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Resumo: Este trabalho é um ensaio de pesquisa tido como requisito para a disciplina de Pesquisa e Ensino
em Física e busca um discernimento sobre os problemas que o magistério nesta matéria passa, sobretudo com
faltas de profissionais e estudantes interessados em seguir a carreira docente, ressaltando seus valores e o
ofício que essa profissão honra. Tendo como base os alunos do curso de física do Instituto Federal do Piauí e
suas respostas, para descobrir o motivo que cerca a escolha de tais alunos e as influencias que os mesmos
tem para o seu futuro.
Palavras chave: Física, Carreira, Motivos e Influências.

1. Introdução
Existem centenas de cursos de graduação no Brasil, várias carreiras profissionais a seguir, o desafio
de escolher a ideal passa por uma série de fatores, sejam eles cognitivos ou afetivos. Somos influenciados na
nossa escolha por uma sucessão de motivos familiares, financeiros e sociais. Lisboa (2002) afirma que são
contenções que vão além da situação da profissão frente ao mercado de trabalho no presente e no futuro, a
escolha dela pode até ser o oposto da sua própria afinidade e objetivo pessoal, pois existem variáveis no
contexto de vida desde as expectativas dos familiares e a realidade em que você se encontra.
A valorização dessa área de trabalho principalmente quanto à atuação docente vai muito além do
baixo salário recebido, a função apenas de ensinar é muito limitada pra quem assume na vida de todos os
estudantes o papel de moderador na formação de cidadãos com atuação consciente para fins específicos com
uma função de educador concreta. Segundo Duarte (1993) o professor proporciona uma visão crítica aos
alunos, auxiliando e inserindo os objetos culturais e específicos na vida educacional do aluno com objetivos
específicos comuns.
A fim de investigar os motivos e fascínios da carreira docente, refletindo sobre os motivos que
cercam a escolha frente a esta profissão sob o olhar dos próprios discentes do curso de licenciatura plena em
física, do instituto federal do Piauí campus picos.

2. Procedimentos Metodológicos
Este trabalho se baseia em uma pesquisa qualitativa e quantitativa com uma investigação que se
delimita na construção de questionários com perguntas subjetivas e objetivas realizadas no Instituto Federal
do Piauí – Campus Picos, voltadas para os motivos que levam a baixa procura dos alunos pela graduação em
Física. Este curso possui funcionamento noturno com oferta de 40 vagas anuais com utilização do ENEM
como vestibular principal e o Sistema de Seleção Unificada (SISU) como porta de entrada.
O Instituto Federal – Campus Picos funciona com três turmas de licenciatura plena em Física
atualmente no ano de 2011(ano de aplicação do trabalho), em que nestas turmas foram aplicados os
questionários com 45 alunos.
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3. Resultados
Os dados foram coletados durante o segundo semestre de 2010 das respectivas turmas de 2009, 2010
e 2011, responderam ao questionário 31(68,8%) homens e 14 (31,1%) mulheres de acordo com o vivenciado
por eles. O questionário contava com doze questões que buscavam reflexões sobre os motivos relacionados à
escolha, suas metas, expectativas e suas atitudes quanto ao seu curso e sua carreira.
Dos 45 entrevistados quando prestaram o vestibular 51,1% não queriam realmente fazer o curso de
Licenciatura Plena em Física e 48,8% desejavam realmente optar por esta carreira.

4. Considerações Finais
Com base nos resultados obtidos nos questionários viemos a ter conclusões especificas se tratando
dos alunos que prestam o vestibular com objetivos traçados, estes têm metas e objetivos, são eles que estão
satisfeitos com o curso, não trocariam de profissão, fazem o que gostam e por pura satisfação pessoal, tem
grandes perspectivas para o futuro e poderão ser ótimos profissionais. Quanto aos que arriscam e só prestam
o curso para passar tempo, estes são os que reclamam, estão insatisfeitos e trocariam o curso por qualquer
um que pagasse um pouco há mais, estes são responsáveis pela falta de profissionais, na área e por uma
desmotivação de vários alunos que sofrem com um profissional que só estar ali por obrigação. Os motivos
que cercam a escolha dos estudantes do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia estão ligados à
satisfação pessoal e as oportunidades de encontrar emprego, sobretudo pela carência da área que estes
relacionam ao grau de dificuldade que o curso impõe.
Outro fato importante é de que o salário é um dos fatores mais importantes, mas não o principal, pois
os alunos se deixam desmotivar pela falta de reconhecimento frente à sociedade e as criticas que a mesma
faz o que acaba incentivando a uma troca de curso, sobretudo os elitizados, buscando prestígio e melhores
salários.
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