geral 

[4.2E1; 4.2E2; 4.2F1; 4.2E3; 4.2E4; 4.2E5; 4.2E6; 4.2C1; 4.2E7; 4.2F2; 4.2E8; 

4.2E10; 4.2F3; 4.2E11; 4.2C2; 4.2E12; 4.2E13; 4.2E14; 4.2E15; 4.2C3; 4.2C4; 

4.2F4; 4.2E17; 4.2E18; 4.2E19; 4.2E20; 4.2E21; 4.2F5; 4.2E22; 4.2E23] 2 e 2 por 

meio de transferência compulsória [4.2E9; 4.2E16].  

Ao ser finalizado o semestre letivo 2004.2 (referente ao 1º período do curso), 

21 alunos foram aprovados (com ou sem dependência)3 [4.2E2; 4.2F1; 4.2E3; 4.2E4; 

4.2E6; 4.2C1; 4.2E7; 4.2F2; 4.2E8; 4.2F3; 4.2E11; 4.2C2; 4.2E13; 4.2E15; 4.2C3; 

4.2C4; 4.2F4; 4.2E17; 4.2E21; 4.2F5; 4.2E22], 2 foram reprovados em disciplinas4 

                                                 
1 Fazemos uma distinção, de ordem puramente didática, entre semestre letivo e período. Embora 
semestre e período possam ser sinônimos, para a explicação que daremos sobre o mapa da 
desistência definiremos semestre letivo como sendo um conjunto de meses que constituem um 
semestre escolar, já período será um conjunto específico de meses que identificam a localização de 
uma dada turma na matriz curricular do curso. Para ilustrar essa definição temos como exemplo 
uma turma de calouros. Essa turma, quando instituída, sempre será o 1º período, contudo ela 
poderá ser criada no semestre letivo 2003.1, 2003.2, 2010.1 etc. 
2 Adotamos a seguinte codificação para representar os alunos. Os primeiros dois algarismos do 
código correspondem à turma na qual determinado aluno estava matriculado (4.2 = turma 2004.2 e 
6.1 = turma 2006.1); a letra que os sucedem significa a sua situação acadêmica no curso (F = 
formado, M = matriculado, C = cancelado, E = evadido e J = jubilado); e o último conjunto de 
números indica a posição na qual o aluno está na nossa lista de controle. 
3 Aprovação com dependência é aquela em que o aluno segue para o período posterior ao que ele 
se encontrava, mesmo tendo sido reprovado em uma ou mais disciplinas. Ressalta-se que isso só é 
possível se essas reprovações não ultrapassarem 30% do total das disciplinas do período em 
questão. 
4 Reprovação em disciplinas está sendo definida como a situação na qual o aluno, num dado 
período, não foi aprovado em 70% do total das disciplinas, ou seja, reprovou em mais de 30%. Isso 
o impossibilita de passar para o período seguinte, embora a sua frequência possa ter sido maior ou 
igual a 75%. 
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[4.2E1; 4.2E20] e 9 foram reprovados por faltas [4.2E5; 4.2E9; 4.2E10; 4.2E12; 

4.2E14; 4.2E16; 4.2E18; 4.2E19; 4.2E23] com uma frequência média de 55,78%.  

Para o semestre seguinte, 2005.1, 18 alunos se matricularam (todos eles 

tinham sido aprovados), 4 trancaram o curso e 10 se evadiram (tabela 1). Dos 4 

alunos que trancaram, 3 tinham sido aprovados [4.2E3; 4.2E4; 4.2E11] e 1 tinha sido 

reprovado por falta [4.2E18]. Dos 10 alunos evadidos, 2 tinham sido reprovados em 

disciplinas e 8 foram reprovados por faltas. 

 

Tabela 1: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2004.2 e 2005.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2004.2 2005.1 → 

nº de 

alunos 
% 

65,6% 21 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 18 56,3% 

6,3% 2 reprovados em disciplinas trancamentos 4 12,5% 

28,1% 9 reprovados por faltas evadidos 10 31,3% 

100,0% 32 TOTAL TOTAL 32 100,0% 

 

Com o fim do semestre 2005.1, 12 alunos foram aprovados (com ou sem 

dependência) [4.2F1; 4.2E7; 4.2F2; 4.2F3; 4.2E13; 4.2E15, 4.2C3; 4.2F4; 4.2E17; 

4.2E21; 4.2F5; 4.2E22], 6 reprovados por faltas [4.2E2; 4.2E6; 4.2C1; 4.2E8; 4.2C2; 

4.2C4], com uma frequência média de 39,11%, e 4 permaneceram com o curso 

trancado [4.2E3; 4.2E4; 4.2E11; 4.2E18].  

Para o semestre letivo 2005.2, 15 alunos se matricularam, 2 mantiveram o 

trancamento [4.2E11; 4.2E18], 2 cancelaram o curso e 3 se evadiram (tabela 2). 

Dentre os alunos matriculados estavam 2 alunos que destrancaram o curso [4.2E3; 

4.2E4], 1 aluno reprovado por faltas [4.2C2] e os outros eram alunos aprovados. Os 

cancelamentos foram feitos por 2 alunos que tinham sido reprovados por faltas 

[4.2C1; 4.2C4] e as evasões ocorreram para os outros 3 alunos, também, 

reprovados por faltas [4.2E2; 4.2E6; 4.2E8].  
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Tabela 2: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2005.1 e 2005.2 

% 
nº de 

alunos 
← 2005.1 2005.2 → 

nº de 

alunos 
% 

54,5% 12 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 15 68,2% 

27,3% 6 reprovados por faltas trancamentos 2 9,1% 

18,2% 4 trancamentos cancelamentos 2 9,1% 

100,0% 22 TOTAL evadidos 3 13,6% 

   
TOTAL 22 100,0% 

 

Com o término de 2005.2, 9 alunos foram aprovados [4.2F1; 4.2E4; 4.2E7; 

4.2F2; 4.2F3; 4.2E13; 4.2C3; 4.2F4; 4.2F5], 1 foi reprovado em disciplinas [4.2E22], 

5 reprovados por faltas [4.2E3; 4.2C2; 4.2E15; 4.2E17; 4.2E21] (frequência média de 

61,98%) e 2 permaneceram com o curso trancado [4.2E11; 4.2E18].  

Para 2006.1, 8 alunos se matricularam, 3 trancaram o curso, 1 cancelou sua 

matrícula e 5 se evadiram (tabela 3). Dos 8 matriculados, 7 eram aprovados e 1 era 

aluno reprovado em disciplinas [4.2E22]. Dos 3 trancamentos, 2 foram realizados por 

alunos aprovados [4.2E4; 4.2E13] e 1 manteve o trancamento [4.2E18]. O 

cancelamento da matrícula foi realizado por 1 aluno reprovado por faltas [4.2C2] e as 

evasões partiram dos demais alunos reprovados por faltas [4.2E3; 4.2E15; 4.2E17; 

4.2E21] e de 1 destrancamento de matrícula [4.2E11]. 

 

Tabela 3: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2005.2 e 2006.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2005.2 2006.1 → 

nº de 

alunos 
% 

52,9% 9 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 8 47,1% 

5,9% 1 reprovados em disciplinas trancamentos 3 17,6% 

29,4% 5 reprovados por faltas cancelamentos 1 5,9% 

11,8% 2 trancamentos evadidos 5 29,4% 

100,0% 17 TOTAL TOTAL 17 100,0% 

 

Finalizado 2006.1, 7 alunos foram aprovados [4.2F1; 4.2F2; 4.2F3; 4.2C3; 

4.2F4; 4.2F5; 4.2E22], 1 reprovado por faltas [4.2E7], com uma frequência de 

43,01%, e os 3 trancamentos foram mantidos [4.2E4; 4.2E13; 4.2E18].  

Para o semestre seguinte, 2006.2, os 7 alunos aprovados foram os mesmos 7 

alunos que se matricularam. Já os 3 trancamentos tornaram-se 3 evasões que se 
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somaram à evasão por reprovação por faltas. Isto é, houve uma evasão total de 4 

alunos no início do semestre letivo 2006.2 [4.2E4; 4.2E13; 4.2E18; 4.2E7, 

respectivamente] (tabela 4). 

 

Tabela 4: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2006.1 e 2006.2 

% 
nº de 

alunos 
← 2006.1 2006.2 → 

nº de 

alunos 
% 

63,6% 7 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 7 63,6% 

9,1% 1 reprovados por faltas evadidos 4 36,4% 

27,3% 3 trancamentos TOTAL 11 100,0% 

100,0% 11 TOTAL 
   

 

Após o semestre letivo em questão, 4 alunos foram aprovados (com ou sem 

dependência) [4.2F1; 4.2F3; 4.2F4; 4.2F5], 2 reprovados em disciplinas [4.2F2; 

4.2C3] e 1 reprovado por faltas [4.2E22] com uma frequência de 57,95%. O aluno 

reprovado por faltas decidiu trancar o curso [4.2E22], e os outros 2 reprovados em 

disciplinas se matriculam para o semestre 2007.1. Os demais alunos aprovados 

também se matriculam, o que totalizou 6 alunos matriculados (tabela 5).  

 

Tabela 5: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2006.2 e 2007.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2006.2 2007.1 → 

nº de 

alunos 
% 

57,1% 4 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 6 85,7% 

28,6% 2 reprovados em disciplinas trancamentos 1 14,3% 

14,3% 1 reprovados por faltas TOTAL 7 100,0% 

100,0% 7 TOTAL 
   

 

Com o fim de 2007.1, 3 alunos foram aprovados (com ou sem dependência) 

[4.2F1; 4.2F3; 4.2F4], 3 alunos reprovaram em disciplinas [4.2F2; 4.2C3; 4.2F5] e 1 

manteve o trancamento [4.2E22].  

Como previsto pelo Plano do Curso relativo ao antigo currículo (CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002), 

com o término desse semestre letivo todos os alunos deveriam estar formados, mas 

apenas 2 [4.2F1; 4.2F4], dos 3 aprovados, tiveram esta conquista. O outro aluno 

aprovado [4.2F3], como ainda não havia cumprido a carga horária para concluir o 
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curso, não pôde se formar. Logo, realizou a matrícula no semestre letivo seguinte. 

Juntando-se a ele, os outros 3 alunos reprovados em disciplinas [4.2F2; 4.2C3; 

4.2F5] e o aluno que havia trancado o curso [4.2E22] também se matricularam, 

somando 5 matrículas (tabela 6). 

 

Tabela 6: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2007.1 e 2007.2 

% 
nº de 

alunos 
← 2007.1 2007.2 → 

nº de 

alunos 
% 

42,9% 3 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
formados 2 28,6% 

42,9% 3 reprovados em disciplinas matriculados 5 71,4% 

14,3% 1 trancamentos TOTAL 7 100,0% 

100,0% 7 TOTAL 
   

 

Concluindo 2007.2, 3 alunos foram aprovados com dependência [4.2F2; 

4.2F3; 4.2F5] e 2 reprovados por faltas [4.2C3; 4.2E22]5. Aqueles aprovados se 

matricularam novamente, pois ainda não haviam cumprido a carga horária para 

concluir o curso e dos 2 reprovados, 1 decidiu cancelar o curso [4.2C3] e o outro se 

matriculou novamente (tabela 7).  

 

Tabela 7: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2007.2 e 2008.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2007.2 2008.1 → 

nº de 

alunos 
% 

40,0% 3 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 4 80,0% 

60,0% 2 reprovados por faltas cancelamentos 1 20,0% 

100,0% 5 TOTAL TOTAL 5 100,0% 

 

Terminado 2008.1, 3 alunos foram aprovados com dependência [4.2F2; 

4.2F3; 4.2F5] e 1 foi reprovado por faltas [4.2E22]6. Mais uma vez, as aprovações 

não foram suficientes para que os alunos se formassem e, por isso, eles se 

                                                 
5 Pudemos afirmar que esses alunos foram reprovados por faltas. Ao consultarmos o sistema 
acadêmico esta informação estava presente, mas, nas disciplinas que cursavam, não constava o 
desenvolvimento de atividades, notas ou presenças. Contudo, inexplicavelmente, o sistema 
acadêmico conferiu aos mesmos, no curso em geral (e não especificamente em cada disciplina), uma 
frequência semestral de 100%. 
6 De modo bastante similar ao explicado na nota de rodapé 5, esse aluno inexplicavelmente, recebeu 
do sistema acadêmico uma frequência de 90,53%. 
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matricularam para o semestre seguinte. Já o único aluno reprovado por faltas 

acabou se evadindo [4.2E22] (tabela 8). 

 

Tabela 8: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2008.1 e 2008.2 

% 
nº de 

alunos 
← 2008.1 2008.2 → 

nº de 

alunos 
% 

75,0% 3 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 3 75,0% 

25,0% 1 reprovados por faltas evadidos 1 25,0% 

100,0% 4 TOTAL TOTAL 4 100,0% 

 

Com o fim do semestre 2008.2, o aluno 4.2F3 foi aprovado, conseguiu 

concluir o curso e colar grau, mas os seus colegas, 4.2F2 e 4.2F5, não obtiveram o 

mesmo êxito. Esses dois alunos foram reprovados por faltas7, mas continuaram o 

curso se matriculando no semestre 2009.1 (tabela 9). 

 

Tabela 9: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2008.2 e 2009.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2008.2 2009.1 → 

nº de 

alunos 
% 

33,3% 1 aprovado formado 1 33,3% 

66,6% 2 reprovados por faltas matriculados 2 66,6% 

100,0% 3 TOTAL TOTAL 3 100,0% 

 

Finalizado mais um semestre letivo, os alunos 4.2F2 e 4.2F5 reprovaram 

novamente por falta8. Mais uma vez, esses alunos se matricularam no semestre 

seguinte, 2009.2 (tabela 10). 

 

Tabela 10: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2009.1 e 
2009.2 

% 
nº de 

alunos 
← 2009.1 2009.2 → 

nº de 

alunos 
% 

100,0% 2 reprovados por faltas matriculados 2 100,0% 

100,0% 2 TOTAL TOTAL 2 100,0% 

 

                                                 
7 O sistema acadêmico não informou a porcentagem de presença desses alunos. 
8 O sistema acadêmico não informou a porcentagem de presença desses alunos. Em princípio, os 
alunos 4.2F2 e 4.2F5 deveriam ter sido jubilados tendo em vista suas duas reprovações num mesmo 
período. Porém, por estarem então na eminência de concluírem o curso, acreditamos que tal 
particularidade foi ignorada, o que permitiu que continuassem na licenciatura. 
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Finalmente, com o término do semestre 2009.2, os últimos dois alunos da 

turma 2004.2 [4.2F2 e 4.2F5] foram aprovados nas atividades pendentes e, por isso, 

puderam concluir o curso e colar grau, embora com um atraso de dois anos e meio 

(tabela 11). 

 

Tabela 11: Evolução da situação acadêmica da turma 2004.2 entre os semestres 2009.2 e 
2010.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2009.2 2010.1 → 

nº de 

alunos 
% 

100,0% 2 aprovados formados 2 100,0% 

100,0% 2 TOTAL TOTAL 2 100,0% 

 

Diante destas informações, elaboramos o seguinte diagnóstico sobre a 

evolução da turma 2004.2 de licenciatura em Física do IFRN. Dos 32 alunos 

matriculados em 2004.2, 5 formaram-se, 4 cancelaram a matrícula e 23 alunos 

evadiram-se (gráfico 1). Tais dados revelam uma evasão de 71,9%. 

 

 
Gráfico 26: Situação acadêmica geral dos alunos da turma 2004.2 da licenciatura em Física do 

IFRN 

 

Contudo, com base no critério de que o cancelamento da matrícula também é 

uma forma de desistência do curso, somamos aos evadidos os 4 casos de 

15,6%

12,5%

71,9%

SITUAÇÃO ACADÊMICA GERAL DOS ALUNOS DA TURMA 
2004.2

formados (5)

cancelamentos (4)

evadidos (23)
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cancelamento (gráfico 2). Isto mostra a gravíssima porcentagem de 84,4% de alunos 

desistentes.  

 

 

 

Gráfico 27: Mapa da desistência da turma 2004.2 da licenciatura em Física do IFRN 
 

 

2 O MAPA DA DESISTÊNCIA DA TURMA 2006.1 POR SEMESTRE LETIVO 

 

 

A turma 2006.1 do curso de licenciatura em Física do IFRN, pertencente ao 

atual currículo, foi consolidada também com 32 alunos. Desses, 15 ingressaram via 

vestibular geral [6.1E3; 6.1E4; 6.1F2; 6.1E7; 6.1E9; 6.1J2; 6.1J4; 6.1E13; 6.1E15; 

6.1F3; 6.1E16; 6.1M2; 6.1E17; 6.1E18; 6.1E20], 15 via vestibular diferenciado 

[6.1F1; 6.1E1; 6.1J1; 6.1E2; 6.1E5; 6.1E6; 6.1C1; 6.1E8; 6.1C2; 6.1M1; 6.1E10; 

6.1E11; 6.1E12; 6.1J5; 6.1E19], 1 foi reingressado [6.1J3] e 1 ingressou por meio de 

transferência compulsória [6.1E14]. O aluno reingressado era originário da turma 

2004.2 e teve sua matrícula cancelada no início de 2006.1. Contudo, para o atual 

currículo, esse mesmo aluno teve o “descancelamento” de sua matrícula e pôde 

reiniciar o seu curso normalmente com a turma 2006.1. 

Antes mesmo de ser iniciado, o semestre letivo 2006.1 (referente ao 1º 

período do curso) contou com 2 cancelamentos de matrícula [6.1C1; 6.1C2] e 1 

evasão [6.1E14]. Portanto, esse semestre foi iniciado com um total de 29 alunos. 

Com o seu término, 17 alunos foram aprovados (com ou sem dependência) [6.1F1; 

6.1J1; 6.1E4; 6.1F2; 6.1E6; 6.1E8; 6.1E9; 6.1J2; 6.1M1; 6.1E11; 6.1E12; 6.1E15; 

15,6%

84,4%

MAPA DA DESISTÊNCIA DA TURMA 2004.2

formados (5)

DESISTÊNCIAS (27)
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6.1F3; 6.1E16; 6.1M2; 6.1E17; 6.1E19], 2 foram reprovados em disciplinas [6.1E5; 

6.1J5] e 10 foram reprovados por faltas [6.1E1; 6.1E2; 6.1E3; 6.1E7; 6.1E10; 6.1J3; 

6.1J4; 6.1E13; 6.1E18; 6.1E20] com uma frequência média de 37,93%.  

Para o semestre seguinte, 2006.2, 19 alunos se matricularam, 1 trancou o 

curso e 9 se evadiram (tabela 12). Todos os evadidos eram alunos reprovados por 

faltas [6.1E1; 6.1E2; 6.1E3; 6.1E7; 6.1E10; 6.1E13; 6.1E18; 6.1E20] e em disciplinas 

[6.1E5]. Os demais, que não passaram para o período seguinte, se matricularam no 

mesmo período [6.1J3; 6.1J4; 6.1J5]. Dos 17 aprovados, apenas 1 não se matriculou 

para dar continuidade aos estudos, pois resolveu trancar o curso [6.1E8]. 

 

 

Tabela 12: Evolução da situação acadêmica da turma 2006.1 entre os semestres 2006.1 e 
2006.2 

% 
nº de 

alunos 
← 2006.1 2006.2 → 

nº de 

alunos 
% 

53,1% 17 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 19 65,5% 

6,3% 2 reprovados em disciplinas trancamentos 1 3,4% 

31,3% 10 reprovados por faltas evadidos 9 31,0% 

6,3% 2 cancelamentos TOTAL 29 100,0% 

3,1% 1 evadidos    

100,0% 32 TOTAL    

 

Finalizado o semestre letivo 2006.2, 13 alunos foram aprovados (com ou sem 

dependência) [6.1F1; 6.1J1; 6.1E4; 6.1F2; 6.1E9; 6.1M1; 6.1E11; 6.1J4; 6.1F3; 

6.1E16; 6.1J5; 6.1M2; 6.1E17], 2 reprovados em disciplinas [6.1J2; 6.1E19], 4 

reprovados por faltas [6.1E6; 6.1J3; 6.1E12; 6.1E15], com uma frequência média de 

59,07%, e 1 manteve o curso trancado [6.1E8].  

Para 2007.1, 16 alunos se matricularam, 1 trancou o curso, 2 se evadiram e 1 

foi jubilado (tabela 13). Dentre os alunos matriculados, 2 eram reprovados em 

disciplinas [6.1J2; 6.1E19], 1 havia destrancado o curso [6.1E8] e os outros eram os 

aprovados. O trancamento foi realizado por 1 aluno que tinha sido reprovado por 

faltas [6.1E15]. As 2 evasões também ocorreram com alunos reprovados por faltas 

[6.1E6; 6.1E12] e o jubilamento ocorreu com o aluno que foi reprovado novamente 

por faltas [6.1J3], ou seja, teve duas reprovações consecutivas num mesmo período.  
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Tabela 13: Evolução da situação acadêmica da turma 2006.1 entre os semestres 2006.2 e 
2007.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2006.2 2007.1 → 

nº de 

alunos 
% 

65,0% 13 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 16 80,0% 

10,0% 2 reprovados em disciplinas trancamentos 1 5,0% 

20,0% 4 reprovados por faltas evadidos 2 10,0% 

5,0% 1 trancamentos jubilados 1 5,0% 

100,0% 20 TOTAL TOTAL 20 100,0% 

 

Terminando o semestre 2007.1, 7 alunos foram aprovados (com ou sem 

dependência) [6.1F1; 6.1F2; 6.1J2; 6.1M1; 6.1F3; 6.1M2; 6.1E17], 3 reprovados em 

disciplinas [6.1E11; 6.1J4; 6.1J5], 6 reprovados por faltas [6.1J1; 6.1E4; 6.1E8; 

6.1E9; 6.1E16; 6.1E19], com uma frequência média de 41,60%, e 1 permaneceu 

com o curso trancado [6.1E15].  

Para o semestre subsequente, 11 alunos se matricularam, 1 manteve o 

trancamento [6.1E15] e 5 se evadiram (tabela 14). Dos 11 matriculados, 7 eram 

aprovados e 4 eram alunos reprovados (2 em disciplinas [6.1J4; 6.1J5] e 2 por faltas 

[6.1J1; 6.1E19]). Dos 5 evadidos, 4 eram alunos reprovados por faltas [6.1E4; 6.1E8; 

6.1E9; 6.1E16] e 1 em disciplinas [6.1E11].  

 

Tabela 14: Evolução da situação acadêmica da turma 2006.1 entre os semestres 2007.1 e 
2007.2 

% 
nº de 

alunos 
← 2007.1 2007.2 → 

nº de 

alunos 
% 

41,2% 7 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 11 64,7% 

17,6% 3 reprovados em disciplinas trancamentos 1 5,9% 

35,3% 6 reprovados por faltas evadidos 5 29,4% 

5,9% 1 trancamentos TOTAL 17 100,0% 

100,0% 17 TOTAL    

 

Com o fim de 2007.2, 7 alunos foram aprovados (com ou sem dependência) 

[6.1F1; 6.1F2; 6.1J2; 6.1M1; 6.1F3; 6.1M2; 6.1E19], 4 reprovados por faltas [6.1J1; 

6.1J4; 6.1J5; 6.1E17], (frequência média de 47,00%), e 1 manteve o trancamento 

[6.1E15]. Para o semestre posterior, 2008.1, 9 alunos se matricularam e 3 foram 

jubilados (tabela 15). Dentre os matriculados, estavam todos os aprovados, 1 aluno 
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que destrancou o curso [6.1E15] e mais 1 aluno reprovado por faltas [6.1E17]. Já os 

3 jubilamentos ocorreram com os alunos reprovados pela segunda vez consecutiva 

no mesmo período (todos tinham sido reprovados por falta). 

 

Tabela 15: Evolução da situação acadêmica da turma 2006.1 entre os semestres 2007.2 e 
2008.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2007.2 2008.1 → 

nº de 

alunos 
% 

58,3% 7 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 9 75,0% 

33,3% 4 reprovados por faltas jubilados 3 25,0% 

8,3% 1 trancamentos TOTAL 12 100,0% 

100,0% 12 TOTAL    

 

Após 2008.1, 6 alunos foram aprovados (com ou sem dependência) [6.1F1; 

6.1F2; 6.1J2; 6.1M1; 6.1F3; 6.1M2] e 3 reprovados por faltas [6.1E15; 6.1E17; 

6.1E19] (frequência média de 38,11%). Na transição para 2008.2, todos os 

reprovados se evadiram e os 6 aprovados matricularam-se (tabela 16). 

 

Tabela 16: Evolução da situação acadêmica da turma 2006.1 entre os semestres 2008.1 e 
2008.2 

% 
nº de 

alunos 
← 2008.1 2008.2 → 

nº de 

alunos 
% 

66,7% 6 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 6 66,7% 

33,3% 3 reprovados por faltas evadidos 3 33,3% 

100,0% 9 TOTAL TOTAL 9 100,0% 

 

  

Com o fim de 2008.2, 5 alunos foram aprovados [6.1F1; 6.1F2; 6.1M1; 6.1F3; 

6.1M2] e apenas 1 aluno foi reprovado por faltas [6.1J2] com uma frequência de 

42,81%. Para o semestre de 2009.1, todos os alunos aprovados e reprovados se 

matricularam (tabela 17).  
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Tabela 17: Evolução da situação acadêmica da turma 2006.1 entre os semestres 2008.2 e 
2009.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2008.2 2009.1 → 

nº de 

alunos 
% 

83,3% 5 aprovados matriculados 6 100,0% 

16,7% 1 reprovados por faltas TOTAL 6 100,0% 

100,0% 6 TOTAL    

 

Concluído o semestre 2009.1, 5 alunos foram aprovados (com ou sem 

dependência) [6.1F1; 6.1F2; 6.1M1; 6.1F3; 6.1M2] e 1 aluno, novamente, foi 

reprovado por faltas [6.1J2] com uma frequência de 13,37%. Por esse motivo, esse 

aluno foi jubilado e os alunos aprovados foram matriculados (tabela 18). 

 

Tabela 18: Evolução da situação acadêmica da turma 2006.1 entre os semestres 2009.1 e 
2009.2 

% 
nº de 

alunos 
← 2009.1 2009.2 → 

nº de 

alunos 
% 

83,3% 5 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
matriculados 5 83,3% 

16,7% 1 reprovados por faltas jubilados 1 16,7% 

100,0% 6 TOTAL TOTAL 6 100,0% 

 

Finalizado 2009.2 (8º período), 2 alunos foram aprovados [6.1F1; 6.1F2;] e 3 

foram aprovados com dependência. Como previsto pelo Plano do Curso do atual 

currículo (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2006), com o término desse período, todos os alunos deveriam estar 

formados, mas apenas 2 conseguiram obter o grau de licenciado [6.1F1; 6.1F2]. Os 

outros 3 alunos aprovados com dependência [6.1M1; 6.1F3; 6.1M2] matricularam-se 

no semestre letivo 2010.1 para poder concluir o curso (tabela 19). 

 

Tabela 19: Evolução da situação acadêmica da turma 2006.1 entre os semestres 2009.2 e 
2010.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2009.2 2010.1 → 

nº de 

alunos 
% 

100,0% 5 
aprovados (com ou sem 

dependência) 
formados 2 40,0% 

100,0% 5 TOTAL matriculados 3 60,0% 

   TOTAL 5 100,0% 
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Concluindo 2010.1, 1 aluno foi aprovado [6.1F3] e 2 reprovados por faltas9 

[6.1M1; 6.1M2]. O aluno aprovado pôde concluir o curso e, assim, terminar a sua 

licenciatura. Aqueles alunos reprovados se matricularam novamente visando 

terminar a licenciatura no semestre seguinte (tabela 20).  

Tabela 20: Evolução da situação acadêmica da turma 2006.1 entre os semestres 2010.1 e 
2010.2 

% 
nº de 

alunos 
← 2010.1 2010.2 → 

nº de 

alunos 
% 

33,3% 1 aprovados  Formados 1 33,3% 

66,7% 2 reprovados por faltas matriculados 2 66,7% 

100,0% 3 TOTAL TOTAL 3 100,0% 

 

Finalizado o semestre letivo 2010.2, os alunos 6.1M1 e 6.1M2 foram 

aprovados com dependência e, por isso, ainda, não conseguiram concluir o curso. 

Todavia, acreditamos que estes alunos estejam próximos de colar grau, visto que 

para 6.1M1 falta, apenas, defender a sua monografia e 6.1M2, além do trabalho de 

conclusão do curso, necessita completar a carga horária das suas Atividades 

Acadêmicas Científicas e Culturais (AACCs). As pendências, que ambos os alunos 

possuem, poderão ser resolvidas no semestre 2011.1, permitindo-os concluírem 

seus cursos. Porém, até a presente data (junho de 2011; semestre ainda não 

concluído), os licenciandos 6.1M1 e 6.1M2 ainda não tinham se formado. (tabela 21). 

 

Tabela 21: Evolução da situação acadêmica da turma 2006.1 entre os semestres 2010.2 e 
2011.1 

% 
nº de 

alunos 
← 2010.2 2011.1 → 

nº de 

alunos 
% 

100,0% 2 aprovados com dependência matriculados 2 100,0% 

100,0% 2 TOTAL TOTAL 2 100,0% 

 

Diante do exposto, elaboramos o seguinte resumo da evolução da turma 

2006.1 da licenciatura em Física do IFRN. Dos 32 alunos matriculados em 2006.1, 2 

permanecem matriculados, 3 formaram-se, 2 cancelaram a matrícula, 5 foram 

jubilados e 20 alunos evadiram-se (gráfico 3). Isto revelou uma evasão de 62,5%. 

 

 

                                                 
9 O sistema acadêmico não informou a porcentagem de presença desses alunos. 
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Gráfico 3: Situação acadêmica geral dos alunos da turma 2006.1 da licenciatura em Física do 

IFRN 

 

Com base, novamente, nos critérios aqui adotados, segundo os quais o 

cancelamento da matrícula e os jubilamentos também são considerados 

desistências, somam-se aos evadidos mais 7 casos de desistência (2 

cancelamentos e 5 jubilamentos) (gráfico 4). Isto mostra, mais uma vez, a grave 

problemática da desistência no curso de licenciatura em Física, a qual nesta turma 

chegou a 84,4% dos alunos.  

 

 
Gráfico 4: Mapa da desistência da turma 2006.1 da licenciatura em Física do IFRN 
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APÊNDICE J - TEXTO COMPLEMENTAR II 

 

 

QUEM SÃO OS DESISTENTES? 

 

 

A apresentação da estatística descritiva da caracterização sócio educacional 

dos desistentes será realizada por meio de gráficos divididos em sete categorias: 

sexo; estado civil; número de filhos; ocupação; escola em de conclusão do ensino 

médio; intervalo de tempo transcorrido entre a conclusão do ensino médio e o 

ingresso no curso de Física; e idade em que ingressou no curso. O primeiro gráfico 

de uma dada categoria apresenta, para as turmas investigadas, a porcentagem de 

alunos de um dado atributo ou classe em relação ao número total de alunos 

inicialmente matriculados. Esse tipo de gráfico foi chamado de “Classificação dos 

matriculados em relação à...”. O segundo gráfico de uma dada categoria mostra, 

para as turmas investigadas, a porcentagem de desistentes de um dado atributo ou 

classe em relação ao número total de desistentes. Ele foi identificado como 

“Desistência relativa em relação à...”. Por último, o terceiro tipo de gráfico de uma 

dada categoria revela, nas turmas investigadas, a porcentagem de desistentes de 

um dado atributo ou classe em relação ao número total de alunos daquele atributo 

ou classe inicialmente matriculados. Esse tipo de gráfico foi denominado 

“Desistência absoluta em relação à...”. Vale salientar que, além das duas turmas 

pesquisadas, criamos, para fins estatísticos, uma terceira “turma” formada pela união 

das turmas 2004.2 e 2006.1. Essa “turma” foi chamada de Geral10. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Lembramos que cada turma investigada continha inicialmente 32 alunos. O número de desistentes 
e não desistentes (concluintes e ainda matriculados), em cada uma das turmas, foi de 27 e 5 alunos, 
respectivamente. Esses números, na turma Geral, correspondem a 64 inicialmente matriculados, 54 
desistentes e 10 não-desistentes. Destacamos também que esses números constituem os valores 
base de todos os gráficos de todas as categorias.  
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1 CATEGORIA: SEXO  

 
Gráfico 1: Classificação dos matriculados na licenciatura em Física 

do IFRN em relação ao sexo 
 

 
Gráfico 2: Desistência relativa dos alunos desistentes da 

licenciatura em Física do IFRN em relação ao sexo 
 

 
Gráfico 3: Desistência absoluta dos alunos desistentes da 

licenciatura em Física do IFRN em relação ao sexo 
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2 CATEGORIA: ESTADO CIVIL  

 
Gráfico 4: Classificação dos matriculados na licenciatura em 

Física do IFRN em relação ao estado civil 
 

 
Gráfico 5: Desistência relativa dos alunos desistentes da 

licenciatura em Física do IFRN em relação ao estado civil 
 

 
Gráfico 6: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura 

em Física do IFRN em relação ao estado civil 
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3 CATEGORIA: NÚMERO DE FILHOS 

 
Gráfico 7: Classificação dos matriculados na licenciatura em Física do 

IFRN em relação ao número de filhos 
 

 
Gráfico 8: Desistência relativa dos alunos desistentes da licenciatura em 

Física do IFRN em relação ao número de filhos 
 

 
Gráfico 9: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura em 

Física do IFRN em relação ao número de filhos 
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4 CATEGORIA: OCUPAÇÃO 

 
Gráfico 10: Classificação dos matriculados na licenciatura em Física do IFRN 

em relação à ocupação 
 

 
Gráfico 11: Desistência relativa dos alunos desistentes da licenciatura em 

Física do IFRN em relação à ocupação 
 

 
Gráfico 12: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura em 

Física do IFRN em relação à ocupação 
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5 CATEGORIA: ESCOLA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO 

 
Gráfico 13: Classificação dos matriculados na licenciatura em Física do IFRN em 

relação à escola de conclusão do ensino médio 
 

 
Gráfico 14: Desistência relativa dos alunos desistentes da licenciatura em Física 

do IFRN em relação à escola de conclusão do ensino médio 
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Gráfico 15: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura em Física 

do IFRN em relação à escola de conclusão do ensino médio 
 

 

6 CATEGORIA: INTERVALO DE TEMPO ENTRE A CONCLUSÃO DO ENSINO 

MÉDIO E O INGRESSO NO CURSO DE FÍSICA 

 

 
Gráfico 16: Classificação dos matriculados na licenciatura em Física do IFRN em relação 

ao intervalo de tempo entre a conclusão do ensino médio e o ingresso no curso de 
Física 

Nota: Nas classes estabelecidas, a seta entre os valores tem o seguinte significado: a 
cabeça da seta representa o limite inferior fechado (valor incluído) e a cauda da seta o 
limite superior aberto (valor excluído)  
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Gráfico 17: Desistência relativa dos alunos desistentes da licenciatura em Física do IFRN em 

relação ao intervalo de tempo entre a conclusão do ensino médio e o ingresso 
no curso de Física 

Nota: Nas classes estabelecidas, a seta entre os valores tem o seguinte significado: a cabeça 
da seta representa o limite inferior fechado (valor incluído) e a cauda da seta o limite superior 
aberto (valor excluído)  

 

 
Gráfico 18: Desistência absoluta dos alunos desistentes da licenciatura em Física do IFRN 

em relação ao intervalo de tempo entre a conclusão do ensino médio e o 
ingresso no curso de Física 

Nota: Nas classes estabelecidas, a seta entre os valores tem o seguinte significado: a cabeça 
da seta representa o limite inferior fechado (valor incluído) e a cauda da seta o limite 
superior aberto (valor excluído)  
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7 CATEGORIA: IDADE EM QUE INGRESSOU NO CURSO DE FÍSICA 

 

 
Gráfico 19: Classificação dos matriculados na licenciatura em Física do IFRN em relação à 

idade em que ingressaram no curso de Física 
Nota: Nas classes estabelecidas, a seta entre os valores tem o seguinte significado: a 
cabeça da seta representa o limite inferior fechado (valor incluído) e a cauda da seta o limite 
superior aberto (valor excluído)  

 

 

 
Gráfico 20: Desistência relativa em relação à idade em que os alunos desistentes da 

licenciatura em Física do IFRN ingressaram nesse curso 
Nota: Nas classes estabelecidas, a seta entre os valores tem o seguinte significado: a 
cabeça da seta representa o limite inferior fechado (valor incluído) e a cauda da seta o limite 
superior aberto (valor excluído).  
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Gráfico 21: Desistência absoluta em relação à idade em que os alunos desistentes da 

licenciatura em Física do IFRN ingressaram nesse curso  
Nota: Nas classes estabelecidas, a seta entre os valores tem o seguinte significado: a 

cabeça da seta representa o limite inferior fechado (valor incluído) e a cauda da seta o 
limite superior aberto (valor excluído)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

79,2%
75,0%

78,1%

100,0%

80,0%

86,7%
88,9% 90,0%

100,0% 100,0%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

turma 2004.2 turma 2006.1 Geral

Desistência absoluta em relação à idade em que ingressaram no 
curso de Física

17 ← 23 anos

23 ← 29 anos

29 ← 35 anos

35 ← 41 anos

41 ← 47 anos



569 
 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA OS ALUNOS 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RN 
NÚCLEO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO - NUPED 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título da Pesquisa: Investigando as Causas da Evasão no Curso de Licenciatura 

em Física do CEFET-RN 
Nome do Pesquisador: Fernando Costa Fernandes Gomes 
Nome da Orientadora: Prof.ª Dr.ª Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira 
Nome do Co-orientador: Prof. Dr. Dante Henrique Moura 
 
Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte – 

CEFET-RN 
 

Declaro ter recebido de Fernando Costa Fernandes Gomes, aluno do curso 
de Licenciatura em Física (matrícula 2006.1.601.006-3) do Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, os esclarecimentos sobre os 
objetivos, as condições de realização, a manutenção de anonimato, o direito de 
deixar de participar a qualquer momento da pesquisa sem que isso incorra em 
qualquer ônus para as minhas atividades educacionais ou pessoais, bem como 
sobre os procedimentos utilizados para a realização da pesquisa “Investigando as 
Causas da Evasão no Curso de Licenciatura em Física do CEFET-RN”.  

Estou ciente de que todas as informações por mim fornecidas para este 
estudo são confidenciais e de uso exclusivamente acadêmico, logo recebi a garantia 
do sigilo de identificação, que assegura a privacidade dos participantes do estudo. 
Diante do exposto, concordo, voluntariamente, em participar das atividades da 
pesquisa. Concordo, também, que o produto das discussões e propostas de ações 
sejam utilizados no documento final da pesquisa, podendo ser divulgados oralmente 
ou publicados pelo pesquisador, desde que seja mantido o anonimato.  

 
 Eu, Fernando Costa Fernandes Gomes declaro que forneci todas as 
informações referentes à pesquisa em questão. 
 

___________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

 
 
Eu,_______________________________________________________declaro 
estar de acordo com o termo acima proposto e confirmo o recebimento de uma cópia 
deste “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. 
 

__________________________________ 
Assinatura do participante 

 
Natal ___/____/____ 
 
Agradecemos, atenciosamente, a sua colaboração nesta pesquisa.  
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA OS PROFESSORES 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 
NÚCLEO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO - NUPED 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título da Pesquisa: Investigando as Causas da Evasão no Curso de Licenciatura 

em Física do IFRN 
Nome do Pesquisador: Fernando Costa Fernandes Gomes 
Nome da Orientadora: Prof.ª Dr.ª Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira 
Nome do Co-orientador: Prof. Dr. Dante Henrique Moura 
 
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – IFRN 
 

Declaro ter recebido de Fernando Costa Fernandes Gomes, aluno do curso 
de Licenciatura em Física (matrícula 2006.1.601.006-3) do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, os esclarecimentos sobre 
os objetivos, as condições de realização, a manutenção de anonimato, o direito de 
deixar de participar a qualquer momento da pesquisa sem que isso incorra em 
qualquer ônus para as minhas atividades educacionais ou pessoais, bem como 
sobre os procedimentos utilizados para a realização da pesquisa “Investigando as 
Causas da Evasão no Curso de Licenciatura em Física do IFRN”.  

Estou ciente de que todas as informações por mim fornecidas para este 
estudo são confidenciais e de uso exclusivamente acadêmico, logo recebi a garantia 
do sigilo de identificação, que assegura a privacidade dos participantes do estudo. 
Diante do exposto, concordo, voluntariamente, em participar das atividades da 
pesquisa. Concordo, também, que o produto das discussões e propostas de ações 
sejam utilizados no documento final da pesquisa, podendo ser divulgados oralmente 
ou publicados pelo pesquisador, desde que seja mantido o anonimato.  

 
 Eu, Fernando Costa Fernandes Gomes declaro que forneci todas as 
informações referentes à pesquisa em questão. 
 

___________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

 
 
Eu,_______________________________________________________declaro 
estar de acordo com o termo acima proposto e confirmo o recebimento de uma cópia 
deste “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. 
 

__________________________________ 
Assinatura do participante 

 
Natal ___/____/____ 
 
Agradecemos, atenciosamente, a sua colaboração nesta pesquisa.  
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ANEXO C – GRADES CURRICULARES DA LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN 
 
 

a) Grade curricular pertencente ao primeiro currículo (currículo antigo) da 
licenciatura em Física do IFRN.  
(Fonte: Plano do Curso Superior de Licenciatura em Física do IFRN (CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2002, p. 33-35)). 
 

PRIMEIRO PERÍODO 
CONHECIMENTOS C. H.  

SEMANAL 
C. H.  

SEMESTRAL 
DISCRIMINAÇÃO DO 

NÚMERO DE SEMANAS 
Leitura e Produção de Textos I 04/06 80 14 semanas c/ 04 hs aulas 

04 semanas c/ 06 hs aulas 
Introdução à Educação 04/06 80 14 semanas c/ 04 hs aulas 

04 semanas c/ 06 hs aulas 
Metodologia do Conhecimento 
Científico 

06/04 50 07 semanas c/ 06 hs aulas 
02 semanas c/ 04 hs aulas* 

Fundamentos das Ciências Sociais 04 72 18 semanas 
Física Geral I 04 72 18 semanas 
Informática Básica 05 40 08 semanas* 
Cálculo Diferencial e Integral I 03 54 18 semanas 
Prática Profissional  72 Elaboração do projeto de 

Iniciação Científica 
CARGA HORÁRIA  512 512 
 
SEGUNDO PERÍODO 

CONHECIMENTOS C. H.  
SEMANAL 

C. H.  
SEMESTRAL 

DISCRIMINAÇÃO DO 
NÚMERO DE SEMANAS 

Leitura e Produção de Textos II 04 80 18 semanas* 
Relatividade Especial e Geral 04 72 18 semanas 
Didática e Metodologia Aplicada ao 
Ensino Fundamental e Médio 

04 72 18 semanas 

Instrumentos Tecnológicos e a 
Educação 

04 72 18 semanas 

Física Geral II 04 72 18 semanas 
Língua Estrangeira 03 40 12 semanas 
Cálculo Diferencial e Integral II 03 54 18 semanas 
Prática Profissional  72 Execução do projeto de 

Iniciação Científica 
CARGA HORÁRIA  585 585 
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TERCEIRO PERÍODO 
CONHECIMENTOS C. H.  

SEMANAL 
C. H.  

SEMESTRAL 
DISCRIMINAÇÃO DO NÚMERO 

DE SEMANAS 
Ondulatória e Física Térmica 04 72 18 semanas 
Química Geral I 04 72 18 semanas 
Fundamentos da Filosofia 03 60 07 semanas c/ 06 hs aulas 

02 semanas c/ 09 hs aulas 
Astronomia Observacional 04 36 9 semanas* 
Fundamentos da Antropologia 03 60 07 semanas c/ 06 hs aulas 

02 semanas c/ 09 hs aulas 
Pedagogia de Projetos 04/06 80 14 semanas c/ 04 hs aulas 

04 semanas c/ 06 hs aulas 
Física Experimental 03 60 07 semanas c/ 06 hs aulas 

02 semanas c/ 09 hs aulas*  
Prática Profissional  172 72hs p/Elaboração de um projeto 

didático + 100 hs de Estágio 
Supervisionado  
(observação e participação) 

CARGA HORÁRIA  712 712 
 
QUARTO PERÍODO 

CONHECIMENTOS C. H.  
SEMANAL 

C. H.  
SEMESTRAL 

DISCRIMINAÇÃO DO NÚMERO 
DE SEMANAS 

Eletromagnetismo 06 108 18 semanas 
Políticas Educacionais e Gestão da 
Escolar 

04/06 50 07 semanas c/ 06 hs aulas 
02 semanas c/ 04 hs aulas* 

Biologia Geral 04/06 50 07 semanas c/ 06 hs aulas 
02 semanas c/ 04 hs aulas* 

Instrumentação para o Ensino de 
Física I 

06 72 8 semanas* 

Fundamentos das Ciências 
Naturais 

04/05 70 15 semanas c/ 04 hs aulas 
02 semanas c/ 05 hs aulas 

Física Experimental 03 60 07 semanas c/ 06 hs aulas 
02 semanas c/ 09 hs aulas*  

Prática Profissional  172 72hs p/ Planejamento e 
Execução de Oficinas 
Pedagógicas + 100 hs de 
Estágio Supervisionado  
(regência) 

CARGA HORÁRIA  646 646 
 
QUINTO PERÍODO 

CONHECIMENTOS C. H.  
SEMANAL 

C. H.  
SEMESTRAL 

DISCRIMINAÇÃO DO NÚMERO 
DE SEMANAS 

História das Ciências 04 72 18 semanas 
Arte e Educação 04 70 18 semanas 
Métodos e Técnicas de Ensino 05 40 8 semanas 
Instrumentação para o Ensino de 
Física II 

04 72 18 semanas 

Físico-Química 04 72 18 semanas 
Óptica Física e Geométrica 04 72 18 semanas 
Estrutura da Matéria I  04/05 70 15 semanas c/ 04 hs aulas 

02 semanas c/ 05 hs aulas 
Prática Profissional  152 52hs p/ Elaboração do Projeto de 

Extensão + 100 hs de Estágio 
Supervisionado (regência) 

CARGA HORÁRIA  558 558 
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SEXTO PERÍODO 
CONHECIMENTOS C. H.  

SEMANAL 
C. H.  

SEMESTRAL 
DISCRIMINAÇÃO DO NÚMERO 

DE SEMANAS 
Fundamentos Legais da Educação 04 60 07 semanas c/ 06 hs aulas 

02 semanas c/ 09 hs aulas 
Estrutura da Matéria II 04 36 09 semanas 
Química Analítica 04 72 18 semanas 
Educação Especial 05 50 10 semanas c/ 05 hs aulas* 
Informática Aplicada 04 72 18 semanas 
Biologia Ambiental 04 36 09 semanas 
Prática Profissional  172 72hs p/ Planejamento e 

Execução de um Evento 
Técnico-Científico + 100 hs de 
Estágio Supervisionado  

CARGA HORÁRIA  568 568 
 
 
b) Grade curricular pertencente ao segundo currículo (currículo novo) da 

licenciatura em Física do IFRN.  
(Fonte: Plano do Curso Superior de Licenciatura em Física do IFRN (CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2006, p. 20-22)). 

 
PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA CH/semana(h/a)  
 

CH Total (h/a) CH horas 

Elementos de Física 4 80 60 
Cálculo Diferencial e Integral 6 120 90 
Língua Portuguesa 3 60 45 
Fundamentos Históricos e Filosóficos da 
Educação 

4 80 60 

Epistemologia da Ciência  3 60 45 
CARGA HORÁRIA 20 400 300 
 
SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA CH/semana(h/a)  
 

CH Total (h/a) CH horas 

Mecânica Básica 6 120 90 
Psicologia da Educação 3 60 45 
Leitura e Produção de Texto 3 60 45 
Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos 
da Educação 

4 80 60 

Metodologia do Trabalho Científico  3 60 45 
CARGA HORÁRIA 19 380 285 
 
TERCEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA CH/semana(h/a)  
 

CH Total (h/a) CH horas 

Eletromagnetismo Básico 6 120 90 
Química Geral 3 60 45 
Didática 6 120 90 
Física Experimental I 3 60 45 
CARGA HORÁRIA 18 360 270 

 
Prática como componente curricular: 
Projeto Integrador/Monografia 

2 -- 40 
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QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA CH/semana(h/a)  
 

CH Total (h/a) CH horas 

Equações Diferenciais 4 80 60 
Organização e Gestão da Educação 
Brasileira 

4 80 60 

Introdução à Mídia Educacional 3 60 45 
Física Experimental II 3 60 45 
Física Térmica e Ondulatória 4 80 60 
CARGA HORÁRIA 18 360 270 

 
Prática como componente curricular: 
Projeto Integrador/Monografia 

2 -- 40 

 
QUINTO PERÍODO 

DISCIPLINA CH/semana(h/a)  
 

CH Total (h/a) CH horas 

Mecânica Clássica 4 80 60 
Educação Inclusiva 4 80 60 
Metodologias do Ensino de Física 3 60 45 
Física Experimental III 3 60 45 
Óptica  4 80 60 
CARGA HORÁRIA 18 360 270 

 
Prática como componente curricular: 
Projeto Integrador/Monografia 

2 -- 80 

Estágio Curricular Supervisionado 100 horas 
 
SEXTO PERÍODO 

DISCIPLINA CH/semana(h/a)  
 

CH Total (h/a) CH horas 

Eletromagnetismo Clássico 4 80 60 
Informática Aplicada ao Ensino de Física 4 80 60 
Energia e Meio Ambiente 3 60 45 
Projetos de Ensino de Física 3 60 45 
CARGA HORÁRIA 14 280 210 

 
Prática como componente curricular: 
Projeto Integrador/Monografia 

3 -- 80 

Estágio Curricular Supervisionado 100 horas 
 
SÉTIMO PERÍODO 

DISCIPLINA CH/semana(h/a)  
 

CH Total (h/a) CH horas 

Estrutura da Matéria 4 80 60 
Evolução das Ideias da Física 3 60 45 
Arte e Educação 2 40 30 
CARGA HORÁRIA 9 180 135 

 
Prática como componente curricular: 
Monografia 

-- -- 80 

Estágio Curricular Supervisionado 100 horas 
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 100 horas 
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OITAVO PERÍODO 
DISCIPLINA CH/semana(h/a)  

 
CH Total (h/a) CH horas 

Física do Átomo 4 80 60 
Astronomia Observacional e Fundamentos 
de Cosmologia 

4 80 60 

Laboratório de Física Moderna 2 40 30 
CARGA HORÁRIA 10 200 150 

 
Prática como componente curricular: 
Monografia 

-- -- 80 

Estágio Curricular Supervisionado 100 horas 
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 100 horas 
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PRODUTO EDUCACIONALPRODUTO EDUCACIONALPRODUTO EDUCACIONALPRODUTO EDUCACIONAL 

 

Propusemos, como questão-foco para o presente Mestrado 

Profissionalizante em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, a desistência 

no curso de licenciatura em Física no IFRN. Ao longo dos capítulos da 

dissertação que originou este produto educacional (GOMES, 2011) 

apresentamos os resultados da nossa investigação sobre esse problema. 

Este produto educacional é um relatório contendo principalmente 

sugestões de ações curriculares e institucionais que visem minimizar a 

problemática da desistência na licenciatura em Física nessa instituição. 

Este relatório é constituído de tal maneira que interessados em seu 

conteúdo podem lê-lo sem que, necessariamente, precisem recorrer aos 

capítulos da dissertação, a qual pode ser consultada para aprofundamento. 

Assim, a título de contextualização, o relatório contém informações 

necessárias, textuais ou gráficas, que permitem ao seu leitor reconhecer a 

desistência na licenciatura em Física como um problema educacional 

brasileiro. Em seguida, é abordado o papel do IFRN na formação de 

licenciados em Física e são fornecidos dados que permitem compreender que, 

quantitativamente, tal formação está ineficiente.  

Em seguida, o relatório apresenta ao leitor a visão de alguns atores, 

protagonistas e coadjuvantes, acerca da desistência na licenciatura em Física 

do IFRN. Os protagonistas, aos quais fazemos referência, são os próprios 

desistentes e os coadjuvantes, os professores.  

Por último, e o mais importante, o relatório apresenta sugestões de 

ações curriculares e institucionais, baseadas nas investigações efetuadas, 

almejando que seus argumentos evidenciem a possibilidade de reduzir a 

desistência no curso em questão.  

 

 

 

 

 



579 
 

SUMÁRIO 

 

1.  RECONHECENDO O PROBLEMA...................................................................580 

2.  A ESCASSEZ DE PROFESSORES DE FÍSICA................................................581 

3.  A RELEVÂNCIA DA PRESENTE PESQUISA...................................................582 

4. DESISTÊNCIA: JUBILAMENTO, CANCELAMENTO, TRANSFERÊNCIA E 
EVASÃO............................................................................................................584 

5.  PERCURSO METODOLÓGICO........................................................................586 

6.  A DESISTÊNCIA NAS TURMAS INVESTIGADAS............................................587 

7.  A RELAÇÃO ENTRE REPROVAÇÃO E DESISTÊNCIA...................................590 

8.  CARACTERIZAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL DOS DESISTENTES................592 

9.  RESULTADO DA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS DESISTENTES.. 593 

9.1. Sugestões de ações curriculares e/ou institucionais para o combate à 
desistência na licenciatura em Física do IFRN, segundo os desistentes......... 597 

10. SUGESTÕES DE AÇÕES CURRICULARES E/OU INSTITUCIONAIS PARA O 
COMBATE À DESISTÊNCIA NA LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN 
SEGUNDO OS PROFESSORES......................................................................602 

10.1. Sugestões para que o aluno com formação básica de conteúdos deficiente 
acompanhe o curso.........................................................................................602 

10.2. Sugestões de ações curriculares e/ou institucionais para o combate à 
desistência na licenciatura em Física do IFRN segundo os professores........604 

11. AÇÕES CURRICULARES E INSTITUCIONAIS APLICÁVEIS À 
LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN.............................................................609 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................614 

13. REFERÊNCIAS..................................................................................................616 

 

 

 

 

 

 

 

 



580 
 

1 RECONHECENDO O PROBLEMA 

 

Infelizmente, estudos recentes apontam que a desistência é uma realidade 

que afeta de modo acentuado as licenciaturas11. Brasil (2007), por exemplo, 

apresentou o problema do abandono em oito licenciaturas brasileiras e mostrou os 

seguintes resultados expressivos: Matemática - 56%, Química - 75%, Física - 65%, 

Biologia – 42%, História - 44%, Geografia - 47%, Letras - 50% e Educação Artística - 

52%.  

Particularmente em relação à Física, pesquisas apontam a desistência como 

um problema de longa data. Segundo Fernando Prado e Ernst Hamburger (1998), 

entre os anos de 1936 e 1954 e entre 1955 e 1969, na Universidade de São Paulo, 

os índices de desistência na licenciatura em Física foram de 13% e 61%12, 

respectivamente.  

Mais recentemente, Sérgio Arruda e Michele Ueno (2003) relataram uma 

desistência média de 69% em 10 anos de licenciatura em Física na Universidade 

Estadual de Londrina. Já a pesquisa de Marta Barroso e Eliane Falcão (2004), na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, revelou uma desistência de 55% no mesmo 

curso. Agnaldo Borges Junior e Ruberley Souza (2007), por seu turno, notaram que 

o abandono da licenciatura em Física chegou a 50% no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (antigo CEFET-GO, na época da 

pesquisa). E o relatório do PET-Física-UnB (2008) estudou dados referentes a 12 

anos das licenciaturas em Física noturna e diurna da Universidade de Brasília, 

identificando taxas de desistência média de 75,5% e 57,2%, respectivamente.  

As informações aqui citadas sugerem, portanto, que a desistência nas 

licenciaturas em Física atinge índices expressivos no país.  

                                                 
11 Vale ressaltar, ainda, que a desistência, no país, é significativa nas graduações em geral, segundo 
estudos diagnósticos têm mostrado. Por exemplo, por meio de cálculos indiretos, foi possível 
identificar uma desistência de 26% em instituições públicas brasileiras de ensino superior e 50% em 
instituições privadas na pesquisa de Otaviano Helene (1985) entre os períodos de 1976 a 1981. Com 
base nos dados da Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas 
Brasileiras, numa pesquisa com dados de meados de 1980 a 1994 (BRASIL, 1996) foi possível 
calcular uma desistência de 40% em graduações dessas instituições. E, por meio dos Censos 
Educacionais de 2005 e 2009 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2006; 2010) calculamos uma desistência de 47% para os cursos 
superiores no Brasil. 
12 Esses dados foram obtidos indiretamente, pois os autores apenas divulgaram os números da 
relação Formados/Ingressantes, para os períodos citados, com sendo, respectivamente, 87% e 39%. 
Portanto, os números da relação Desistentes/Ingressantes seriam os complementares aos divulgados 
pelos autores. 
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2 A ESCASSEZ DE PROFESSORES DE FÍSICA  

 

Diversos problemas parecem influenciar direta ou indiretamente a qualidade 

do ensino de Física no nível médio: 

 
1- o grande contingente de professores não habilitados em Física, que 
lecionam disciplinas nesta área; 
2- a formação, freqüentemente deficiente, do próprio professor com 
habilitação em Física; 
3- o não cumprimento dos programas face à inadequação do currículo a 
carga horária disponível; 
4- os maus salários pagos aos docentes que se vêem obrigados a lecionar 
um excessivo número de horas-aula semanais com prejuízos incontestes ao 
seu desempenho profissional; 
5- a falta de infra-estrutura das escolas evidenciada, entre outros fatos, pela 
inexistência de bibliotecas e laboratórios; 
6- a estagnação e o isolamento de muitos professores devido a dificuldades 
de acesso a periódicos, a livros didáticos, a cursos de treinamento e 
especialização e à pouca participação em simpósios e encontros; 
7- o número reduzido de atividades de extensão universitária, na área da 
Física, voltadas ao professor do Ensino Médio e de ciências de 8º série. 
(PEDUZZI et al, 1990, p.1) 

 

Acreditamos que o primeiro problema esteja intrinsecamente conectado à 

temática abordada na presente investigação: a escassez de professores teria 

relação com o baixo número de licenciados em Física formados anualmente o que, 

por sua vez, teria relação com as altas taxas de desistência nesse curso. Estamos 

cientes que o aumento no número de habilitados para o ensino de Física pode não 

garantir a redução da escassez de professores, pois alguns licenciados podem 

seguir outras carreiras profissionais, todavia a qualidade do ensino dessa disciplina 

depende dessa relação. Em outras palavras, mais professores formados em Física 

não necessariamente produzirão a redução do déficit desses profissionais nas 

escolas, mas a sua escassez implicará, de forma indireta, negativamente na 

qualidade no ensino de Física. 

Dados relativamente recentes do relatório “Escassez de Professores no 

Ensino Médio: propostas estruturais e emergenciais” revelaram que apenas 9% dos 

professores de Física possuem formação específica na área (BRASIL, 2007, p.17). 

Particularmente no Rio Grande do Norte, o panorama é igualmente preocupante. 

Dados da Secretaria de Educação e do Desporto do estado, que integram o atual 

“Plano de Curso da Licenciatura Plena em Física” (CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 5), 

expuseram que apenas 11% dos professores de Física das escolas estaduais são 



582 
 

licenciados na área. Isso tem contribuído para que as escolas absorvam professores 

de outras áreas tendo em vista compensar a falta de professores de Física.  

Pode-se dizer, então, que as informações apresentadas ressaltam os altos 

índices da desistência nas licenciaturas em Física, pois evidenciam por meio do 

baixo número de licenciados em Física formados, a escassez de professores com 

formação específica na área.  

 

3 A RELEVÂNCIA DO PRESENTE RELATÓRIO 

 

Segundo o “Plano do Curso Superior de Licenciatura Plena em Física” 

(CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2002, pg. 1), a justificativa para a criação desta graduação está na 

disposição que o IFRN tem para “contribuir com a qualidade da educação no 

Estado”. Anteriormente, o Art. 4º do Decreto 2406/97 já afirmava que os CEFETs 

tinham como objetivo 

  

ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como 
programas especiais de formação pedagógica para as disciplinas de 
educação científica e tecnológica (BRASIL, 1997). 

  

Esforços foram realizados para que o IFRN pudesse, de forma legal, oficial e 

direta, contribuir para a melhoria da educação no Estado por meio da formação de 

novos professores de Física. Essa melhoria deveria ser fruto de um maior número de 

profissionais com a correspondente formação e, consequentemente, preenchimento 

das vagas com servidores públicos estaduais.  

Esse não era o único objetivo do curso recém-criado. A licenciatura em 

Física do IFRN também visava dar uma nova qualificação a professores licenciados 

(via aproveitamento de estudos) e habilitar professores que já ministravam aulas de 

Física (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2002, p. 18).  

Porém, o número de professores formados nesta instituição é bem inferior 

ao previsto, inserindo assim o IFRN no quadro problemático das IES que formam 

poucos licenciados em Física. Assim, tornou-se extremamente importante 

compreender em profundidade o problema da desistência a fim de combatê-la no 
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IFRN, o que significa contribuir para ampliar a quantidade e a qualidade dos 

profissionais formados e, consequentemente, reduzir a escassez de professores.  

Diante desse fenômeno, decidimos investigar esse problema educacional 

tendo como sujeitos os próprios alunos e os professores da licenciatura em questão. 

Desse modo, buscamos desenvolver um processo destinado a compreendê-lo e, ao 

mesmo tempo, (re)construir conhecimentos que possam contribuir para minimizar 

esse fenômeno e ampliar o número de licenciados em Física no IFRN.  

De fato, realizamos essa investigação, mas, seguindo adiante, a tomamos 

como ponto de partida para elaborar propostas de soluções viáveis e aplicáveis para 

reduzir o problema da desistência. Tal iniciativa, e o estabelecimento dessa questão-

foco, portanto, inserem e justificam a realização desta pesquisa no âmbito de um 

Mestrado Profissionalizante (MP) em Ensino de Ciências que, como sabemos, pode 

ter como objetivo propor soluções que visem o enfrentamento de um problema no 

sistema educacional.13 Pois, de acordo com Marco Antônio Moreira (2004, p. 133 e 

134):  

 

O mestrado em ensino deverá ter caráter de preparação profissional na área 
docente focalizando o ensino, a aprendizagem, o currículo, a avaliação e o 
sistema escolar. Deverá, também, estar sempre voltado explicitamente para 
a evolução do sistema de ensino, seja pela ação direta em sala de aula, 
seja pela contribuição na solução de problemas dos sistemas 
educativos, nos níveis fundamental e médio, e no nível superior na 
formação de professores das licenciaturas e de disciplinas básicas. (grifo 
nosso).  

 

É especificamente no ensino superior que se situam as investigações, 

discussões e pretensões desta pesquisa. Assim, estamos devidamente inseridos 

numa interseção de interesses na área de ensino de Ciências: analisar a evolução 

de um sistema de ensino – os efeitos da mudança curricular na licenciatura em 

Física do IFRN – e contribuir na solução de um problema educativo no nível superior 

– a desistência de licenciandos.  

Esta preocupação está revelada neste documento que é o produto 

educacional da dissertação intitulada “A desistência de alunos na licenciatura em 

                                                 
13 A literatura da área de Ensino de Ciências tem atribuído relevância a esse tipo de iniciativa. De 
acordo com Fernanda Ostermann e Flávia Rezende (2009), surgiu, mais recentemente, como um 
novo objeto de estudo da pesquisa em ensino de ciências, a evasão universitária em cursos de 
Ciências Naturais e Matemática. Em outras palavras, percebemos que estamos na mesma direção de 
outras pesquisas de reconhecida pertinência para a área. 
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Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN): causas e sugestões para o combate” (GOMES, 2011). Portanto, este 

documento trata-se de um relatório contendo sugestões de ações curriculares e 

institucionais, elaboradas com base na literatura, nos depoimentos de alunos e de 

professores do IFRN, em estatísticas e nos mapas das desistências discutidos na 

dissertação citada. 

Embora nossas ações não sejam direcionadas diretamente para a sala de 

aula da licenciatura em Física, acreditamos que as influências de nosso relatório 

possam chegar a elas e, numa consequência última, às salas de aula do ensino 

médio, via um número maior de docentes com formação em Física. 

A proposta deste relatório contendo sugestões de ações curriculares e 

institucionais se enquadra nas orientações da literatura referente aos MPs (por 

exemplo, MOREIRA, 2004, p. 133) principalmente, no que diz respeito ao impacto no 

nível educacional a que ele se dirige. O impacto almejado poderá vir por meio da 

reflexão que tal produto desperte nos professores responsáveis pela segunda 

reforma curricular da licenciatura em Física do IFRN. Esta reforma, em andamento 

até o presente momento (junho de 2011), pretende além de resolver questões 

relacionadas à quantidade e distribuição das disciplinas específicas de Física, 

reduzir a desistência de licenciandos no curso.  

 

4 DESISTÊNCIA: JUBILAMENTO, CANCELAMENTO, TRANSFERÊNCIA E 

EVASÃO 

 

Neste relatório sobre a desistência na licenciatura em Física do IFRN, 

elaboramos uma identidade institucional sobre este fenômeno. Como nossa 

investigação se deteve exclusivamente ao IFRN, algumas ações acadêmicas 

discutidas na pesquisa, relacionadas com a desistência, devem ser esclarecidas. 

Necessitamos, então, anunciar as definições adotadas aqui para os seguintes 

termos: desistência, jubilamento, cancelamento, transferência e evasão.  

Desistência, para os fins deste relatório, será sinônimo de abandono e terá 

como definição o ato ou efeito de não prosseguir (FERREIRA, 1986, p.566), neste 

caso, de não prosseguir com o curso. Particularmente em nossa pesquisa, a 

desistência no IFRN será considerada como produto de quatro principais ações 

acadêmicas: o jubilamento, o cancelamento, a transferência e a evasão.  
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A primeira ação, isto é, o jubilamento, é caracterizada pelo desligamento 

acadêmico de um aluno (independentemente de sua vontade) realizado pelas 

autoridades institucionais do próprio IFRN. Por esse motivo, decidimos classificar o 

jubilamento como uma desistência forçada, a qual geralmente é motivada por dois 

fatores: a reprovação por dois semestres letivos consecutivos e a extrapolação do 

tempo máximo permitido, pela instituição, para a conclusão do curso. 

O cancelamento é reconhecido por ser uma ação voluntária em que um 

aluno cancela oficialmente o seu curso, preenchendo um requerimento solicitando tal 

ação. Com base nisso, classificamos o cancelamento como uma desistência não-

forçada. Uma das causas mais comuns de cancelamento de curso é a opção por 

outro curso dentro do IFRN ou por outra instituição de ensino superior. 

A transferência, embora ocorra, na maioria das vezes, entre cursos iguais de 

IES diferentes não implica a redução total do número de licenciados formados, visto 

que, se uma instituição perde um aluno por transferência, outra ganha. Contudo, 

decidimos considerar a transferência como uma ação de desistência, pois aquela 

pode ter como origem, por exemplo, um descontentamento institucional ou um mau 

relacionamento com os professores. Em outras palavras, pode ou não haver motivos 

pessoais que façam com que licenciandos desistam da instituição e/ou da 

licenciatura na qual estudam e optem por outra, caracterizando assim uma 

desistência em relação à primeira instituição e/ou ao primeiro curso. Da mesma 

forma que o cancelamento, uma transferência só é possível se o aluno, 

voluntariamente14, a solicita a autoridades responsáveis. Dessa forma, a 

transferência também foi classificada, em nosso trabalho, como uma desistência 

não-forçada.  

Por último, tem-se a evasão. Esta ação é caracterizada pelo abandono do 

aluno de suas atividades acadêmicas sem deixar nenhum registro oficial. Pelo fato 

de o aluno não se apresentar às autoridades institucionais para realizar o 

                                                 
14 É possível que a transferência de instituição tenha como motivo uma transferência, para outra 
região, do licenciando que está empregado. Sendo assim, o aluno se vê obrigado a transferir o curso 
para não perdê-lo. Devido a esse caráter de obrigatoriedade, nesse caso particular, poderíamos 
suspeitar que a transferência fosse uma desistência forçada, porém devemos lembrar que em nossa 
concepção o aluno, neste caso, possui duas opções: pedir transferência ou não. Isto é bem diferente 
do jubilamento cuja decisão não cabe ao aluno e sim às autoridades da instituição. Portanto, ainda 
que possa ocorrer por razões relacionadas ao emprego, toda e qualquer transferência será não-
forçada. Além disso, destacamos que uma transferência pode ter como origem um desejo pessoal, 
distinto das obrigações trabalhistas. 
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cancelamento de seu curso, decidimos classificar também a evasão como uma 

desistência não-forçada.  

Embora as classificações definidas não sejam retomadas ao longo do texto, 

as ações acadêmicas que as representam o são. Logo, com base nessa 

classificação, ao falarmos em desistência, neste relatório, estaremos nos referindo 

conjuntamente ao jubilamento, ao cancelamento, à transferência e à evasão, e não, 

especificamente, a esta última15.  

Apresentadas as definições, adotadas no presente relatório, passaremos a 

detalhar como desenvolvemos a nossa investigação sobre a desistência na 

licenciatura em Física do IFRN. 

 

5 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A primeira etapa da pesquisa, que originou a dissertação que produziu este 

relatório, foi centrada na coleta de informações do sistema acadêmico, fornecidas 

pela Diretoria de Educação e Ciência (DIEC16) e junto ao Núcleo de Pesquisa em 

Educação (NUPED), ambos do IFRN, acerca da evolução semestral da situação 

acadêmica dos alunos pertencentes às turmas investigadas: a última turma do 

primeiro currículo, cuja entrada ocorreu em 2004.2, e a primeira turma do novo 

currículo, que ingressou em 2006.1. Também foram fundamentais, nessa fase, as 

informações oriundas da vivência do autor deste relatório enquanto aluno egresso da 

licenciatura em Física do IFRN (turma de entrada 2006.1) e os dados fornecidos 

pelos próprios estudantes desistentes.  

A participação desses alunos (10 de cada turma) ocorreu por meio de 

entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram gravadas, possibilitando, a 

qualquer momento, consultas aos depoimentos dos estudantes e a (re)construção 

de informações explicativas sobre o fenômeno da desistência. Finalizadas as 

                                                 
15 Nas seções 1 e 2 deste relatório, mantivemos as denominações que os autores citados utilizaram 
em suas pesquisas. É comum que autores se refiram à evasão como sinônimo de desistência. Aqui, 
entendemos desistência de modo mais amplo, mas naquelas pesquisas onde não havia terminologia 
própria utilizamos a expressão desistência para nos referirmos ao abandono da licenciatura em 
Física. 
16 A DIEC corresponde, no atual IFRN, ao antigo DAFOP (Departamento de Formação de 
Professores). 
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entrevistas, realizamos uma análise quantitativa-interpretativa17 das mesmas de 

modo a obtermos padrões de respostas que foram transformadas em conclusões 

qualitativas do coletivo de informações oriundas dos desistentes. Essa estratégia de 

coleta e análise dos dados nos permitiu evidenciar as principais causas da 

desistência no curso investigado, a partir da visão dos entrevistados em relação às 

dimensões de análise já mencionadas.  

Concomitantemente a essa etapa, construímos dados estatísticos, com base 

nas informações fornecidas pelo sistema acadêmico da instituição, que 

caracterizassem os alunos desistentes. Complementando essas informações, 

realizamos também uma análise da documentação pessoal destes alunos, a qual se 

encontrava arquivada na DIEC18. 

A segunda etapa da pesquisa preocupou-se em conhecer o pensamento 

docente espontâneo acerca da desistência dos licenciandos em Física do IFRN. A 

participação dos professores nesta investigação ocorreu de forma similar a dos 

alunos desistentes. Realizamos entrevistas semiestruturadas com 10 professores e 

o tratamento dado as suas respostas foi o mesmo dispensado ao dos alunos.  

 

 6 A DESISTÊNCIA NAS TURMAS INVESTIGADAS 

 

Diante das informações do sistema acadêmico, elaboramos o seguinte 

diagnóstico sobre a evolução da turma 2004.2 da licenciatura em Física do IFRN. 

Dos 32 alunos matriculados em 2004.2, 5 formaram-se, 4 cancelaram a matrícula e 

23 alunos evadiram-se. Tais dados revelam uma evasão de 71,9%. Contudo, com 

base no critério de que o cancelamento da matrícula também é uma forma de 

desistência do curso, somamos aos evadidos os 4 casos de cancelamento. Isso 

mostra a gravíssima porcentagem de 84,4% de alunos desistentes.  

                                                 
17 Segundo Maria Rosa e Marlene Arnoldi (2008) essa análise exige “um certo nível de inferência que 
não perde de vista as respostas objetivas dos entrevistados”. São etapas da análise quantitativa-
interpretativa: o agrupamento das questões (sendo “importante investigar o que cada pergunta 
permite obter e classificar, tendo por base interpretações e/ou inferências advindas tanto da literatura 
quanto do conhecimento empírico do pesquisador”) e a categorização das respostas. Essa etapa 
segue os seguintes critérios: exaustividade (abrange todas as respostas obtidas), exclusividade (as 
categorias agrupam conjuntos de respostas distintas) e manutenção do mesmo nível de interpretação 
ou inferência (evita grandes oscilações no contínuo de objetividade/subjetividade). 
18 Essa análise documental foi devidamente autorizada pela chefe da DIEC e as informações obtidas 
foram utilizadas unicamente para os fins desta pesquisa. Ressaltamos também que qualquer menção 
à qualquer aluno será devidamente feita por meio de codificação.  
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Na turma 2006.1, o resumo da evolução da turma é o seguinte: dos 32 

alunos matriculados em 2006.1, 2 permanecem matriculados, 3 formaram-se, 2 

cancelaram a matrícula, 5 foram jubilados e 20 alunos evadiram-se. Isto revelou uma 

evasão de 62,5%. Com base, novamente, nos critérios adotados, segundo os quais 

o cancelamento da matrícula e os jubilamentos também são considerados 

desistências, somam-se aos evadidos mais 7 casos de desistência (2 

cancelamentos e 5 jubilamentos). Isto mostra, mais uma vez, a grave problemática 

da desistência no curso de licenciatura em Física, a qual nesta turma chegou a 

84,4% dos alunos.  

O conjunto desses dados (64 alunos no total; 32 de cada turma) pode ser 

exposto da seguinte forma: 

 

 
Gráfico 1: Situação acadêmica geral dos alunos das turmas investigas da 

licenciatura em Física do IFRN 
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Gráfico 2: Mapa da desistência das turmas investigadas 

da licenciatura em Física do IFRN 
 

Como é possível perceber, a evasão foi a principal ação acadêmica que 

caracterizou a desistência na licenciatura em Física do IFRN.  

Outra forma de percebermos a evolução de cada uma das situações 

acadêmicas mais relevantes (formatura, cancelamento de matrícula, jubilamento, 

evasão) foi reagruparmos as informações sobre elas com base nos períodos da 

matriz curricular.  

Embora reconheçamos que as grades curriculares relacionadas às turmas 

2004.2 e 2006.1 tinham durações diferentes (respectivamente, 6 e 8 períodos), 

sobrepusemos os períodos de cada uma apenas com a finalidade de mostrar, até o 

sexto período de curso, onde estão situados, majoritariamente, os números da 

evasão, do cancelamento, do jubilamento e das primeiras conclusões. 
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Gráfico 3: Evolução das situações acadêmicas nas turmas investigadas da licenciatura em 

Física do IFRN na transição entre os períodos 
 

Com base neste gráfico, detectamos um forte efeito primeiro ano, pois 33 

desistências (30 evasões + 5 cancelamentos + 3 jubilamentos) ocorreram nos dois 

primeiros períodos do curso, ou seja, pouco mais de 50% dos licenciandos das 

turmas investigadas (total de 64 matriculados) já haviam desistido nos momentos 

iniciais da licenciatura em Física do IFRN. 

 

7 A RELAÇÃO ENTRE REPROVAÇÃO E DESISTÊNCIA 

 

Ainda na esfera curricular, resolvemos analisar o impacto das reprovações 

na vida acadêmica dos alunos. Buscamos, então, relacionar as reprovações com as 

desistências ocorridas (sejam essas por jubilamento, cancelamento ou evasão). 

A literatura aponta que essa relação é muito próxima, ou seja, muitos alunos 

quando reprovam em algumas disciplinas se sentem desestimulados e acabam 

desistindo do curso. Mas o que se pode afirmar da relação entre reprovação e 

desistência na licenciatura em Física do IFRN? Para respondermos a essa questão 

é preciso dizer que estamos nos referindo à reprovação em um período, a qual pode 

ocorrer nessa instituição por dois motivos: em disciplinas e por faltas (CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002 e 

2006). 
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A reprovação em disciplinas é entendida como a situação na qual o aluno, 

num dado período, não é aprovado em 70% do total das disciplinas, ou seja, reprova 

em mais de 30%. Isso o impossibilita de passar para o período seguinte, embora a 

sua frequência possa ser maior ou igual a 75%. Já a reprovação por faltas, como o 

próprio nome já diz, ocorre quando um licenciando falta a mais de 25% das aulas. 

A incidência do primeiro tipo de reprovação foi menor, se comparada à do 

segundo tipo. Na evolução da turma 2004.2, pudemos registrar 8 reprovações em 

disciplinas e 29 reprovações por faltas. Na turma 2006.1, esses números foram, 

respectivamente, 7 e 31. Ainda sobre o primeiro tipo de reprovação, é fundamental 

relatar que na turma 2004.2, das 8 reprovações, apenas 2 foram seguidas por 

evasões e nas outras 6, os alunos reprovados se matricularam novamente no 

mesmo período.  

Semelhante à 2004.2, a turma 2006.1 também apresentou as seguintes 

considerações: das 7 reprovações em disciplinas, apenas 2 foram seguidas por 

evasões e, nas demais reprovações, os alunos se matricularam novamente.  

Assim, foi possível concluir que, no caso do IFRN, as reprovações em 

disciplinas não contribuíram para as desistências como sua principal causa. 

Também é importante ressaltar que as reprovações em disciplinas são um tipo de 

reprovação em que o aluno repete todo o período, ficando impossibilitado de seguir 

para o período seguinte, o que atrasa o seu curso. Em princípio, ela deveria ser 

altamente desestimulante, mas na licenciatura em Física do IFRN isto não se 

mostrou relevante.  

Não se enquadra nesse tipo de reprovação aquela em que o aluno reprovou 

em até 30% do total das disciplinas de dado período. Nesse caso, o aluno pode 

prosseguir para o próximo período, mas ciente de que tem uma pendência, daí o 

termo “aprovação com dependência”. Para ilustrar em números esse tipo de 

aprovação, verificamos que na turma 2004.2 ocorreram 68 aprovações, das quais 19 

foram com dependência. Na turma 2006.1, das 65 aprovações, 28 foram com 

dependência. Isto mostra que as reprovações em disciplinas foram poucas, 

enquanto as reprovações em uma ou duas disciplinas foram bem mais frequentes. 

Essas não impediram as aprovações dos alunos para os períodos subsequentes e, 

portanto, não comprometeram a sua evolução acadêmica no curso.  

Já as reprovações por faltas se destacaram por terem sido as mais 

recorrentes. No levantamento realizado sobre a evolução da situação acadêmica dos 
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alunos das turmas 2004.2 e 2006.1, constatamos que na primeira turma, das 29 

reprovações por faltas, 17 resultaram em evasões, 4 em cancelamentos, 2 em 

trancamentos e 6 em matrículas no período da reprovação. Na turma 2006.1, das 31 

reprovações por faltas, 17 resultaram em evasões, 5 em jubilamentos, 1 em 

trancamento e 8 em matrículas. Isso mostrou que, embora os alunos reprovados por 

faltas pudessem se matricular novamente no mesmo período, permanecendo no 

curso, essa não foi a ação mais realizada por eles. A maioria desses alunos optou 

por abandonar o curso (se evadindo ou cancelando a matrícula), algo que 

possivelmente já estava implícito na iniciativa de não frequentar o período em que 

estavam matriculados. Tinha-se, então, um reflexo do desinteresse do aluno em se 

manter nas disciplinas e, consequentemente, um desinteresse pelo curso.  

Mas por que o desinteresse? Acreditamos que parte da resposta a essa 

pergunta está presente na caracterização sócio educacional do público desistente. A 

identificação de certas características, principalmente sociais, revela que alguns 

alunos possuem dificuldades para conciliar o curso com responsabilidades 

existentes em suas vidas pessoais. A seguir, apresentamos a caracterização sócio 

educacional obtida na pesquisa.  

 

8 CARACTERIZAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL DOS DESISTENTES 

 

Com tantos alunos desistentes na licenciatura em Física do IFRN, tornou-se 

inevitável a pergunta: é possível identificar algum padrão ou padrões que revelem 

quem são esses desistentes? Em outras palavras: existem determinadas 

características sócio educacionais para esse público?  

Visando obter algum resultado nesse sentido, realizamos uma análise dos 

documentos pessoais, arquivados na DIEC, dos alunos desistentes, formados e 

ainda matriculados19, além de uma análise das informações sobre eles fornecidas 

pelo sistema acadêmico do IFRN. As categorias analisadas por meio desses dados 

foram: sexo; estado civil; número de filhos; ocupação; intervalo de tempo entre a 

conclusão do ensino médio e o ingresso na licenciatura em Física; e a idade em que 

ingressou no curso. 

                                                 
19 A análise dos documentos pessoais dos alunos formados e matriculados justificou-se pela 
necessidade de comparar os dados desses com o dos desistentes.  
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Identificamos o seguinte padrão. As maiores desistências ocorreram com 

alunos que são: mulheres; casados; pais de 1 filho; trabalhadores20; 

ingressaram com idade mínima de 23 anos e concluíram o ensino médio há 

pelo menos 6 anos. 

Faz-se necessário alertar que o padrão obtido teve como origem a união de 

diferentes categorias que a princípio são independentes entre si, ou seja, não se 

estava identificando um padrão oriundo das intersecções das categorias. 

Exemplificando o que foi dito, os desistentes podiam ser caracterizados por serem 

mulheres ou casados e não por serem mulheres casadas. 

 

9 AS PRINCIPAIS CAUSAS DA DESISTÊNCIA DA LICENCIATURA EM FÍSICA 

DO IFRN SEGUNDO OS DESISTENTES 

 

Com base nas análises das respostas dos desistentes pudemos elaborar a 

tabela 1 resumindo, na forma de categorias, quais foram as principais causas para o 

abandono da licenciatura em Física do IFRN. Como foi possível observar pelo relato 

dos estudantes, a desistência de cada um deles foi causada por um ou mais motivos 

não excludentes entre si. Logo as categorias da tabela refletem essa condição de 

modo que um ex-aluno pode estar contido em mais de um delas. Também foram 

identificadas subcategorias (não excludentes entre si) que pormenorizam as causas 

das desistências. Portanto, um aluno contido numa delas, obrigatoriamente estará 

na categoria que contém essas subcategorias. Além disso, registramos, na tabela 1, 

o número absoluto de desistentes que se enquadraram numa dada categoria e 

subcategoria e a porcentagem deles em relação ao total de desistentes.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Dentro dos alunos trabalhadores, os trabalhadores militares tiveram maior desistência que os 
trabalhadores civis. 
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Tabela 1: Principal causa da desistência dos alunos da licenciatura em Física do IFRN 

Categorias Desistentes21 N % 

Opção por outro curso de nível superior  

4.2E1; 4.2E4; 4.2E8; 

4.2E11; 4.2E13; 4.2E20; 

4.2E21; 6.1E1; 6.1E9; 

6.1E10;   6.1E16 

11 55% 

• Incompatibilidade de horário 4.2E1; 4.2E8; 4.2E11; 

6.1E1;    6.1E10;    6.1E16 
6 30% 

• Sobrecarga de atividades acadêmicas 4.2E4;    4.2E13;    6.1E9 3 15% 

• Opção pessoal de não ter dupla matrícula 4.2E20;   4.2E21 2 10% 

Falta de tempo para se dedicar ao curso 
4.2E23; 4.2E18; 6.1E3; 

6.1E4; 6.1E6; 6.1E8; 

6.1E9;      6.1E11 

8 40% 

• Estudar para concursos públicos 4.2E18;    6.1E3;    6.1E4 3 15% 

• Estar trabalhando 4.2E18; 6.1E3; 6.1E4; 

6.1E6;      6.1E8;    6.1E11 
6 30% 

• Se dedicar à família 6.1E6;     6.1E8;     6.1E11 3 15% 

• Outras atividades remuneradas (“bicos” ou estágio) 4.2E23;   6.1E6;    6.1E9 3 15% 

Falta de identificação com a licenciatura  6.1E1;     6.1E4  2 10% 

Relacionamento com os professores 4.2E4;     6.1E13 2 10% 

Transferência no emprego 6.1E11 1 5% 

Estrutura e funcionamento do curso 4.2E4 1 5% 

Estudar para o vestibular da UFRN 4.2E23 1 5% 

Dificuldade financeira 4.2E14 1 5% 

 

Como podemos perceber oito principais causas foram identificadas. A que 

produziu o maior número de desistência foi a Opção por outro curso de nível 

superior. Ela nos informa que alguns estudantes, após ingressarem na licenciatura 

em Física, realizaram o vestibular, para outras graduações, em outras IES 

(principalmente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN) e foram 

aprovados [4.2E1; 4.2E4; 4.2E48; 4.2E11; 4.2E13; 4.2E20; 4.2E21; 6.1E1; 6.1E3; 

                                                 
21 Adotamos a seguinte codificação para representar os alunos. Os primeiros dois algarismos do 
código correspondem à turma na qual determinado aluno estava matriculado (4.2 = turma 2004.2 e 
6.1 = turma 2006.1); a letra que os sucedem significa a sua situação acadêmica no curso (F = 
formado, M = matriculado, C = cancelado, E = evadido e J = jubilado); e o último conjunto de números 
indica a posição na qual o aluno está na nossa lista de controle. 



595 
 

6.1E9; 6.1E10]22. Alguns, de imediato, tiveram que optar entre uma das duas 

graduações, pois estava ocorrendo a Incompatibilidade de horário entre elas23 

[4.2E1; 4.2E11; 6.1E1; 6.1E10]. Outros, ao sentirem uma Sobrecarga de atividades 

acadêmicas, concluíram que não haveria a possibilidade de cumprir 

satisfatoriamente as atividades de ambos os cursos, assim desistiram da licenciatura 

em Física optando pela outra graduação [4.2E4; 4.1E13; 6.1E9]. E alguns alegaram 

que foi uma Opção pessoal de não ter dupla matrícula, ou seja, não queriam mais 

cursar Física para ficarem, exclusivamente, com a outra graduação [4.2E20; 

4.2E21]. 

A opção por outro curso de nível superior também reflete, em parte, a falta 

de prioridade que a Física do IFRN tinha na vida profissional de alguns estudantes. 

Se ela, de fato, fosse a principal escolha profissional desses indivíduos, a 

desistência teria ocorrido na outra graduação. Embora a maioria dissesse que 

gostava da Física e que pretendia retornar a esse curso no futuro, a profissão de 

professor seria uma atividade complementar ao emprego que pretendiam ter.  

A segunda categoria com o maior número de desistentes foi a Falta de 

tempo para se dedicar ao curso. Essa causa de abandono esteve relacionada à 

necessidade que os ex-alunos tinham em se dedicar a outras ocupações em suas 

vidas pessoais e/ou profissionais. Essas ocupações os impediam de cumprir 

satisfatoriamente as atividades acadêmicas e extracurriculares da licenciatura em 

Física. Alguns desistentes, por exemplo, necessitavam Se dedicar à família 

ajudando na criação de seus filhos pequenos [6.1E6; 6.1E8] ou estando mais 

presente junto ao seu cônjuge [6.1E11]. Outros, visando crescimento e estabilidade 

profissional, gostariam de ingressar no funcionalismo público e, assim, passaram a 

Estudar para concursos públicos [4.2E18; 6.1E3; 6.1E4]. Outros também estavam 

desenvolvendo Outras atividades remuneradas para adquirir renda extra ao final 

do mês [6.1E6] ou experiência profissional [4.2E23; 6.1E9]. E a maioria, pelo simples 

fato de Estar trabalhando dispunha de pouco tempo livre para estudar [4.2E18; 

6.1E3; 6.1E4; 6.1E6; 6.1E8; 6.1E11].  

                                                 
22 Diferentemente dos demais, três entrevistados [4.2E14; 6.1E3; 6.1E16] já tinham matrícula na 
UFRN quando ingressaram na licenciatura em Física. 6.1E3 destaca-se por uma matrícula no 
mestrado em Engenharia Elétrica. 
23 A incompatibilidade de horários ocorreu para 4.2E8 e 6.1E16 após entrarem na licenciatura em 
Física, ou seja, não foi de imediato. No caso particular de 6.1E16, foi a própria desistente que 
provocou a incompatibilidade de horário ao resolver realizar o estágio à docência de seu curso da 
UFRN no turno noturno.  
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Uma terceira causa para a desistência foi a Falta de identificação com a 

licenciatura. Apesar de alguns desistentes terem dito que não se identificavam com 

a profissão docente ou preferiam estar em um bacharelado em Física, apenas dois 

ex-alunos afirmaram que foi a não identificação com a licenciatura que os levou a 

abandonar a Física no IFRN [6.1E1; 6.1E4]. Então, o que fez com que esses 

estudantes ingressassem nessa graduação? Embora conhecessem a finalidade 

profissional de uma modalidade acadêmica como licenciatura, os dois desistentes 

estavam interessados, primeiramente, na Física, pois gostavam e queria aprender 

sobre essa ciência. Porém, para eles, quando a “presença” da licenciatura (refletida 

nas disciplinas pedagógicas e no grau de licenciado) se tornaram mais significativos 

no curso do que os conhecimentos sobre a Física, eles se desestimularam e 

desistiram. 

Outra causa de desistência que ocupa o terceiro lugar foi o Relacionamento 

com os professores. Ele foi o motivou pelo qual 6.1E13 e 4.2E4 decidiram 

abandonar o curso. Segundo 6.1E13, os professores não aceitaram a forma como 

ele ia participar das aulas por estar trabalhando por meio do sistema de embarque. 

Já 4.2E4 afirmou que os docentes não o estimulavam e não estavam preocupados 

com os alunos, parecendo torcer para que estes se dessem mal. 

Outras quatro causas para o abandono foram identificadas, cada uma, por 

um único entrevistado. A Transferência no emprego, e, consequentemente, para 

outra cidade, impediria que 6.1E11 frequentasse as aulas. A Estrutura e 

Funcionamento do curso provocou a desistência de 4.2E4 porque ele considerou 

como problema: a existência da matriz curricular seriada, a necessidade em se fazer 

uma monografia, a enorme carga horária do estágio à docência e o excesso de 

disciplinas pedagógicas e das atividades por elas exigidas. 4.2E23 alegou que 

desistiu da licenciatura em Física para Estudar para o vestibular 2006 da UFRN 

para o curso de Engenharia Civil. Por último, a Dificuldade financeira foi algo que 

dificultou a 4.2E14 comprar as passagens rodoviárias para que pudesse frequentar o 

curso de Física. 

Diante dos dados apresentados, podemos afirmar que a resposta à pergunta 

Qual foi o principal motivo da desistência dos alunos da licenciatura em Física do 
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IFRN? encontra-se majoritariamente em causas pessoais e/ou profissionais24, ou 

seja, este curso, sua estrutura, seu funcionamento, os funcionários que nela 

atuavam não tiveram influência significativa no abandono da maioria dos 

entrevistados. 

 

9.1 Sugestões de ações curriculares e/ou institucionais para o combate à 

desistência na licenciatura em Física do IFRN segundo os desistentes 

 

Esta seção secundária está destinada à apresentação de ações curriculares 

e/ou institucionais sugeridas espontaneamente pelos desistentes para o combate ao 

abandono na licenciatura em Física do IFRN. Consideramos as sugestões abaixo 

informações tão importantes quanto os dados fornecidos, pelos próprios 

entrevistados, sobre as razões para a desistência nessa graduação. A importância 

atribuída às sugestões provém do fato de que foram dadas por pessoas que 

vivenciaram o abandono. Em outras palavras, são os próprios atores dessa 

problemática educacional que relataram o porquê de terem desistido do curso de 

Física e o que pode ser feito para minimizar tais desistências. 

Ainda nesta seção, analisaremos a viabilidade das sugestões dadas. Isso 

nos possibilitará destacar aquelas sugestões que merecem ser levadas as 

autoridades do IFRN tendo em visto o combate à desistência na licenciatura em 

Física desta instituição. A viabilidade das sugestões foi indicada por meio da 

seguinte coloração: verde para as viáveis e vermelho para às inviáveis.  

 

a) Sugestões relacionadas à matriz curricular: 

• Implantação da matriz curricular por disciplinas: a existência dessa 

matriz possibilitaria que os licenciandos, mais facilmente, adiantassem o curso, se 

matriculassem em um número menor de disciplinas (caso estivessem com pouco 

tempo disponível para se dedicar a toda as do período) ou cursassem mais 

facilmente, duas graduações simultaneamente, pois poderiam trancar as disciplinas 

da licenciatura em Física quando precisassem.  

                                                 
24 Opção por outro curso de nível superior (55%), Falta de tempo para se dedicar ao curso (40%), 
Falta de identificação com a licenciatura (10%), Transferência no emprego (5%), Estudar para o 
vestibular da UFRN (5%) e Dificuldade financeira (5%). 
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Devido às inúmeras vantagens detectadas da matriz curricular por 

disciplinas sobre a matriz curricular seriada, defendemos e acreditamos que a 

Implantação da matriz curricular por disciplinas seja uma das sugestões mais 

eficazes contra a desistência. Contudo algo que poderia ocorrer era o aumento do 

tempo de permanência do aluno do curso. Porém, consideramos preferível um aluno 

se formar tardiamente a não se formar. 

• Implantação do turno diurno de aulas: a existência do horário diurno de 

aulas (sem excluir o horário noturno) possibilitaria que um número menor de 

trabalhadores frequentasse o curso (por razões óbvias de incompatibilidade de 

horário entre o expediente no emprego e o curso) em detrimento de um número 

maior de estudantes profissionais (aqueles que não possuem emprego) que teriam 

maior facilidade para se dedicar ao curso. 

Essa sugestão foi dada por 6.1E10 durante sua entrevista em 2007, um ano 

antes da implantação das turmas vespertinas em 2008, logo podemos dizer que ele 

antecipou essa mudança que iria ocorrer na licenciatura em Física. Embora essa 

sugestão esteja atualmente implantada pela coordenação do curso, defendemos sua 

viabilidade por concordarmos com o argumento (descrito acima) utilizado por 6.1E10 

para justificar a criação do turno diurno. E, apesar de não ter sido objetivo desta 

pesquisa avaliar a desistência ou o rendimento das turmas vespertinas, 

perguntamos, durante a entrevista com os professores, como eles avaliavam essas 

turmas. Os docentes afirmaram que os alunos do turno diurno mostram-se muito 

mais participativos nas atividades do curso, possuem um rendimento acadêmico 

superior àqueles do noturno, e estão desistindo em menor número. Algo que é 

condizente com um público quase que exclusivamente não trabalhador. 

• Oferta de disciplinas no turno diurno: isso possibilitaria reduzir a 

desistência, pois os licenciandos poderiam conciliar, com mais facilidade, as suas 

atividades pessoais e/ou profissionais com os horários das disciplinas da licenciatura 

em Física. 

• Implantação de novas disciplinas: deveriam ser implantadas mais 

disciplinas de Cálculo, disciplinas de Física aplicada ao cotidiano e disciplinas como 

Biofísica. Elas fariam com que os licenciandos tivessem uma formação diferenciada 

da tradicional e ficassem mais estimulados com o curso.  
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As sugestões Oferta de disciplinas no turno diurno e Implantação de novas 

disciplinas mostram-se aplicáveis. Inclusive, a primeira, com a existência das turmas 

da tarde, já foi implantada. 

 

b) Sugestões relacionadas à implantação de programas ou ações: 

• Implantação de programas ou ações para combater a formação básica 

de conteúdos deficiente: isso possibilitaria que um aluno superasse sua dificuldade 

em relação aos conteúdos e, assim, ficasse motivado a permanecer no curso. 

Os desistentes, embora não tenham desistido devido à dificuldade acima, 

sugeriram que a Implantação de programas ou ações para combater a formação 

básica de conteúdos deficiente seria uma interessante forma de combater a 

desistência, pois os licenciandos mais facilmente acompanhariam os conteúdos das 

disciplinas da licenciatura, evitando assim reprovações.  

• Implantação de programas ou ações específicas para o público 

trabalhador: teriam como finalidade dar o suporte necessário para que esse tipo de 

estudante pudesse exercer suas atividades trabalhistas sem prejuízo à sua 

dedicação ao curso de Física. Incialmente, poderia ser utilizado algum documento 

para identificar esses alunos (e assim torna-los conhecidos pelo corpo docente) e, 

em seguida, planejados e implantados os programas e as ações visando estimular e 

manter o público trabalhador no curso. 

• Oferta de bolsas: as bolsas, por serem incentivos financeiros, 

estimulam o estudante a estudar, a permanecer no curso e a não trabalhar (não 

precisar estar em um emprego).  

• Implantação, nos períodos iniciais do curso, de um programa de 

estágio à docência remunerado: ao se implantar tal programa, os alunos seriam 

encaminhados às escolas públicas ou privadas para realizarem o estágio. Por ser 

remunerada, essa atividade seria um estímulo a permanência do aluno na 

licenciatura. Ela também teria como função aproximar o licenciando da realidade da 

docência, fazendo então com que refletisse se gostaria de seguir ou não essa 

carreira. 

Consideramos viáveis as duas sugestões acima, até porque, elas já foram 

implantadas, num momento posterior às entrevistas, com o projeto PIBID e o PET. 
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c) Sugestões relacionadas à coordenação:  

• Divulgação do período de trancamento: a coordenação poderia ajudar 

os alunos, que buscam desistir do curso, informando-os sobre o trancamento, pois 

evitaria que eles perdessem os prazos e favoreceria a opção por essa ação 

acadêmica, quando estivessem com problemas, ao invés da desistência. 

• Divulgação da licenciatura em Física do IFRN para vestibulandos: Além 

de ser uma forma de valorizar esta graduação, isso faria com que um número maior 

de interessados pelo curso disputasse, no vestibular, as vagas oferecidas, 

dificultando, assim, o ingresso de não interessados.  

Essas duas sugestões que estão relacionadas à coordenação, Divulgação 

do período de trancamento e Divulgação da licenciatura em Física do IFRN para 

vestibulandos, podem ser facilmente aplicadas e não necessariamente precisam ser 

realizadas exclusivamente pelo coordenador. Este pode contar com a ajuda de 

professores e/ou alunos para promover essas divulgações. 

 

d) Sugestões relacionadas à instituição:  

• Existência de outros cursos afins à área de Física no turno noturno: a 

presença de um número maior de estudantes de outras graduações afins à área de 

Física seria um estímulo à permanência dos licenciandos, pois haveria um público 

maior com o qual se poderia interagir (e não somente com os próprios colegas de 

turma). 

Esta é uma sugestão, cuja viabilidade é duvidosa. Ela, apesar de favorecer 

que mais estudantes tenham acesso à formação superior, não pode ter como 

argumento a simples ideia de que esses novos cursos devem existir para que os 

seus alunos façam companhia aos licenciandos da Física e estes, 

consequentemente, fiquem estimulados a permanecerem nesta graduação.   

• Capacitação dos professores: os professores deveriam passar por 

capacitações pedagógicas para tornarem suas aulas mais dinâmicas e para 

utilizarem estratégias de motivação dos alunos. Junto à capacitação, os professores 

deveriam ser mais incentivados e estimulados a darem aula. 

Esta sugestão, ao ter como finalidade fazer com que os docentes tornem 

suas aulas mais dinâmicas, engloba mais uma sugestão: Desenvolvimento de 

metodologias de ensino que sejam mais motivadoras e estimuladoras Embora, 

essas duas sugestões venham a interferir diretamente na prática docente de um 
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professor, algo tido por alguns como questão pessoal, elas podem ser implantadas 

se houver devida intervenção e orientação da instituição. Além do mais, o que está 

sendo sugerido não visa que o professor mude o seu estilo de dar aula, mas que 

realize algumas ações que beneficiem os seus alunos, principalmente, os 

trabalhadores. Ou seja, trata-se de um momento em que o docente pode ser 

qualificar ainda mais, e não deve ser visto como algo punitivo. 

 

e) Sugestões relacionadas ao vestibular:  

• Redução no número de vagas oferecidas: possibilitaria a redução da 

influência da baixa concorrência como fator facilitador do ingresso de estudantes não 

interessados na licenciatura em Física. 

• Implantação de um teste vocacional: esse teste, sendo realizado antes 

do início das aulas com os alunos aprovados no vestibular, faria com eles refletissem 

sobre se a licenciatura em Física é o curso que eles realmente desejam seguir. Em 

caso de não haver identificação, o aluno poderia ceder a sua vaga a outro que se 

identificasse e que desejasse concluir a licenciatura em Física. 

Ambas as sugestões são de aplicação inviável. A primeira tem como 

intenção eliminar a existência da baixa concorrência no vestibular e seus possíveis 

efeitos. Todavia, acreditamos que seja desnecessária sua implantação porque, se 

com 30 vagas oferecidas a desistência gira em torno de 84%, se reduzíssemos esse 

número, correríamos o risco de ter uma desistência de 100% ou bem próxima disso. 

A segunda sugestão é interessante para ser aplicada no ensino médio, mas não faz 

sentido fazer um teste vocacional com alunos que foram aprovados no vestibular. 

Ademais, onde alocar os que não se identificassem com o curso?   

 

f) Sugestões relacionadas à educação básica25:  

• Desmistificar a Física como disciplina difícil: se os alunos da educação 

básica forem ensinados de forma mais dinâmica e interativa, eles perceberiam que a 

Física não é uma disciplina difícil. Isso faria com que esses estudantes ficassem 

mais interessados a cursar a licenciatura em Física e, portanto, mais dificilmente 

desistiriam do curso. 

                                                 
25 Essas sugestões não estão coloridas, pois fogem a nossa proposta de ações curriculares e 
institucionais de combate à desistência na licenciatura em Física do IFRN. 
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• Valorizar a profissão docente: isto faria com que mais pessoas 

procurassem e valorizassem as licenciaturas, portanto a desistência seria bem 

menor. 

Apesar de fugirem ao alcance das influências da coordenação de Física, dos 

professores, dos alunos e até mesmo do IFRN, resolvemos avaliar as sugestões 

deste quesito. A primeira delas, Desmistificar a Física como disciplina difícil, pode 

ser aplicável se forem modificadas a maneira como muitos professores da educação 

básica atualmente dão aula e o modo como operam alguns dos cursos de formação 

de licenciados em Física. A segunda, Valorização da profissão docente, para ter 

aplicação, depende de fatores econômicos e políticos municipais, estaduais e 

federais. Porém, sendo implantada, poderia fazer com que a desistência fosse 

drasticamente reduzida, pois vestibulandos e licenciandos pensariam na carreira de 

professor como economicamente viável. Esta sugestão, acreditamos ser uma das 

principais a serem implantada. Contudo, sua discussão foge aos objetivos de nossa 

questão-foco. 

 

10 SUGESTÕES DE AÇÕES CURRICULARES E/OU INSTITUCIONAIS PARA O 

COMBATE À DESISTÊNCIA NA LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN 

SEGUNDO OS PROFESSORES 

 

10.1 Sugestões para que o aluno com formação básica de conteúdos deficiente 

acompanhe o curso  

 

 Durante a entrevista quando alguns professores comentaram que a maioria 

dos alunos tinha pouca ou nenhuma formação básica de conteúdos, perguntamos 

então o que poderia ser feito por eles. Acreditamos que as respostas dadas 

contribuam para a elaboração de ações que melhore a formação básica de 

conteúdos deficiente desses estudantes e os ajudem a ter uma maior dedicação ao 

curso, consequentemente, ocorreria a diminuição da desistência. De modo 

semelhante ao que fora feito com as sugestões dadas pelos estudantes também 

analisaremos a viabilidade das sugestões relatadas pelos docentes. A viabilidade 

das sugestões foi indicada por meio da seguinte coloração: verde para as viáveis e 

vermelho para às inviáveis.  
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Eis as sugestões dadas pelos professores26: 

� Orientar os alunos para que sejam incluídos no curso certo: essa 

sugestão, especificamente, defende que há a impossibilidade de corrigir a formação 

básica de conteúdos deficiente dos alunos, portanto caberia aos professores orientar 

esses estudantes a desistir da licenciatura em Física e ingressar num outro curso na 

qual eles têm maiores chances de se formar. 

Não acreditamos na impossibilidade de corrigir a formação deficiente dos 

alunos que ingressam na licenciatura em Física. Portanto, não acreditamos que seja 

razoável simplesmente dizer a esses estudantes que eles não devem ficar no curso 

porque não possuem a “habilidade” para estar nele. Todavia, caso um aluno esteja 

em dúvida ou não tenha se interessado pela licenciatura em Física do IFRN, os 

docentes desse curso podem sim orienta-los a buscar outra graduação com a qual 

tenham maior identificação. 

� Relacionar os conhecimentos prévios do aluno com os conteúdos 

sistematizados do currículo: isso possibilitaria a superação das diversidades e das 

diferenças na formação básica de conteúdos deficiente existentes entre os alunos. 

� Incentivar a formação de grupos de estudo. 

� Resgatar a monitoria dada pelos alunos veteranos e incentivar os 

estudantes com formação básica de conteúdos deficiente a frequentá-la. 

� Implantar um horário de atendimento aos alunos: esse atendimento 

seria realizado pelos professores e funcionaria como um plantão de dúvidas. 

� Implantar disciplinas de nivelamento.  

� Incentivar, o quanto antes, a prática docente: na medida em que os 

alunos formação básica de conteúdos deficiente começassem a estagiar, eles 

sentiriam a necessidade de corrigir suas deficiências e passariam a estudar mais. 

Defendemos que as sugestões acima são de fácil aplicação e, portanto 

podem contribuir para a redução da desistência na licenciatura em Física. 

 

 

 

                                                 
26 Algumas dessas sugestões foram relatadas espontaneamente por professores quando solicitados 
para darem sugestões de ações institucionais e/ou curriculares para combater à desistência na 
licenciatura em Física do IFRN. Devido aos conteúdos dessas sugestões estarem relacionados aos 
alunos com formação básica de conteúdos deficiente, elas foram inseridas nesta seção secundária. 
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10.2 Sugestões de ações curriculares e/ou institucionais para o combate à 

desistência na licenciatura em Física do IFRN 

 

A esta seção secundária está destinada a apresentação de ações 

curriculares e/ou institucionais sugeridas espontaneamente pelos professores para o 

combate à desistência na licenciatura em Física do IFRN, bem como aos 

comentários sobre a viabilidade delas. 

As sugestões apresentadas e suas respectivas justificativas foram: 

 

a) Sugestões relacionadas às Atividades Acadêmicas, Científicas e 

Culturais (AACC): 

• Oferta de AACC (priorizando o turno noturno e/ou o final de semana): o 

IFRN e/ou a licenciatura em Física ao desenvolver suas próprias atividades 

extracurriculares possibilitaria ao aluno obter mais facilmente a carga horária 

necessária para concluir o curso. E ao ofertar essas atividades, no turno noturno 

e/ou no final de semana, maior seria a frequência de estudantes trabalhadores. 

• Estímulo à participação em AACC da própria instituição: isso 

despertaria no aluno uma identificação sua como membro do IFRN e/ou da 

licenciatura em Física. Essa identificação seria então um elemento propulsor e 

estimulador para a permanência do aluno na instituição. 

• Estímulo à realização, dentro das disciplinas, de atividades que 

contabilizassem como AACC: o aluno cumpriria mais facilmente a carga horária 

necessária para concluir o curso.  

Os alunos encontram dificuldades para cumprir a carga horária exigida de 

AACC, principalmente, porque pouco participam dessas atividades. Portanto, as 

sugestões que visam resolver esse problema devem priorizar o aumento da 

participação do público discente. Desse modo, sugestões, como Oferta de AACC 

(priorizando o turno noturno e/ou o final de semana); Estímulo à participação em 

AACC da própria instituição; e Estímulo à realização, dentro das disciplinas, de 

atividades que contabilizassem como AACC ganham o nosso aval e podem ser 

facilmente aplicadas.  

• Aumento de um semestre ao final do curso: disponibilizaria um tempo 

maior para que o aluno realizasse as AACC e os estágios à docência. 
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Este aumento torna-se desnecessário, pois se um aluno não cumpriu toda a 

carga horária exigida, ele tem o direito, segundo o “Plano de Curso da Licenciatura 

Plena em Física” (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2002 e 2006), de permanecer mais alguns semestres para 

realizar as AACC que lhe faltam. Assim, acreditamos que qualquer mudança no 

tempo de duração do curso em prol do cumprimento da carga horária das AACC não 

é viável. 

 

b) Sugestões relacionadas às disciplinas: 

• Desenvolvimento de metodologias de ensino que sejam mais 

motivadoras e estimuladoras: isso possibilitaria, principalmente, um maior interesse 

dos alunos trabalhadores para estudar.  

• Redução do número de atividades para os alunos desenvolverem em 

casa: estimularia a realização das atividades na própria sala de aula disponibilizando 

mais tempo livre para o aluno estudar fora do horário de aula. 

• Promoção de uma maior integração entre as disciplinas pedagógicas e 

as específicas: uma maior integração entre essas disciplinas estimularia o 

licenciando a permanecer no curso;  

• Oferta de disciplinas no turno diurno: permitiria que alunos, na 

impossibilidade de recuperar, no turno noturno, as disciplinas nas quais foram 

reprovados, cursassem as mesmas no turno diurno e assim se mantivessem 

nivelados no curso. 

A sugestão acima se mostra aplicável, pois com a existência das turmas da 

tarde, já foi implantada. 

• Oferta de disciplinas nas férias: possibilitaria que os alunos 

recuperassem as disciplinas nas quais eles foram reprovados de maneira a não 

ficarem desnivelados no curso. Para o caso de um único aluno ter sido reprovado, 

poderiam ser oferecidos estudos individualizados.  

• Sábado letivo: alguns sábados poderiam ser utilizados para a oferta de 

disciplinas nas quais os alunos reprovaram. 

Duvidamos do sucesso que a sugestão Sábado letivo poderia ter. Se 

implantada, poderá estar fadada ao fracasso. No início do ano de 2006, essa 

experiência foi realizada e poucos alunos frequentaram as aulas aos sábados. 



606 
 

Segundo a vivência do autor deste relatório, quando ele precisou frequentar, durante 

alguns meses os sábados letivos, observou uma frequência cada vez mais reduzida 

dos outros licenciandos, chegando ao ponto de estar sozinho em uma das aulas. 

Outro problema relacionado aos sábados letivos poderá ser a dificuldade de alunos 

trabalhadores para frequentá-los. Se eles já dispõem de pouco tempo para estudar e 

dedicam parte do seu tempo à família, dificilmente, acreditamos que eles estarão 

dispostos e disponíveis para ir ao IFRN no final de semana. 

 

c) Sugestões relacionadas à instituição: 

• Divulgação da licenciatura em Física do IFRN em escolas por meio de 

seminários ou workshops: esses seminários seriam um primeiro contato dos 

possíveis candidatos ao ingresso na licenciatura em Física com esse curso. Assim, 

eles poderiam tomar consciência do funcionamento dessa graduação e da 

dedicação exigida por ela. Essa estratégia faria com que esses possíveis 

candidatos, antes da inscrição para o vestibular, mantivessem a opção pela 

licenciatura em Física ou desistissem dela. Desse modo apenas os alunos 

interessados ingressariam no curso. 

Essa sugestão pode ser facilmente aplicada e não necessariamente precisa 

ser realizadas exclusivamente pelo coordenador. Este pode contar com a ajuda de 

professores e/ou alunos para promover essa divulgação. 

• Substituição da matriz curricular seriada por uma matriz curricular por 

disciplinas: essa matriz conseguiria manter os licenciandos no curso, pois eles 

poderiam se matricular na quantidade de disciplinas que lhes é conveniente (de 

acordo com suas necessidades particulares) sem ficarem sobrecarregados com 

atividades acadêmicas. Caso esse aluno não tivesse tempo disponível para se 

dedicar a todas as disciplinas de um dado período, ele optaria por aquelas que 

conseguisse cursar.  

Além disso, Substituição da matriz curricular seriada por uma matriz 

curricular por disciplinas contribuiria para a formação básica de conteúdos deficiente 

dos estudantes, pois possibilitaria a ele não se sobrecarregar com tantas disciplinas 

permitindo que se dedicasse, exclusivamente, para aquelas as quais tem dificuldade.   

Com a substituição da matriz curricular seria fundamental a: 
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• Implantação de pré-requisitos entre as disciplinas: evitaria que alunos 

pagassem disciplinas de períodos mais avançados sem ter pago todas as disciplinas 

dos períodos que as antecederam. 

• Implantação de co-requesitos entre as disciplinas: evitaria que alunos 

ao reprovarem ficassem desnivelados, pois poderiam cursar as disciplinas nas quais 

reprovaram junto às demais. 

Essas sugestões são fundamentais para controlar, no ato da seleção de 

disciplinas, a evolução do aluno ao longo do currículo.  

• Oferta de bolsas: “prenderia” os alunos ao curso fazendo-os participar 

mais ativamente dele. 

Consideremos viável a implantação dessas sugestões, que já começaram 

com o projeto PIBID e o PET. 

• Permissão de transferências entre cursos do IFRN: ocorrendo uma 

transferência, o aluno estaria desistindo da licenciatura em Física, contudo ele 

ingressaria num outro curso, na qual teria maiores chances de se formar, não 

havendo, portanto saída (desistência) do estudante da instituição. 

Essa sugestão não é viável porque não impede que a licenciatura em Física 

perca alunos. Embora outro curso superior do IFRN receba o estudante que saiu da 

da Física, este ainda será considerado um desistente para esta graduação. Além 

disso, caso seja implantada, é possível que esta sugestão abarque todos os cursos 

superiores do IFRN. Portanto, isto poderá permitir que um número cada vez maior 

de alunos desinteressados na licenciatura em Física ingresse nela, devido à baixa 

concorrência no vestibular, visando transferência para cursos mais concorridos.  

 

d) Sugestões relacionadas aos alunos: 

• Relatar à coordenação e aos professores quaisquer problemas que 

possam provocar a desistência: quanto antes um licenciando comunicar à 

coordenação e aos professores os problemas que estão afetando a sua 

permanência no curso, mais facilmente poderiam ser tomadas atitudes para que o 

mesmo não desista.  

É uma sugestão que pode ser facilmente implantada porque parte do 

princípio de que o coordenador e os professores do curso devem estimular os 

licenciandos a relatarem qualquer problema de permanência no curso o quanto 
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antes. Isto possibilitaria que ações pudessem ser tomadas para resolver o problema 

existente, antes de o licenciando desistir. 

• Incentivar, a partir do terceiro período, a procura por um orientador: 

esse professor, além de acompanhar o aluno na monografia, seria responsável por 

ele durante sua permanência no curso. Faria parte da responsabilidade desse 

orientador executar as funções descritas para o professor orientador de turma. 

A sugestão acima, com algumas adaptações, se enquadra numa sugestão 

que pretendemos propor para a licenciatura em Física que é a Implantação do 

professor orientador de turma. Que adaptações seriam essas? Ao invés de um aluno 

procurar, a partir do terceiro período, um orientador (aquele da monografia), o 

orientador de turma estaria acompanhando esse aluno (e sua turma) desde o 

primeiro período e desenvolveria as mesmas funções propostas pela sugestão 

acima. 

 

e) Sugestões relacionadas à legislação: 

• Implantação de uma legislação determinando que quem quisesse fazer 

simultaneamente mais de um curso em IES públicas deveria pagar por um deles: 

faria com que os alunos evitassem ter dupla matrícula.  

• Implantação de uma legislação determinando que quem abandonasse 

um curso superior para se matricular em outro deveria pagar uma multa: faria com 

que os alunos evitassem a dupla matrícula. 

Ambas sugestões são consideradas inviáveis. A primeira, Implantação de 

uma legislação determinando que quem quisesse fazer simultaneamente mais de 

um curso em IES públicas deveria pagar por um deles, não é mais necessária por 

conta da lei federal nº 12.089 (BRASIL, 2009) que “proíbe que uma mesma pessoa 

ocupe 2 (duas) vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior”. 

Quanto à segunda sugestão, Implantação de uma legislação determinando que 

quem abandonasse um curso superior para se matricular em outro deveria pagar 

uma multa, defendemos pela sua não implantação. Essa sugestão, caso implantada, 

forçaria que estudantes, que não se identificaram com o curso na qual ingressaram, 

permanecessem nele caso não tivessem condições financeiras para arcar com a 

multa aplicada.  
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f) Sugestões relacionadas à profissão docente27: 

• Valorização da profissão docente: faria com que os licenciandos se 

dedicassem mais ao curso visando a sua conclusão28. 

 

11 AÇÕES CURRICULARES E INSTITUCIONAIS APLICÁVEIS À LICENCIATURA 

EM FÍSICA DO IFRN 

 

Com base no dito popular se quiser limpar a sujeira do mundo, limpe, 

primeiro, a sujeira da sua casa, concluímos que: se quiséssemos reduzir a 

desistência nas licenciaturas brasileiras, teríamos que reduzir, primeiramente, a 

nossa desistência, a desistência na licenciatura em Física do IFRN. Assim, as 

sugestões propostas abaixo estão restritas às possibilidades e ao alcance da 

atuação dos licenciandos, dos professores, da coordenação e da direção do IFRN.  

As sugestões que foram implantadas, no período entre as entrevistas e a 

apresentação da dissertação que originou este relatório, não serão discutidas, nesta 

seção, por motivos óbvios. E, em alguns casos também, as sugestões não serão 

detalhadamente justificadas, pois assim o foram nas seções anteriores.  

 

a) Sugestões relacionadas às Atividades Acadêmicas, Científicas e 

Culturais (AACC): 

• Oferta de AACC (priorizando o turno noturno e/ou o final de semana): 

quanto mais AACC forem ofertadas, maiores serão as chances de que os 

licenciandos estejam disponíveis para participarem dessas atividades em 

cumprimento à carga horária exigida. As AACC por serem atividades de extensão 

são oferecidas com menor frequência do que as atividades de ensino como as aulas 

em si. Portanto, podem ser ofertadas à noite para que o público trabalhador, 

principalmente, possa participar, sem comprometimento da carga horária das aulas 

desse turno, já que ocorrem apenas esporadicamente. Por esse mesmo motivo, 

apesar de não defendermos a realização de aulas aos sábados, achamos que é 

possível para um aluno trabalhador vir ao IFRN no final de semana para participar de 

                                                 
27 Essa sugestão não está colorida, pois fogem a nossa proposta de ações curriculares e 
institucionais de combate à desistência na licenciatura em Física do IFRN. 
28 A viabilidade dessa sugestão foi discutida anteriormente. 
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AACC. Até porque serão poucos os sábados que conterão essas atividades e devido 

à finalizada das AACC (caracterizadas também por uma não imposição), supõe-se 

que serão mais estimulantes e interessantes do que aulas aos sábados. 

• Estímulo à participação em AACC da própria instituição: as AACC 

realizadas no próprio IFRN destacam-se das demais pela comodidade de que os 

licenciandos dispõem para participar. Assim, a suspensão, total ou parcial, das aulas 

do turno noturno incentiva que o público discente participe. Inclusive a presença na 

AACC pode ser reconhecida como uma presença na aula. 

• Estímulo à realização, dentro das disciplinas, de atividades que 

contabilizassem como AACC: outra forma de contabilizar carga horária para as 

AACC seria a realização, pelos próprios estudantes, de seminários ou aulas dentro 

das disciplinas. A última semana do semestre poderia ser destinada para que 

licenciandos apresentassem um seminário ou dessem uma aula sobre determinado 

tema da disciplina. O próprio professor da disciplina ou um conjunto de professores 

avaliariam essas apresentações. Sendo aprovado, o aluno ganharia um certificado 

de carga horária. 

 

b) Sugestões relacionadas às disciplinas: 

• Promoção de uma maior integração entre as disciplinas pedagógicas e 

as específicas: a contratação de profissionais com experiência, especialização, 

mestrado e/ou doutorado na área de Ensino de Física poderia fazer a ligação entre 

essas duas áreas de conhecimento. Outra possibilidade é a formação de pequenos 

grupos docentes interdisciplinares que discutissem, conjuntamente, ao longo dos 

semestres, textos e propostas de aplicação entre conhecimentos pedagógicos e 

específicos. 

• Oferta de disciplinas nas férias: possibilitaria que alunos recuperassem 

disciplinas nas quais reprovaram. As aulas poderiam ser ministradas pelo menos 

quarenta e cinco dias antes do início do semestre, todos os dias da semana. 

Acreditamos que disciplinas de férias, por objetivarem recuperar alunos reprovados, 

partem do princípio de que eles já terão algum conhecimento dos conteúdos nos 

quais reprovaram. Logo, não haverá necessidade de que a disciplina seja ministrada 

como tradicionalmente ocorre, dois horários por noite, duas vezes por semana. 
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• Implantação de novas disciplinas: necessita da participação de 

diversas esferas institucionais para a sua realização. Pelo fato de a licenciatura estar 

vivendo um nosso processo de reforma curricular é interessante que se priorizem 

disciplinas que reforcem a formação básica de conteúdos necessários à licenciatura 

em Física, principalmente, na área de Matemática e de Física. Alguns exemplos de 

possíveis novas disciplinas: Cálculo II, Cálculo III, Física Matemática. 

 

c)  Sugestões relacionadas à matriz curricular: 

• Substituição da matriz curricular seriada por uma matriz curricular por 

disciplinas: necessita da participação de diversas esferas institucionais para a sua 

realização. Contudo havendo sua implantação, acreditamos que ocorrerá uma 

redução no número de desistências. 

• Implantação de co-requisitos entre as disciplinas: só é aplicável se 

houver a implantação da matriz curricular por disciplinas. Dependendo das 

disciplinas envolvidas é interessante que um aluno possa cursar a disciplina em que 

reprovou junto à disciplina seguinte a ela. Por exemplo, um licenciando que reprova 

em Elementos de Física ou Mecânica Básica (ambas constituem a Física Básica I) 

poderia cursar Física Experimental I enquanto recupera uma dessas disciplinas. 

• Implantação de pré-requisitos entre as disciplinas: só é aplicável se 

houver a implantação da matriz curricular por disciplinas. Dependendo das 

disciplinas envolvidas impediria que um licenciando cursasse disciplinas “avançadas” 

sem ter passado pelas básicas. Por exemplo: cursar Mecânica Clássica sem ter sido 

aprovado em Mecânica Básica ou cursar Estrutura do Átomo (localizada no oitavo 

período) sem ter visto Estrutura da Matéria (localizada no sétimo período).  

 

d) Sugestões relacionadas à coordenação da licenciatura em Física: 

• Divulgação do período de trancamento: o coordenador ou os próprios 

professores poderiam avisar aos alunos sobre os prazos do trancamento do curso. 

Também seria importante que se comentasse sobre o benefício de se trancar o 

curso ao invés de desistir. O trancamento, por exemplo, pode ser uma solução 

temporária para que um provável desistente resolva seus problemas e retorne ao 

curso. 
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• Divulgação da licenciatura em Física do IFRN para vestibulandos: o 

coordenador do curso e/ou os bolsistas PET e/ou PIBID poderiam realizar essa 

divulgação por meio de seminários ou workshops junto a escolas públicas e 

particulares. Outra forma de divulgação seria a realização, no próprio IFRN, e 

utilizando as dependências da licenciatura em Física, de escolas de inverno voltadas 

para o ensino médio. 

 

e) Sugestões relacionadas à instituição: 

• Oferta de bolsas + Implantação, nos períodos iniciais do curso, de um 

programa de estágio à docência remunerado: os programas PIBID e PET devem ser 

mantidos. 

• Capacitação dos professores: precisa ser negociada com a instituição, 

com a equipe pedagógica e com os professores das disciplinas específicas. 

• Implantação de programas ou ações específicas para o público 

trabalhador: a implantação da matriz curricular por disciplinas já contribuiria 

consideravelmente com os alunos trabalhadores. Outra ação é a identificação 

desses alunos na turma e o acompanhamento do rendimento acadêmico e da 

frequência deles. Caso surjam problemas em algum desses dois, o aluno 

trabalhador poderia se chamado para uma conversa que visaria evitar uma possível 

desistência.  

 

f) Sugestões relacionadas aos alunos: 

• Relatar à coordenação e aos professores quaisquer problemas que 

possam provocar a desistência: o coordenador e os professores do curso devem 

estimular os licenciandos a relatarem qualquer problema de permanência no curso o 

quanto antes. Isto possibilitaria que ações pudessem ser tomadas para resolver o 

problema existente, antes do licenciando desistir. 

 

g) Sugestões relacionadas à formação de conteúdos deficiente:  

• Relacionar os conhecimentos prévios do aluno com os conteúdos 

sistematizados do currículo: leituras sobre a teoria da aprendizagem significativa ou 

sobre novas metodologias de ensino de ciência podem contribuir para isso. 



613 
 

• Incentivar a formação de grupos de estudo: a disponibilização de 

ambientes no próprio prédio da Física, onde os alunos possam estudar em grupo, 

favorece a formação desses grupos. 

• Resgatar a monitoria dada pelos alunos veteranos e incentivar os 

estudantes com formação básica de conteúdos deficiente a frequentá-la: ela é uma 

atividade benéfica para os alunos que a frequentam por causa de suas dúvidas e 

para o aluno-monitor que poderia contabilizá-la como carga horária de AACC 

necessária para a conclusão do curso. Além disso, bolsistas do PET ou do PIBID 

podem atuar como monitores. 

• Implantar um horário de atendimento aos alunos: no início do período, 

os professores podem combinar com a turma um horário de atendimento 

especificamente para ela.  

• Implantar disciplinas de nivelamento: ao invés de disciplinas, poderiam 

ser oferecidos cursos de nivelamento aos licenciandos antes que eles começassem 

a cursar as disciplinas iniciais da licenciatura. A divulgação para esse público 

poderia ser feita por e-mail ou telefone de contato disponibilizado pelo sistema 

acadêmico. Alunos bolsistas do PET ou PIBID poderiam dar esses cursos. 

•  Incentivar, o quanto antes, a prática docente: embora a Prática como 

Componente Curricular se inicie no quinto período, os licenciandos poderiam ser 

estimulados à docência, desde o primeiro período, por meio das AACC. 

 

h) Professor orientador de turma:  

Essa função docente foi discutida com os professores entrevistados e alguns 

deles foram favoráveis à sua implantação e outros desfavoráveis. Todavia, 

acreditamos que o professor orientador de turma, se implantado, possa trazer 

contribuições à permanência de licenciandos em Física no IFRN, pois ele seria uma 

pessoa academicamente experiente que os alunos procurariam quando necessário. 

Seria um profissional responsável por uma turma desde a sua formação até a sua 

conclusão, orientando os alunos quanto a: problemas acadêmicos que possam 

surgir (reprovações, relacionamento com os professores, etc.); sugestões de leitura; 

organização de grupos de estudos; procura por estágio e por orientador de 

monografia; dúvidas sobre a permanência no curso. Para o próprio profissional, essa 

função não seria uma atividade docente a mais, além da carga horária regular, mas 
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sim, seria contabilizada como carga horária docente dentro da instituição. Com a 

existência do professor orientador de turma, defendemos também que, algumas das 

sugestões apresentadas acima, poderão ser implantadas com mais facilidade. 

 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No geral, as conclusões obtidas nesta pesquisa, no que se refere à 

desistência na licenciatura em Física do IFRN, não só confirmam o panorama 

nacional, como negativamente o superam. Acreditamos que, ao se considerar o 

jubilamento e o cancelamento de matrícula como desistência, ampliam-se as formas 

de se visualizar a problemática em questão. Embora esta consideração exponha 

outras formas de abandono do curso que não sejam a evasão, os números 

relacionados ao cancelamento e ao jubilamento, quando inseridos na desistência, 

tornam a realidade desse fenômeno mais evidente. 

No plano institucional, a mudança curricular pela qual passou a licenciatura 

em Física não incidiu de forma significativa na redução da desistência, embora tenha 

contribuído para avanços qualitativos na estrutura, na organização e no 

funcionamento do curso. Ainda foi possível concluir que, no caso do IFRN, as 

reprovações em disciplinas não contribuíram para as desistências. Já as 

reprovações por falta destacaram-se por terem sido o tipo de reprovação que mais 

ocorreu. Estas últimas também revelaram que a maioria dos alunos, que sofrera este 

tipo de reprovação, optou por abandonar o curso, algo que possivelmente já refletia 

o seu desinteresse em se manter na licenciatura em Física.  

Com relação aos entrevistados das turmas 2004.2 e 2006.1, foi possível 

afirmar que a resposta à pergunta Qual foi o principal motivo da sua desistência? 

encontra-se majoritariamente em causas pessoais e/ou profissionais29, ou seja, a 

licenciatura em Física do IFRN, sua estrutura, seu funcionamento, os funcionários 

que nela atuavam não tiveram influência no abandono da maioria dos entrevistados. 

Dentre as causas principais de desistência, destacam-se estas: opção por outro 

curso de nível superior e por falta de tempo para se dedicar ao curso.  

                                                 
29 Opção por outro curso de nível superior (55%), Falta de tempo para se dedicar ao curso (40%), 
Falta de identificação com a licenciatura (10%), Transferência no emprego (5%), Estudar para o 
vestibular da UFRN (5%) e Dificuldade financeira (5%). 
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É inadmissível para um país como o Brasil, em que a maioria das 

instituições de ensino superior está na iniciativa privada, existir elevada incidência de 

dupla-matrícula nas instituições públicas de ensino e, além disso, que entre os que 

se encontram nessa situação a desistência seja elevada. Igualmente inquietante é o 

fato de que estudantes trabalhadores, principalmente, que conseguiram chegar à 

educação superior (que são a minoria) tenham dificuldade para concluir a carreira na 

qual ingressaram.  

Saber que questões pessoais e/ou profissionais produziram cancelamento 

de matrícula, jubilamento e evasão induzem a acreditar que a licenciatura em Física 

do IFRN não precisaria de ações de combate à desistência. Contudo, como 

anteriormente dissemos, podemos atacar o problema indiretamente. É possível 

oferecermos um curso em que licenciandos possam realizar suas atividades 

pessoais e/ou profissionais concomitantemente às suas atividades acadêmicas. 

Finalizamos, portanto este relatório com a seguinte reflexão que nos 

inspirou: 

 

Há unanimidade entre os autores nacionais e estrangeiros de que não há 
remédio final contra a evasão. De baixa intensidade, ela pode ser até um 
indício saudável de mobilidade social (e de vitalidade acadêmica), reflexo de 
pequenos ajustes individuais e sociais. Inexistindo, pode significar 
imobilidade social, indício de estagnação ou reprovação inflexível da 
estrutura social ao longo do tempo. (PRADO; HAMBURGER, 1998, p. 34) 
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