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RESUMO 

 

 

O livro didático é o principal material instrucional dos alunos de Ensino Médio e, em 

muitos casos, o único. Atualmente os alunos das escolas públicas recebem o livro 

didático através do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), que garante a 

aquisição e distribuição de livros didáticos para todo o Brasil. O PNLD foi criado em 

1985, atendo inicialmente apenas o ensino fundamental. Porém, em 2003, com a 

ampliação do PNLD e a criação do PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático para 

o Ensino Médio) ele passou a atender toda a educação básica. O PNLEM foi 

desenvolvido de forma gradual, sendo que apenas em 2009 colocou nas mãos dos 

alunos o livro de física. Antes disso, a maioria dos alunos das escolas públicas estudava 

com apoio das anotações feitas no quadro e com o auxilio de materiais preparados pelos 

professores.Levando-se em consideração que na educação básica o Livro Didático (LD) 

é a principal ferramenta utilizada e disponibilizada aos professores e alunos, é 

importante conhecer melhor as qualidades e defeitos do atual LD de física utilizado 

nestas escolas. Em vista disto, será apresentado neste trabalho os resultados de uma 

pesquisa sobre o Livro Didático desenvolvido nas escolas da rede pública de ensino do 

município de Ji-Paraná/RO, procurando analisar vários aspectos relacionados ao livro 

didático, como a satisfação dos alunos e professores com o atual livro didático, o uso 

feito pelos alunos do livro, os aspectos considerados positivos e negativos pelos 

professores e alunos, etc., onde o objetivo do trabalho é embasar os professores que 

utilizam livros do PNLD para fazerem uma escolha melhor dos próximos livros 

didáticos. 

 

 

Palavras-chave:Livro Didático de física. PNLD. A importância do Livro Didático. 

 

 



  



ABSTRACT 

 

 

The textbook is the main instructional material of high school students and, in many 

cases, the only one. Currently the public school students receive the textbook through 

PNLD (National Textbook Program), which guarantees the purchase and distribution of 

textbooks to Brazil. PNLD was created in 1985, initially only attend primary school. 

However, in 2003, with the expansion of PNLD and the creation of PNLEM (National 

Textbook Program for High School) he happened to meet all basic education. The 

PNLEM was developed gradually, and only in 2009 placed in the hands of students the 

physical book. Before that most public school students studying with the support of 

notes made on the board and with the help of materials prepared by the teachers. Taking 

into consideration that in basic education the Textbook (LD) is the main tool used and 

made available to teachers and students, it is important to better understand the 

strengths and weaknesses of current physics textbooks used in these schools. In view of 

this, will be presented in this paper the results of a survey on the Textbook developed in 

the public schools of the city of Ji-Paraná / RO, trying to analyze various aspects related 

to the textbook, as the satisfaction of students and teachers with the current textbook, 

the use made by students of the book, the aspects considered positive and negative by 

teachers and students, etc., where the objective is to base the teachers who use PNLD 

books to make a better choice the next books didactic. 

 

 

Keywords: Book physics Teaching. PNLD.The importanceTextbook ofPhysics 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O livro didático vem se constituindo, ao longo da história da educação escolar, 

um importante recurso utilizado por professores e alunos no processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, torna-se importante conhecer como os professores escolhem o 

Livro Didático (LD) de física e o inserem na sua prática pedagógica. 

O LD é, sem dúvida alguma, uma ferramenta importante para que os estudantes 

de qualquer nível possam aprender e se aprofundar nos conteúdos ensinados em 

qualquer disciplina. No entanto, quando se trata de disciplinas ministradas por 

professores sem formação específica ou cujas cargas horárias são insuficientes, o LD 

passa a ser de suma importância para o aprendizado dos alunos, pois se torna, quase que 

de fato, a única fonte de aprendizagem.  

Este trabalho foi desenvolvido com base numa pesquisa realizada com os 

professores e alunos de oito escolas da rede pública de Ensino Médio do município de 

Ji-Paraná/RO, procurando analisar vários aspectos relacionados ao LD, como: conhecer 

o processo de escolha do livro didático de física do segundo ano do Ensino Médio, os 

critérios de escolha, sua utilização no processo de ensino e aprendizagem, a satisfação 

dos alunos e professores com o atual livro didático, o uso feito pelos alunos do livro, os 

aspectos considerados positivos e negativos pelos professores e alunos, etc.. O objetivo 

do presente trabalho é embasar os professores que utilizam os livros do PNLD para 

fazerem uma escolha cada vez mais adequada aos seus alunos e a eles próprios nas 

próximas escolhas de livros didáticos.  

Este trabalho foi dividido em cinco capítulos, além desta introdução. O primeiro 

capítulo aborda a importância do LD de física no contexto escolar e o seu papel no 

processo de ensino e aprendizagem. 

O segundo capítulo mostra diferentes momentos históricos da educação 

brasileira, onde apresenta um breve histórico das políticas públicas do livro didático que 

foram instituídas no Brasil, a partir de 1929, para regulamentar a produção e a 

distribuição dos Livros Didáticos. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada para a obtenção de dados 

para a realização deste trabalho. Neste capítulo são apresentadas as etapas de toda a 

pesquisa e como foi realizada. 
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O quarto capítulo traz a análise dos dados dos questionários respondidos pelos 

alunos que participaram da pesquisa. O quinto capítulo aborda a análise dos dados dos 

questionários respondidos pelos professores e para finalizar, são apresentadas as 

conclusões da pesquisa. 
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2 A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO DE FÍSICA 

 

 

Segundo Oliveira (1984), “O livro didático será entendido como um material 

impresso, estruturado, destinado ou adequado a ser utilizado no processo de 

aprendizagem ou formação”. Como se observa, para Oliveira o livro didático (LD) tem 

uma posição central, como fonte de saber no auxílio ao professor em sala de aula no 

processo de ensino-aprendizado. 

Luchesi (2004) refere-se ao LD como um meio no qual os conteúdos estão 

ordenados, cabendo ao professor assumir uma posição crítica frente ao que este expõe. 

Sendo assim, o LD será um instrumento de auxílio ao professor no processo de ensino e 

o instrumento de auxílio do aluno no processo de aprendizagem. Portanto os critérios 

utilizados para uma escolha adequada requerem do professor uma análise rigorosa do 

LD, pois, segundo Nuñez (2000, p. 02): 

“A seleção dos livros didáticos a serem utilizados constitui uma tarefa de 

importância vital para uma boa aprendizagem dos alunos. Por isso, a 

importância de procurar critérios específicos para os contextos dados, que 

possibilitem ao professor participar na avaliação dos livros didáticos. 

Geralmente os critérios estabelecidos, são gerados em diferentes instâncias de 

análises, das quais os professores, como coletivos, representam a instância 

que deve tomar as decisões mais apropriadas, pensando no alunado com as 

quais trabalham. A seleção dos livros didáticos não deve excluir os 

professores como construtores ativos de saberes que desenvolvem essa 

importante competência profissional.” 

Atualmente tem-se a disposição do professor e dos estudantes uma diversidade 

de fontes de informações. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 

1997) recomendam que o professor utilize, além do Livro Didático (LD), materiais 

diversificados como jornais, revistas, computadores, filmes, etc., como fonte de 

informação, de forma a ampliar o tratamento dado aos conteúdos e fazer com que o 

aluno sinta-se inserido no mundo à sua volta. 

Considerar que o LD não deve ser o único recurso em sala de aula é um ponto de 

vista defendido por vários autores. Assim, por exemplo, Machado (1996) acredita ser 

necessário associar o uso do livro didático com outros recursos, como os citados 

anteriormente. 

No entanto, mesmo diante das transformações metodológicas implantadas a 

partir dos avanços tecnológicos, vivenciados na atualidade, o LD continua a ser o 

material didático mais utilizado nas salas de aula do Brasil, onde a realidade da maioria 

das escolas mostra que o LD tem sido praticamente o único material instrucional de 
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apoio do professor e que se constitui numa importante fonte de estudo e pesquisa para 

os estudantes. Dessa forma, é necessário que professores estejam preparados para 

escolher adequadamente o livro didático a ser utilizado em suas aulas, pois ele será 

auxiliador na aprendizagem dos estudantes. 

Lajolo e Zilberman (1999, p. 121) ressaltam a importância do LD na vida 

acadêmica do indivíduo: 

“[...] Pode não ser tão sedutor quanto às publicações destinadas à infância 

(livros de histórias em quadrinhos), mas sua influência é inevitável, sendo 

encontrado em todas as etapas da escolarização de um indivíduo: é cartilha 

quando alfabetização; seleta, quando da aprendizagem da tradição literária; 

manual quando do conhecimento das ciências ou da profissionalização 

adulta, na universidade.” 

Analisando a importância que é atribuída ao LD pelos professores na preparação 

e desenvolvimento de suas aulas e quais suas contribuições na formação dos estudantes, 

percebe-se que ele se constitui também em um dos materiais didáticos e, como tal, passa 

e ser um recurso facilitador da aprendizagem e instrumento de apoio à prática 

pedagógica, já que o LD auxilia o estudante a ampliar sua compreensão e interpretação 

e, também, o professor na condução dos temas e orientação de pesquisa. Assim, o 

professor deve buscar no LD as contribuições que possibilitam a ele mediar a 

construção do conhecimento científico pelo aluno, para que este se aproprie da 

linguagem e desenvolva valores éticos, mediante os avanços da ciência, contextualizada 

e socialmente relevante (PERUZZI,2000). 

Segundo Marisa Lajolo (1996), o LD assumiu uma importância fundamental em 

países como o Brasil, dada a precariedade da situação do nosso sistema educacional, o 

que faz deste instrumento de trabalho do professor uma peça indispensável no cotidiano 

escolar, que acaba por conduzir um modo de ensinar condicionado a este material em 

sala de aula. De acordo com esta autora, o livro didático pode ser decisivo para a 

qualidade do aprendizado, mas não deve ser o único material de consulta que 

professores e alunos devem utilizar no processo de ensino e aprendizagem, pois tanto a 

escolha quanto a utilização do LD devem fundamentar-se na competência do professor. 

É fundamental considerar a etapa que antecede a utilização do LD, que é a 

escolha do mesmo. Nesse momento, alguns cuidados precisam ser tomados, como ter 

um olhar atencioso em relação ao rigor conceitual presente em seus textos e a coerência 

entre o material e a proposta de ensino da escola. 
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O LD é, sem dúvida alguma, uma ferramenta importante para que os estudantes 

possam aprender e se aprofundar nos conteúdos ensinados em sala de aula. Quando se 

trata de disciplinas ministradas por professores sem formação específica ou com cargas 

horárias insuficientes, o LD passa a ser de suma importância para o aprendizado dos 

alunos, pois se torna, de fato, a única fonte de aprendizagem. Por esse motivo surgiu a 

preocupação de se fazer uma análise sobre vários aspectos relacionados ao LD, como a 

satisfação dos alunos e professores com o atual LD, o uso feito pelos alunos do LD, os 

aspectos considerados positivos e negativos pelos professores e alunos, como é feito o 

processo de escolha desse instrumento de ensino-aprendizagem, etc.. A fim de se 

conhecer melhor o LD de física utilizados na rede pública de Ensino Médio da cidade 

de Ji-Paraná, foi realizada uma ampla pesquisa com alunos e professores que utilizam 

estes LD. Neste trabalho apresentaremos os resultados obtidos com a realização da 

pesquisa, com objetivo de embasar os professores que utilizam livros do PNLD 

(Programa Nacional do Livro Didático) para fazerem uma escolha mais adequada dos 

próximos livros didáticos. 
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3 O LIVRO DIDÁTICO 

 

 

Atualmente, os alunos das escolas públicas recebem o livro didático através do 

PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), que garante a aquisição e distribuição de 

livros didáticos para todas as escolas públicas do Brasil. O PNLD foi criado em 1985, 

atendendo inicialmente apenas o ensino fundamental. Porém, em 2003, com a 

ampliação do PNLD e a criação do PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático para 

o Ensino Médio), ele passou a atender toda a educação básica. 

O PNLD surgiu como uma estratégia de apoio à política educacional criada pelo 

estado brasileiro. Porém, a trajetória percorrida para que os livros didáticos chegassem 

até as escolas brasileiras teve início muito antes da criação do PNLD. Sendo assim, para 

compreender a política do livro didático no Brasil, será feito um breve histórico de sua 

trajetória a partir do momento que se instituiu oficialmente uma proposta de 

regulamentação para a produção e a distribuição dos LD. 

 

 

3.1 A HISTÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 

 

 

A trajetória para que os livros didáticos chegassem até as escolas brasileiras teve 

início em 1929, com a criação de um órgão específico para legislar sobre políticas do 

livro didático, o INL (Instituto Nacional do Livro). Seu objetivo era contribuir para a 

legitimação do livro didático nacional e, consequentemente, auxiliar no aumento de sua 

produção.  

Com a intenção de regulamentar uma política nacional do LD, em 1938 foi 

criada a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) por meio do Decreto-Lei nº 

1.006 de 30 de dezembro de 1938, que estabelecia a primeira iniciativa governamental 

nessa área de política educacional. Cabia a essa comissão, dentre outras 

responsabilidades, tratar da produção, do controle e da circulação dessas obras. Esta 

comissão possuía mais a função de controle político-ideológico do que propriamente 

uma função didática (Freitag, 1989). 

A CNLD foi criada no período do Estado Novo, isto é, em um momento político 

autoritário, bastante marcante e polêmico, que buscava garantir, sobretudo, a 
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Unidade/Identidade Nacional. Era tarefa da Comissão controlar a adoção dos livros, 

assegurando que eles atendessem aos propósitos de formação de um certo espírito de 

nacionalidade, o que fez com que os critérios para as avaliações dos livros valorizassem 

muito mais aspectos político-ideológicos do que pedagógicos. Oliveira (1984) explica 

que, dos impedimentos estabelecidos pela CNLD para a utilização do livro didático, 

onze estavam relacionados à questão político-ideológica e apenas cinco diziam respeito 

à didática propriamente dita, ou seja, aspectos morais, cívicos e políticos se 

sobrepunham aos aspectos didático-metodológicos. 

Após questionamentos sobre a legitimidade desta Comissão, em 1945 o Estado 

consolidou a legislação sobre as condições de produção, importação e utilização do 

livro didático, restringindo ao professor a escolha do livro a ser utilizado pelos alunos, 

conforme definido pelo Decreto-Lei nº 8.460, de 26 de Dezembro de 1945. 

Posteriormente, em 1966, foi realizado um acordo entre o Ministério da 

Educação (MEC) e a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID). Este acordo entre o governo brasileiro e o americano permitiu a criação da 

Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED). Esta comissão tinha como 

objetivo coordenar as ações referentes à produção, edição e distribuição do LD, e 

pretendia distribuir gratuitamente 51 milhões de livros no período de três anos. Em 

relação a este acordo houve diversas críticas por parte de educadores brasileiros, pois ao 

MEC e ao SNEL (Sindicato Nacional de Editores de Livros) caberiam apenas 

responsabilidades de execução e aos órgãos técnicos da USAID todo o controle. 

Entretanto, críticos da educação brasileira denunciaram que, por trás da “ajuda” 

da USAID, havia um controle americano das escolas brasileiras e, obviamente, dos 

livros didáticos que sofriam, por assim dizer, um controle rígido de conteúdo. Segundo 

Freitag (1993), em síntese, pode-se dizer que o trabalho desenvolvido pela COLTED 

apresentou resultados desastrosos, culminando em uma Comissão de Inquérito 

encarregada de apurar irregularidades advindas de falcatruas que envolviam o mercado 

livreiro, especialmente o do livro didático. A COLTED foi extinta em 1971. 

Com a extinção da COLTED, a responsabilidade de desenvolver o Programa 

Nacional do Livro Didático ficou delegada ao Instituto Nacional do Livro (INL). A este 

programa cabia “definir diretrizes para a formulação de programa editorial e planos de 

ações do MEC e autorizar a celebração de contratos, convênios e ajustes com entidades 

públicas e particulares e com autores, tradutores e editores, gráficos, distribuidores e 

livreiros” (Oliveira, 1984). 
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Com a extinção do INL, em 1976, a Fundação Nacional do Material Escolar 

(FENAME) torna-se responsável pela execução do programa do LD. O Decreto-lei nº 

77.107 transferiu para a FENAME a responsabilidade do Programa do LD. Sobre as 

competências da FENAME, a partir de então, Freitag (1993) explica que ela deveria 

“definir as diretrizes para a produção de material escolar e didático e assegurar sua 

distribuição em todo território nacional; formular programa editorial; cooperar com 

instituições educacionais, científicas e culturais, públicas e privadas, na execução de 

objetivos comuns”. Ainda segundo Freitag, é a partir desta época que surge 

explicitamente a vinculação da política governamental do livro didático com a criança 

carente. 

Com o intuito de tentar solucionar os problemas da política do Livro Didático, 

no início da década de oitenta, o governo brasileiro decidiu passar para a Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE) a incumbência de gerenciar, que incorporou vários 

programas de assistência do governo, incluindo o PLIDEF (Programa do Livro Didático 

ensino fundamental). Tal medida resultou nos seguintes problemas apontados por 

Freitag: dificuldades de distribuição do livro dentro dos prazos previstos, corrupção das 

empresas e editoras junto aos órgãos estatais responsáveis, autoritarismo implícito na 

tomada de decisões pelos responsáveis no governo. 

A história do livro didático no Brasil, até a década de oitenta, resume-se em uma 

série de decretos, leis e iniciativas governamentais que criaram, de tempos em tempos, 

novas comissões, novos acordos com a intenção de regulamentar uma política 

satisfatória tanto para a produção quanto para a distribuição de livros. Entretanto, as 

decisões, na maioria das vezes, partiam de um único órgão (CNLD, COLTED, INL, 

FENAME, FAE) composto por técnicos e assessores do governo, pouco familiarizados 

com a problemática da educação e, raras vezes, qualificados para gerenciar a 

complicada questão do livro didático, o que nos permite dizer que as decisões em torno 

do livro didático foram ineficazes por conta da inexperiência e, sobretudo, da 

incompetência daqueles que respondiam pelo ensino no Brasil, além, é claro, de toda 

essa questão estar inserida em uma política altamente centralizadora. Dessa maneira, o 

professor, um dos principais usuários do livro, não participava seja dos processos 

decisórios do sistema educacional, em geral, seja das discussões sobre o LD. 

Dessa maneira, percebe-se que muitos dos problemas ao longo da história do LD 

no Brasil é resultado de uma política educacional autoritária, burocrática e 

centralizadora que, por força da própria ideologia que a sustenta, exclui o professor de 
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todas e quaisquer decisões sobre a problemática do ensino e, consequentemente, do 

livro didático. Nesse sentido, Oliveira (1984) argumenta que “os custos de um processo 

centralizador em matéria de educação fazem-se sentir na defasagem entre a decisão e 

sua execução, já que a responsabilidade de seleção do material a ser usado fica a cargo 

de outros que não os que diretamente o farão: os professores”. 

Se os professores não participam desse processo de escolha do LD, todo o 

trabalho desenvolvido pelos órgãos educacionais está destinado ao fracasso, até porque, 

se os professores estão excluídos dessa “engrenagem”, nas palavras de Oliveira, eles 

não se sentem absolutamente responsáveis pelo seu funcionamento.  

É importante lembrar que para garantir uma escola de melhor qualidade é 

fundamental uma política que, ao mesmo tempo em que descentraliza as decisões acerca 

do LD, garante uma efetiva e eficaz participação dos professores. É importante ressaltar 

também que não se trata simplesmente deixar sob a responsabilidade do professor 

despreparado, desmotivado, absurdamente mal remunerado, sobrecarregado de aulas, a 

tarefa da escolha dos livros que pretende usar em suas salas de aula. Trata-se de 

assegurar qualidade em sua formação para que ele possa estabelecer critérios 

qualitativos para esta escolha, por meio de conhecimento, preparo e consciência 

profissional. 

Voltando a falar dos problemas levantados anteriormente sobre a política do LD, 

é importante ainda destacar que a indústria livreira no Brasil proliferou-se durante este 

período de maneira excepcional. Por conta de toda a inoperância do sistema 

educacional, o aumento impressionante de livros descartáveis produzidos no Brasil não 

se fez acompanhar, infelizmente, pela qualidade, já que muitos livros de má (ou 

péssima) qualidade foram enviados para as escolas, tornando evidente o descaso e a 

falta de rigor com que foram elaborados e avaliados. Esse problema se torna 

especialmente grave quando atentamos para o fato de que, para muitos alunos, o LD é o 

único livro com o qual eles têm contato. 

Diante dessa situação, chegou um momento em que se fez urgente uma tomada 

de posição do governo com objetivo de garantir uma política de regulamentação do LD 

que fosse mais competente e eficaz. Em razão disso, com a edição do Decreto nº 

91.542, de 19/8/85, o PLIDEF dá lugar ao Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). 
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3.2 A TRAJETÓRIA DO PNLD A PARTIR DE SUA CRIAÇÃO 

 

 

Durante 67 anos (1929 – 1996) foram feitas várias tentativas para levar o LD às 

escolas, mas só com a extinção da FAE, em 1997, e com a transferência da política de 

execução do PNLD para o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) é 

que se iniciou uma produção e distribuição contínua e massiva de livros didáticos. 

O governo, na época da implementação do PNLD, apontava a inadequada oferta 

de vagas nas escolas, bem como a repetência e a evasão como grandes problemas da 

educação na época e que estes atingiam, principalmente, as camadas mais populares. 

Segundo ele, a repetência e a evasão estariam diretamente associadas à realidade do 

aluno, somadas a ausência de bibliotecas e de material didático. 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) teria por objetivos 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001): 

a) contribuir para socialização e universalização do ensino, bem como para a 

melhoria de sua qualidade, por meio da seleção, aquisição e distribuição de 

livros didáticos para todos os alunos matriculados nas escolas das redes 

públicas do ensino fundamental de todo o País, cadastrados no Censo 

Escolar; 

b) diminuir as desigualdades educacionais existentes, buscando estabelecer 

padrão mínimo de qualidade pedagógica para os livros didáticos utilizados 

nas diferentes regiões do País; 

c) possibilitar a participação ativa e democrática do professor no processo de 

seleção dos livros didáticos, fornecendo subsídios para uma crítica consciente 

dos títulos a serem adotados no Programa; 

d) promover a crescente melhoria física e pedagógica dos livros, garantindo a 

sua utilização/reutilização por três anos consecutivos.  

Dentre as principais mudanças alcançadas pelo PNLD estão: o término da 

compra de livros descartáveis, possibilitando assim a reutilização por outros alunos em 

anos posteriores; a escolha do livro didático passou a ser feita diretamente pelos 

professores e distribuição gratuita de livros escolares a todos os alunos matriculados nas 

escolas públicas de ensino fundamental. Dentre essas mudanças, apenas a substituição 

dos livros descartáveis foi alcançada nos anos iniciais do programa. Questões 

envolvendo corrupção dos centros decisórios do poder, a centralização do poder de 

escolha sobre o livro didático, a insuficiência na quantidade de livros para atender ao 

número total de alunos e o atraso constante na distribuição desses materiais aparecem 

como problemas na fase inicial do programa, que vai até o ano de 1995 (Cassiano, 

2007). 



36 

 

O ano de 1995 é um marco na história do PNLD, pois foi a partir deste ano que, 

com o estabelecimento de um fluxo regular de recursos, o programa deu continuidade a 

aquisição e distribuição de livros. Além disso, é incluído a partir de então uma nova 

etapa no processo: a avaliação dos livros. A partir desse momento o governo passa a 

avaliar os livros adquiridos, ao invés de só comprá-los e distribuí-los. Dessa maneira, de 

uma forma progressiva, por meio do PNLD, o Estado vai garantindo a distribuição 

gratuita do manual escolar de Alfabetização, Matemática, Português, História, 

Geografia e Ciências para os alunos da rede pública de educação fundamental do país 

(1ª à 8ª série). 

A escolha dos livros é feita pelos professores das escolas públicas de todo o país, 

por meio do Guia do Livro Didático, que os permite escolher os livros de sua 

preferência para serem trabalhados pelo período de três anos, sendo que o livro 

escolhido só poderá ser substituído por outro título no próximo PNLD. São escolhidas 

duas opções de títulos por disciplina e, se a primeira não conseguir ser negociada com 

os detentores dos direitos autorais e editores, a segunda passa a valer. Os professores de 

uma mesma disciplina precisam chegar a um consenso sobre a escolha do livro, pois a 

mesma obra valerá para toda a escola. 

Além do PNLD, dois novos programas relacionados ao LD foram criados 

durante o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva: o Programa Nacional do 

Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA) e o Programa 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). 

O PNLA foi criado pela resolução nº. 18, de 24 de Abril de 2007, com o objetivo 

de alfabetizar e escolarizar pessoas com idades de 15 anos ou mais, na tentativa de 

erradicar o analfabetismo, criando oportunidade para estas pessoas que, durante muitos 

anos, não tiveram seus direitos respeitados. 

O PNLEM foi estabelecido pela resolução nº. 38, de 15 de Outubro de 2003 e da 

portaria 2.922, de 17 de Outubro de 2003. O objetivo desse programa era a distribuição, 

até então inédita, de livros didáticos a todos os alunos da rede pública matriculados no 

ensino médio. O PNLEM foi desenvolvido de forma gradual, sendo que em 2005 o 

governo federal distribuiu livros de português e matemática para todos os alunos do 

ensino médio e, em 2009, de todos os componentes curriculares, incluindo Física. Antes 

disso, a maioria dos alunos das escolas públicas estudava com apoio das anotações 

feitas no quadro e com o auxílio de materiais preparados pelos professores. 
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Baseando-se na experiência acumulada com a avaliação que já vinha sendo 

realizada nos livros do Ensino Fundamental, o PNLEM incluiu, desde o seu início, 

mecanismos de avaliação dos livros submetidos ao Programa de tal forma que só seriam 

encaminhados à escolha dos professores aqueles que houvessem sido aprovados 

inicialmente por uma equipe avaliadora, cujos critérios deveriam se apoiar nas 

concepções presentes na legislação educacional, respeitando principalmente as DCNEM 

(Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio) e os PCNEM (Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio). 

A partir das orientações tomadas como referência para a seleção dos livros 

didáticos de Física, leva-se em conta que o “novo” Ensino Médio, de acordo com Mello 

(2005), deve apresentar uma “reorganização curricular baseada na contextualização, nas 

tecnologias e na interdisciplinaridade” e um “ensino mais geral, inovador e menos 

conteudista”. Nessa abordagem, perdem força, portanto, as propostas que enfatizam a 

pura memorização, os cálculos repetitivos, os exercícios descontextualizados. 

 

 

3.3 ESTRUTURA DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD) 

 

 

Como mencionado, o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para 

o PNLD, como é aplicado hoje, iniciou em 1996 e passou por vários aperfeiçoamentos. 

Atualmente a síntese da avaliação pedagógica pela qual passam os livros e as coleções 

distribuídas pelo Ministério da Educação é apresentada no Guia do Livro Didático, 

distribuído às escolas e também disponível on-line. O funcionamento Do PNLD segue 

atualmente as seguintes etapas: 

1. Adesão: as escolas federais e os sistemas de ensino estaduais, municipais 

e do Distrito Federal que desejem participar dos programas de material didático deverão 

manifestar este interesse mediante adesão formal, observados os prazos, normas, 

obrigações e procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Educação. O termo de 

adesão deve ser encaminhado uma única vez. Os beneficiários que não desejarem mais 

receber os livros didáticos precisam solicitar a suspensão das remessas de material ou a 

sua exclusão do(s) programa(s). A adesão deve ser atualizada sempre até o final do mês 

de maio do ano anterior àquele em que a entidade deseja ser atendida; 
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2. Editais: os editais que estabelecem as regras para a inscrição do livro 

didático são publicados no Diário Oficial da União e disponibilizados no portal do 

FNDE na internet; 

3. Inscrição das editoras: os editais determinam o prazo e os regulamentos 

para a habilitação e a inscrição das obras pelas empresas detentoras de direitos autorais; 

4. Triagem/Avaliação: para constatar se as obras inscritas se enquadram nas 

exigências técnicas e físicas do edital, é realizada uma triagem pelo Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Os livros selecionados são 

encaminhados à Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), responsável pela avaliação 

pedagógica. A SEB escolhe os especialistas para analisar as obras conforme critérios 

divulgados no edital. Esses especialistas elaboram as resenhas dos livros aprovados, que 

passam a compor o guia de livros didáticos; 

5. Guia do livro: o FNDE disponibiliza o guia de livros didáticos em seu 

portal na internet e envia o mesmo material impresso às escolas cadastradas no censo 

escolar. O guia orientará a escolha dos livros a serem adotados pelas escolas; 

6. Escolha: os livros didáticos passam por um processo democrático de 

escolha, com base no guia de livros didáticos. Diretores e professores analisam e 

escolhem as obras que serão utilizadas pelos alunos em sua escola; 

7. Pedido: a formalização da escolha dos livros didáticos é feita via internet. 

De posse de senha previamente enviada pelo FNDE às escolas, professores fazem a 

escolha on-line, em aplicativo específico para este fim, disponível na página do FNDE; 

8. Aquisição: após a compilação dos dados referentes aos pedidos 

realizados pela internet, o FNDE inicia o processo de negociação com as editoras. A 

aquisição é realizada por inexigibilidade de licitação, prevista na Lei 8.666/93, tendo em 

vista que as escolhas dos livros são efetivadas pelas escolas e que são editoras 

específicas que detêm o direito de produção de cada livro; 

9. Produção: concluída a negociação, o FNDE firma o contrato e informa as 

quantidades de livros a serem produzidos e as localidades de entrega para as editoras. 

Assim, inicia-se o processo de produção, que tem supervisão dos técnicos do FNDE; 

10. Análise de qualidade física: o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 

acompanha também o processo de produção, sendo responsável pela coleta de amostras 

e pela análise das características físicas dos livros, de acordo com especificações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
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11. Distribuição: a distribuição dos livros é feita por meio de um contrato 

entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que leva os livros 

diretamente da editora para as escolas. Essa etapa do PNLD conta com o 

acompanhamento de técnicos do FNDE e das secretarias estaduais de educação; 

12. Recebimento: os livros chegam às escolas entre outubro do ano anterior 

ao atendimento e o início do ano letivo. Nas zonas rurais, as obras são entregues nas 

sedes das prefeituras ou das secretarias municipais de educação, que devem efetivar a 

entrega dos livros; 

Para chegar até as mãos dos alunos, os livros passam pelos trâmites apontados 

acima e são, finalmente, entregues diretamente da editora à escola, por meio de uma 

parceria entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 

Sobre as etapas por que passam os livros, vale a pena destacarmos a questão da 

avaliação pedagógica. Para tratar disso, recorremos ao Edital de Convocação 

(Ministério da Educação, 2012) e ao Projeto de Avaliação de Livros Didáticos 

(Ministério da Educação, 2012). As obras didáticas inscritas no PNLD e aprovadas no 

processo de triagem pela Comissão Especial de Recepção e Triagem são encaminhadas 

para a Secretaria de Educação Fundamental (SEF) que, por sua vez, define os princípios 

e os critérios para a avaliação pedagógica das obras. Para isso, a SEF estabelece as 

seguintes estratégias: formam-se equipes de especialistas das áreas do conhecimento, 

com experiência docente; cada equipe possui um coordenador e um assessor, que 

desenvolvem a análise e a avaliação junto aos especialistas-pareceristas; os especialistas 

elaboram resenhas dos livros aprovados, que passam a compor o Guia de Livros 

Didáticos. Esse último é enviado para as escolas para subsidiar a escolha do livro 

didático pelos professores. 

Falando ainda sobre o funcionamento do programa, é preciso falar sobre o 

período de utilização dos livros didáticos distribuídos pelo FNDE, que são 

confeccionados com uma estrutura física resistente, para que possam ser utilizados por 

três anos consecutivos, beneficiando mais de um aluno. 

No ensino fundamental, cada aluno tem direito a um exemplar dos seguintes 

componentes: língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e língua 

estrangeira (inglês ou espanhol, do 6º ao 9º ano). Os livros de língua portuguesa, 

matemática, ciências, história e geografia são reutilizáveis, ou seja, devem ser 

devolvidos ao final do ano, para serem utilizados por outros alunos. A exceção são os 
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livros consumíveis, que são os de alfabetização matemática e de alfabetização 

linguística (1º e 2º anos) e os de língua estrangeira. 

O critério de reutilização dos livros é mantido no ensino médio. Os livros de 

língua portuguesa, matemática, geografia, história, biologia, física e química são 

reutilizáveis, devendo ser devolvidos ao final do ano letivo. Já os livros de língua 

estrangeira (inglês e espanhol), filosofia e sociologia são consumíveis. O aluno receberá 

livros de língua estrangeira a cada ano, não tendo que devolvê-los. No caso da 

sociologia e da filosofia, os alunos receberão um livro em volume único, ou seja, este 

será utilizado durante os três anos do ensino médio. 

Para a manutenção da uniformidade da alocação de recursos do FNDE no 

programa, evitando grandes oscilações a cada ano, e em face do prazo de três anos de 

utilização dos livros, as compras integrais para alunos de 1ª a 5ª série do ensino 

fundamental, de 6ª a 9ª série do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio 

ocorrem em exercícios alternados. Nos intervalos das compras integrais são feitas 

reposições, por extravios ou perdas, e complementações, por acréscimo de matrículas. 

Os livros consumíveis são adquiridos e distribuídos anualmente pelo fundo. 

O FNDE distribui os livros didáticos de acordo com as projeções do censo 

escolar referente a dois anos anteriores ao ano do programa, que é o censo disponível no 

momento do processamento da escolha feita pelas escolas. Dessa maneira, poderá haver 

pequenas oscilações entre o número de livros e o de alunos. Para realizar o ajuste, 

garantindo o acesso de todos os alunos aos materiais, é necessário fazer o seu 

remanejamento, daquelas escolas onde estejam excedendo para aquelas onde ocorra 

falta de livros. As escolas podem recorrer ainda à reserva técnica, percentual de livros 

disponibilizado às Secretarias Estaduais de Educação, para atender a novas turmas e 

matrículas. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Com a intenção de investigar vários aspectos relacionados ao LD, foi feita uma 

ampla pesquisa com professores e alunos do 2° ano do Ensino Médio em oito escolas da 

rede básica de ensino do município de Ji-Paraná/RO, no final de 2013. As seguintes 

escolas participaram da pesquisa: 

 Gonçalves Dias; 

 Prof. José Francisco; 

 Júlio Guerra; 

 Rio Urupá; 

 Juscelino Kubitschek; 

 Lauro Benno Prediger; 

 Marechal Rondon; 

 Marcos Bispo da Silva; 

Foram elaborados dois questionários, sendo um questionário para os alunos e 

outro para os professores. Os questionários foram aplicados em uma turma de segundo 

ano de cada escola e ao professor que ministrava a disciplina de física nas respectivas 

turmas. Desta forma foram colhidas as respostas de cento e quarenta e nove alunos no 

total e de oito professores. 

Antes de iniciar a aplicação dos questionários foi realizada uma breve 

apresentação do questionário à direção da escola ou ao seu representante. Na ocasião foi 

apresentado o termo de autorização para que a atividade pudesse ser realizada na escola. 

Uma vez autorizada a aplicação desses questionários aos alunos, foi realizada uma nova 

apresentação do mesmo aos professores e aos alunos, para deixá-los cientes de se tratar 

de um trabalho de pesquisa sobre o LD de Física. 

A escolha da turma na qual o questionário foi aplicado foi feita de modo 

aleatório, de forma que, após a autorização da escola para a aplicação do questionário, 

era feita a apresentação do professor que ministrava a disciplina de física na escola. 

Geralmente o questionário era aplicado à turma de 2° ano do Ensino Médio que o 

professor estava ministrando aula naquele momento. Algumas vezes, quando o 

professor de física não tinha aula com uma turma do 2° ano no dia da visita, outro 

professor cedia parte de sua aula para a realização da pesquisa. 
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A primeira parte do questionário dos alunos (Apêndice A) consistia de perguntas 

que objetivando se determinar a utilização, pelos alunos, do LD de física em sala de 

aula e em casa. O questionário tinha também questões que abordavam a utilização dos 

recursos oferecidos pelo LD de física, como realização de experimentos, os exercícios 

propostos ao final de cada capítulo e os sítios sugeridos, entre outros. A segunda parte 

continha perguntas dissertativas relacionadas a opinião dos alunos sobre o atual LD de 

Física, como defeitos e atributos, o que eles acham que está faltando e o que não deveria 

ter o LD.  

Já o questionário aplicado aos professores (Apêndice B) procurava investigar a 

opinião dos professores sobre a importância do LD de Física, os aspectos mais 

importantes considerados pelos professores e os critérios utilizados para a escolha do 

LD em sua escola. Também se procurou conhecer a formação dos professores, sua 

participação no processo de escolha do LD e sua utilização nas aulas de Física. 

Após a aplicação do questionário foi realizada uma análise dos dados obtidos 

utilizando-se tabelas, com a intenção de sintetizar as informações dos questionários e 

melhor compreender e descrever as informações obtidas.  
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5 RESULTADO E ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DOS ALUNOS 

 

 

5.1 ESCOLA GONÇALVES DIAS 

 

 

A Escola Gonçalves Dias está localizada no primeiro distrito do município de Ji-

Paraná, segundo a CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) atende novecentos e 

cinquenta alunos da zona urbana de diversas classes sociais e etnias, possuindo alunos 

com as mais diversas necessidades. Baseado nos dados do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) esta escola apresentou nos últimos 

anos um dos melhores IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do 

município, segundo o IDEB 2013 a média foi 4,8 acima da média projetada para este 

mesmo ano (media 4,5). A turma em que foram aplicados os questionários possuía vinte 

alunos e o professor que ministrava a disciplina de física possuía formação em física. 

Como se observa no gráfico1, nesta escola o LD de física é bastante utilizado 

pelos alunos, já que em 86% das aulas eles levam o LD de Física e 47% do conteúdo 

que é visto em sala de aula é estudado em casa utilizando o LD. Além disto, segundo os 

alunos, 57% do conteúdo passado pelo professor segue a ordem do LD e 65% deles 

conseguem entender os textos do LD de Física com facilidade. 

 

Gráfico 1: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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No gráfico2 observa-se que o professor cobra a resolução de quase 80% dos 

exercícios propostos no LD de Física e cerca de 70% dos exercícios propostos os alunos 

conseguem resolver (somente 10% dos exercícios propostos os alunos não conseguem 

resolver). Os alunos afirmaram também que conseguem entender 60% dos exercícios 

resolvidos no LD de Física, que realizam metade das atividades que são sugeridas para 

serem realizadas em grupo no final de cada capitulo do LD e realizam também cerca de 

25% dos experimentos propostos no LD. 

 

Gráfico 2: Estimativa (média), percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % 

discordo totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 

 

De acordo com o gráfico 3 observa-se que quase 70% do conteúdo do livro 

didático está relacionado com coisas que são vistas no cotidiano, 70% dos conceitos do 

LD está relacionado com a tecnologia atual e os textos presentes no LD sempre 

relacionam a física com outras disciplinas, como química, matemática e biologia. 

Também foi possível observar que 70% dos alunos concordaram que o LD de física os 

levam a pesquisar assuntos relacionados ao avanço da tecnologia e somente 20% dos 

sítios sugeridos pelo LD eles procuram na internet. 
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Gráfico 3: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 

 

O quadro 1mostra os principais atributos e defeitos do LD relatados pelos alunos 

da Escola Gonçalves Dias. 

 

 

Quadro 1: Principais defeitos e atributo do LD de Física citados pelos alunos. 
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 Os exercícios e o conteúdo 

são bons; 

 Tem bons exemplos 

 Auxilio no dia-a-dia, tendo 

em vista que há pouca aula de Física; 

 

 A falta de explicações mais 

detalhadas; 

 Muitas atividades e poucos 

assuntos bem explicados; 

 Não é possível ver todo o 

conteúdo do LD durante o ano letivo; 

 Poucos exemplos e muita 

explicação; 

 Dificuldade em entender o que 

está escrito no LD; 

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Todos os conceitos apresentados
no livro de física estão
relacionados a coisas que vejo
no dia-a-dia

Todos os conceitos apresentados
no livro têm relação com a
tecnologia atual

O livro me leva a pesquisar
assuntos relacionados aos
avanços recentes da tecnologia

Procuro na internet os sítios
sugeridos pelo livro

Os textos do livro sempre
relacionam a física com outras
disciplinas, como química,
matemática e biologia.



46 

 

Cerca de 23% dos alunos afirmaram que já encontraram erro no LD de física, 

como: 

 Respostas no final do LD de física; 

 Erros de gramática; 

 Erro em cálculos; 

O quadro 2 mostra o que os alunos acham que está faltando e o que não deveria 

ter no LD de física. Nessa questão que se refere ao que os alunos acham que não deveria 

ter no livro didático, a maioria dos alunos não responderam ou não souberam responder, 

e os alunos que responderam disseram ter dificuldade em entender algumas atividades 

do livro, dizendo que o mesmo possui muitas atividades complexas. 

 

Quadro 2: Relato dos alunos sobre o que acham que está faltando e o que não deveria ter no LD de física. 

 

O que você acha que está faltando no seu 

livro didático? 

 

 

O que você acha que não deveria ter no 

seu livro didático? 

 

 Mais explicações; 

 Linguagem mais fácil para facilitar 

o entendimento do conteúdo; 

 Mais experimentos; 

 Mais exemplos, 

 Tantas atividades complexas; 

 Exercícios de raciocínio lógico; 

 

De acordo com a resposta média dos alunos, como pode ser observado no 

quadro 3, verificou-se que o LD de Física é bastante utilizado nesta escola, em média 

3,5 horas por semana. Levando-se em consideração que a carga horária da disciplina de 

física é de 2 horas semanais, o LD de física nesta escola é utilizado basicamente em sala 

de aula. De acordo com a nota média dada pelos alunos ao atual LD de física (nota 8), a 

maioria dos alunos estão satisfeitos com o mesmo. 

 
Quadro 3: Estimativa do uso do LD de Física (número de horas semanais) e a nota dada ao LD. 

Estime o número de horas semanais, em média, que você usa o livro 

didático: 

3,5 horas 

Dê uma nota de 0 a 10 para o seu livro didático: 8 
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5.2 ESCOLA JÚLIO GUERRA 

 

 

A Escola Júlio Guerra está localizada no segundo distrito do município de Ji-

Paraná, segundo a CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) atende mil e quarenta e 

três alunos da zona urbana de diversas classes sociais e etnias, possuindo alunos com as 

mais diversas necessidades. Baseado nos dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) esta escola apresentou a média do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 3,7 abaixo da média projetada 

(media 4,4). A turma em que foram aplicados os questionários possuía vinte e dois 

alunos e o professor que ministrava as aulas de física possuía formação em matemática. 

De acordo com o gráfico 4, o LD de física é pouco utilizado nesta escola. Em 

menos de 10% das aulas os alunos levam o LD. Cerca de 15% do conteúdo que o 

professor passa eles estudam em casa depois utilizando o LD e 40% do conteúdo que o 

professor passa segue a ordem do LD de física. Além disso, afirmaram que 30% dos 

textos presentes no LD eles conseguem entender com facilidade. 

 

Gráfico 4: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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do LD nesta escola, o professor utiliza uma lista de exercícios elaborada por ele. Quanto 

aos exercícios resolvidos do LD de física, somente 17% desses exercícios os alunos 

conseguem entender. Realizam 10% dos experimentos propostos no LD e 20% das 

atividades que são sugeridas para serem realizadas em grupo, proposta no final de cada 

capitulo. 

 

Gráfico 5: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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disciplinas, como química, matemática e biologia e39% dos conceitos apresentados no 

livro têm relação com a tecnologia atual. Além disso, 13% dos alunos afirmam que o 

conteúdo do livro os leva a pesquisar assuntos relacionados aos avanços recentes da 

tecnologia e 0,5% dos sítios sugeridos pelo livro eles procuram na internet. 
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Gráfico 6: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 

 

O quadro 4 mostra os principais atributos e defeitos do LD relatados pelos 

alunos da Escola Júlio Guerra. Levando em consideração que a maioria dos alunos não 

responderam essas questões e outros disseram que o LD nesta escola é pouco utilizado. 

Os alunos afirmaram ter dificuldade em entender o que está escrito no livro, desta forma 

não veem a necessidade do LD de física e acabam preferindo prestar atenção na 

explicação do professor.  

 

 

Quadro 4: Principais defeitos e atributo do LD de Física citados pelos alunos. 
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Nesta escola, 95% dos alunos afirmaram que não encontraram erro no LD de 

física, devido ao fato que o LD é pouco utilizado na escola. O seguinte erro foi 

encontrado no LD de Física pelos alunos: 

 Erro gramatical; 

O quadro 5 mostra o que os alunos acham que está faltando e o que não deveria 

ter no LD de física. Os alunos disseram que a linguagem usada pelo LD para explicar os 

conceitos físicos é difícil de entender e que gostariam de utilizar mais o LD de física e 

que fosse possível ver todo o conteúdo do LD. 

 

Quadro 5: Relato dos alunos sobre o que eles acham que está faltando e o que não deveria ter no LD de 

física. 

 

O que você acha que está faltando no seu 

livro didático? 

 

 

O que você acha que não deveria ter no seu 

livro didático? 

 

 O LD deve ser mais resumido, 

sendo que ele é muito extenso e não é 

possível ver o conteúdo do LD durante o 

ano letivo; 

 Mais explicação e uma linguagem 

mais fácil de entender; 

 Palavras tão complicadas; 

 Tantas contas e atividades; 

 Repostas no final do livro; 

 

De acordo com os valores médios obtidos das respostas dos alunos, constatou-se 

que o LD de física é pouco utilizado nesta escola, em média 0,5 horas por semana. 

Nesta escola o professor usa o método tradicional de aula, passando o conteúdo no 

quadro e aplicando listas de exercícios que ele mesmo elaborou, buscando fontes como 

o atual LD de Física. A nota média dada pelos alunos ao atual LD de física foi 6,5. 

 

Quadro 6: Estimativa do uso do LD de Física (número de horas semanais) e a nota dada ao LD pelos 

alunos. 

Estime o número de horas semanais, em média, que você usa o livro 

didático: 

0,5 horas 

Dê uma nota de 0 a 10 para o seu livro didático. 6,5 
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5.3 ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK 

 

 

A Escola Juscelino Kubitschek está localizada no segundo distrito do município 

de Ji-Paraná, segundo a CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) atende alunos de 

diversas classes sociais e etnias, possuindo alunos com as mais diversas necessidades. 

Baseado nos dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira) esta escola apresentou a média do IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica) de 4,9 abaixo da média projetada (media 5,1). A turma em que 

foram aplicados os questionários possuía trinta alunos. 

O professor que ministrava a disciplina de física para a turma do 2° ano nesta 

escola não respondeu o questionário do professor, pois no dia que foi aplicado o 

questionário aos alunos o professor não se encontrava na escola. No entanto, segundo os 

alunos o professor que ministrava as aulas de física possuía formação em física. 

De acordo com o gráfico 7, o LD de Física não é muito utilizado nesta escola. 

Somente em 40% das aulas os alunos levam o LD e cerca de 30% do conteúdo que o 

professor passa em sala eles estudam depois em casa usando o LD. Também é possível 

observar que 68% do conteúdo passado pelo professor segue exatamente a ordem do LD 

e que 43% dos textos existentes no LD eles conseguem entender com facilidade. 

 

Gráfico 7: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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De acordo com o gráfico 8o professor cobra a resolução de cerca de 60% dos 

exercícios proposto no LD e os alunos conseguem resolver 50% desses exercícios. Foi 

possível observar também que eles conseguem entender 50% dos exercícios resolvidos 

do LD, realizam 8% dos experimentos propostos pelo LD e conseguem realizar 45% 

das atividades que são sugeridas para serem realizadas em grupo, propostas no final de 

cada capítulo. 

 

Gráfico 8: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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cada capitulo do LD para que os alunos possam pesquisar e saber mais sobre o conteúdo 

estudado. 

 

Gráfico 9: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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Quadro 7: Principais defeitos e atributo do LD de física citados pelos alunos. 

Atributos Defeitos 

 As respostas dos exercícios 

que contem no final do LD; 

 Exemplos fáceis de responder 

e entender; 

 Experimentos interessantes; 

 Alguns conteúdos 

interessantes e bem explicados; 

 

 Alguns exercícios são difíceis 

de compreender; 

 Algumas explicações são muito 

resumidas; 

 Os textos são muito 

complicados de entender; 

 O LD é grosso e pesado para 

trazer nas aulas; 

 

Para 90% dos alunos desta escola não há erros no LD de física. Apenas o 

seguinte erro foi encontrado pelos alunos: 

 Respostas dos exercícios no final do livro; 

O quadro 8 mostra o que os alunos acham que está faltando e o que não deveria 

ter no LD de física. Os alunos disseram que a linguagem utilizada pelo LD para explicar 

os conceitos físicos é difícil de entender e que não há necessidade deste material 

didático ter tantas folhas, já que durante o ano letivo não é possível ver todo o conteúdo 

do LD. 

 

Quadro8:Relato dos alunos sobre o que eles acham que está faltando e o que não deveria ter no LD de 

física. 

 

O que você acha que está faltando no seu 

livro didático? 

 

O que você acha que não deveria ter no 

seu livro didático? 

 Explicações mais fáceis dos 

conteúdos; 

 Experimentos; 

 Exercícios resolvidos para estudar; 

 Mais explicações; 

 Textos mais fáceis de interpretar; 

 Alguns exercícios são difíceis de 

entender; 

 Tantas folhas no LD de Física; 
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De acordo com os valores médios obtidos com as respostas dos alunos, 

verificou-se que o LD de Física é utilizado, nesta escola, em média 0,7 horas por 

semana. Com isso percebe-se que o LD é pouco utilizado em sala de aula e em casa, 

mas os alunos reconhecem que este material didático é muito importante, pois eles 

podem se aprofundar nos conteúdos estudados em sala de aula. A nota média dada pelos 

alunos ao atual LD de física foi 6,5. 

 

Quadro 9: Estimativa do uso do LD de Física (número de horas semanais) e a nota dada ao LD pelos 

alunos. 

Estime o número de horas semanais, em média, que você 

usa o livro didático: 

0,7 horas 

Dê uma nota de 0 a 10 para o seu livro didático. 6,5 

 

 

5.4 ESCOLA LAURO BENNO PREDIGER 

 

 

A Escola Lauro Benno Prediger está localizada no primeiro distrito do município 

de Ji-Paraná, segundo a CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) atende mil e 

duzentos e cinquenta e dois alunos de diversas classes sociais e etnias, possuindo alunos 

com as mais diversas necessidades. Baseado nos dados do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) esta escola apresentou no último ano 

um dos melhores IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município, 

segundo o IDEB 2013 a média foi 6,3 acima da média projetada para este mesmo ano 

(media 5,3). A turma em que foram aplicados os questionários possuía vinte alunos. 

Nesta escola dois professores responderam o questionário do professor, onde um dos 

professores que ministrava a disciplina de física não respondeu qual era sua formação e 

o outro possuía formação em Matemática. 

De acordo com o gráfico 10, em 30% das aulas os alunos levam o LD de física, 

65% do conteúdo passado pelo professor segue exatamente a ordem do LD, 37% do 

conteúdo que o professor passa eles estudam em casa depois utilizando o LD e 52% dos 

textos eles conseguem entender com facilidade. Nesta escola o LD não é muito utilizado 

em sala em sala de aula, mas os alunos demonstraram conhecer este material didático. 
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Gráfico 10: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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realizam 13% dos experimentos propostos no LD de física. A partir destes dados 

percebe-se a dificuldade dos alunos em entender os exercícios resolvidos do LD de 

física e que os experimentos presentes no LD é um recurso pouco utilizado pelos 

alunos. 
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Gráfico 11: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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Gráfico 12: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 
 

O quadro 10 mostra os principais atributos e defeitos do LD citados pelos alunos 
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e saber como elas podem ser demonstradas (deduzidas passo a passo). Também foi 

citado pelos alunos o fato do LD de física conter tantas páginas (pesado), pois durante o 

ano letivo não é possível ver todo o conteúdo presente no LD de física. 
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Os alunos desta escola afirmaram que não encontraram erro no LD de física.O 

quadro 11 mostra o que os alunos acham que está faltando e o que não deveria ter no 

LD de Física: 

 

Quadro 11: Relato dos alunos sobre o que eles acham que está faltando e o que não deveria ter no LD de 

física. 

 

O que você acha que está faltando no seu 

livro didático? 

 

 

O que você acha que não deveria ter no 

seu livro didático? 

 

 Explicações mais fáceis e mais 

exemplos para facilitar o entendimento do 

conteúdo; 

 Explicação das formulas; 

 Sugestão de sites que explique o 

conteúdo usando vídeo-aulas e outros 

recursos; 

 O LD possui muitos exercícios e 

pouca explicação; 

 Gráficos e desenhos complicados; 

 

A partir dos valores médios obtidos das respostas dos alunos nesta escola, 

constatou-se que o LD de Física é utilizado, em média 2,4 horas por semana. Mesmo 

com os defeitos e atributos citados pelos alunos, a nota média dada pelos alunos ao atual 

LD de física foi 7,8. 

 

Quadro 12: Estimativa do uso do LD de Física (número de horas semanais) e a nota dada ao LD pelos 

alunos. 

Estime o número de horas semanais, em média, que você 

usa o livro didático: 

2,4 horas 

Dê uma nota de 0 a 10 para o seu livro didático. 7,8 
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5.5 ESCOLA MARECHAL RONDON 

 

 

A Escola Marechal Rondon está localizada no primeiro distrito do município de 

Ji-Paraná, segundo a CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) atende oitocentos e 

sessenta e um alunos de diversas classes sociais e etnias, possuindo alunos com as mais 

diversas necessidades. Baseado nos dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) esta escola apresentou no último ano um dos 

melhores IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município, 

segundo o IDEB 2013 a média foi 5,9 acima da média projetada para este mesmo ano 

(media 5,5). A turma em que foram aplicados os questionários possuía quinze alunos e 

o professor que ministrava a disciplina de física possuía formação em matemática. 

De acordo com o gráfico 13, em 34% das aulas de física os alunos levam o LD, 

54% do conteúdo passado pelo professor segue exatamente a ordem do LD, 27% do 

conteúdo que o professor passa em sala eles estudam depois em casa usando o LD e 

46% dos textos existentes no LD eles conseguem entender facilmente. Percebe-se que o 

LD não é muito utilizado nas aulas, pois em menos da metade das aulas de física os 

alunos não o levam. 
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Gráfico 13: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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56% dos exercícios propostos no LD, os alunos conseguem resolver 68% dos exercícios 

propostos pelo professor e conseguem entender 35% dos exercícios resolvidos do LD de 

física. Afirmaram também que realizam 31% das atividades que são sugeridas para 

serem realizadas em grupo, propostas no final de cada capítulo e fazem 17% dos 

experimentos propostos no LD de física. A partir destes dados é possível constatar que o 

recurso do LD menos utilizado pelos alunos são os experimentos propostos e é notável 

que os alunos têm dificuldade para entender os exercícios resolvidos do mesmo. 
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Gráfico 14: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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do LD de física são sítios sugeridos. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
O professor cobra a resolução de
todos os exercícios propostos no
livro

Consigo resolver todos os
exercícios propostos pelo
professor

Consigo entender todos os
exercícios resolvidos do livro de
física

Faço todos os experimentos
propostos no livro de física

Realizo todas as atividades que
são sugeridas para serem
realizadas em grupo, propostas
no final de cada capítulo



63 

 

Gráfico 15: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 

 

O quadro 13 mostra os principais atributos e defeitos do LD citados pelos alunos 

da Escola. 

 

Quadro 13: Principais defeitos e atributo do LD de Física citados pelos alunos. 
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 Falta experimentos; 
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compreender; 

 

Apenas 9% dos alunos desta escola afirmaram que já encontraram erro no LD de 
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O quadro 14 mostra o que os alunos acham que está faltando e o que não deveria 

ter no LD de Física. 

 

Quadro 14: Relato dos alunos sobre o que eles acham que está faltando e o que não deveria ter no LD de 

física. 

 

O que você acha que está faltando no seu 

livro didático? 

 

 

O que você acha que não deveria ter no 

seu livro didático? 

 

 Experimentos; 

 Explicações mais simples de 

alguns conteúdos; 

 Textos com uma linguagem mais 

fácil de entender; 

 Textos longos e cansativos; 

 Questões complicadas; 

 Muitas páginas, 

  O LD é muito grande e pesado; 

 

De acordo com os valores médios obtidos com as respostas dos alunos nesta 

escola, percebe-se que o LD de Física é utilizado nessa escola em média 1,5 horas por 

semana. Como foi visto no gráfico 13, em 34% das aulas os alunos levam o LD de física 

e 27% do conteúdo que o professor passa eles estudam em casa utilizando o LD. Com 

isso percebe-se que o LD de Física é pouco utilizado em sala de aula, no entanto, serve 

como uma fonte de pesquisa para que os alunos possam se aprofundar nos conteúdos 

estudados em sala de aula. Mesmo com os defeitos e atributos citados pelos alunos a 

nota média dada pelos alunos ao atual LD de física foi 6. 

 

Quadro 15: Estimativa do uso do LD de Física (número de horas semanais) e a nota dada ao LD pelos 

alunos. 

Estime o número de horas semanais, em média, que você 

usa o livro didático: 

1,5 horas 

Dê uma nota de 0 a 10 para o seu livro didático. 6 
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5.6 ESCOLA MARCOS BISPO DA SILVA 

 

 

A Escola Marcos Bispo da Silva está localizada no segundo distrito do 

município de Ji-Paraná, segundo a CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) atende mil 

e quinhentos e oitenta e quatro alunos de diversas classes sociais e etnias, possuindo 

alunos com as mais diversas necessidades. Baseado nos dados do INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) esta escola apresentou 

nos últimos anos um dos melhores IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) do município, segundo o IDEB 2013 a média foi 6,6 acima da média projetada 

para este mesmo ano (media 4,7). A turma em que foram aplicados os questionários 

possuía onze alunos e o professor que ministrava a disciplina de física possuía formação 

em física. 

De acordo com o gráfico 16 percebe-se que o LD é bastante utilizado nas aulas, 

onde em 56% das aulas de física os alunos levam o LD, 38% do conteúdo passado pelo 

professor segue exatamente a ordem do livro, 39% do conteúdo que o professor passa 

em sala eles estudam depois em casa usando o LD e 57% dos textos existentes no livro 

conseguem entender facilmente. 

 

Gráfico 16: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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Baseado no gráfico 17é possível perceber que o professor cobra a resolução de 

70% dos exercícios propostos no LD, os alunos conseguem resolver 68% dos exercícios 

propostos pelo professor e conseguem entender 63% dos exercícios resolvidos do LD de 

física. Afirmaram também que realizam 29% das atividades que são sugeridas para 

serem realizadas em grupo, propostas no final de cada capítulo e fazem 20% dos 

experimentos propostos no LD de física. A partir desses dados é possível constatar que 

o recurso do LD menos utilizado pelos alunos são os experimentos propostos no LD. 

 

Gráfico 17: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 
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química, matemática e biologia e 60% dos conceitos apresentados no livro têm relação 

com a tecnologia atual. Concordaram também que 38% do conteúdo do LD livro levam 

eles a pesquisar assuntos relacionados aos avanços recentes da tecnologia e procuram na 

internet 13% dos sítios sugeridos pelo livro. Percebe-se que o recurso menos utilizado 
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do LD de física são sítios sugeridos para que os alunos possam pesquisar e estudar os 

conteúdos. 

 

Gráfico 18: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 

 

O quadro 16 mostra os principais atributos e defeitos do LD citados pelos alunos 

desta escola. 
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Quadro 16: Principais defeitos e atributo do LD de Física citados pelos alunos. 

 

Atributos 

 

 

Defeitos 

 

 Os experimentos são 

interessantes; 

 Bom conteúdo; 

 Os textos do LD são bons; 

 Os exercícios resolvidos são 

bem elaborados; 

 Muito pesado; 

 Poucos exemplos; 

 Conteúdo difícil de entender; 

 Pouco experimento; 

 Falta explicar detalhadamente 

o conteúdo; 

 Exercícios muito complicados 

e difíceis de entender e resolver; 

 

Cerca de 36% dos alunos desta escola afirmaram que encontraram o seguinte 

erro no LD de física: 

 Respostas erradas no final do LD; 

O quadro 17 mostra o que os alunos acham que está faltando e o que não deveria 

ter no LD de Física: 

 

Quadro 17: Relato dos alunos da Escola Gonçalves Dias sobre o que eles acham que está faltando e o que 

não deveria ter no LD de física. 

 

O que você acha que está faltando no seu 

livro didático? 

 

O que você acha que não deveria ter no 

seu livro didático? 

 

 Mais exemplos; 

 Mais figuras; 

 Mais experimentos; 

 Mais explicações. 

 Exercícios muito difíceis; 

 

De acordo com a média obtida com os relatos dos alunos desta escola, percebe-

se que o LD de Física é bastante utilizado nesta escola, em média 2,9 horas por semana. 

Como foi visto no gráfico 16 em 59% das aulas os alunos levam o LD de Física e 36% 
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do conteúdo que o professor passa eles estudam em casa utilizando o LD. Com isso 

percebe-se que além do LD ser bastante utilizado em sala de aula, os alunos o utilizam 

para se aprofundar nos conteúdos estudados em sala de aula. Mesmo com os defeitos e 

atributos citados pelos alunos a nota média dada pelos alunos ao atual LD de física foi 

7,6. 

 

Quadro 18: Estimativa do uso do LD de Física (número de horas semanais) e a nota dada ao LD pelos 

alunos. 

Estime o número de horas semanais, em média, que você 

usa o livro didático: 

2,9 horas 

Dê uma nota de 0 a 10 para o seu livro didático. 7,6 

 

 

5.7 ESCOLA PROF. JOSÉ FRANCISCO 

 

 

A Escola Prof. José Francisco está localizada no primeiro distrito do município 

de Ji-Paraná, segundo a CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) atende mil e cento e 

sessenta e oito alunos de diversas classes sociais e etnias, possuindo alunos com as mais 

diversas necessidades. Baseado nos dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) esta escola apresentou nos últimos anos um 

dos melhores IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município, 

segundo o IDEB 2013 a média foi 5,6 acima da média projetada para este mesmo ano 

(media 4,8). A turma em que foram aplicados os questionários possuía doze alunos e o 

professor que ministrava a disciplina de física era formado em matemática. 

Como pode ser observado no gráfico 19, nesta escola o LD de física é pouco 

utilizado, em 19% das aulas eles levam o LD de física. Além disto, afirmam que o 

conteúdo que o professor passa eles não estudam em casa depois, no entanto, o 

conteúdo que o professor passa segue exatamente a ordem do LD e cerca de 20% do 

conteúdo do LD os alunos conseguem entender com facilidade. 
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Gráfico 19: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 

 

Baseado no gráfico 20 é possível perceber que o professor cobra a resolução de 

27% dos exercícios propostos no LD, os alunos conseguem resolver 72% dos exercícios 

propostos pelo professor e conseguem entender 37% dos exercícios resolvidos do LD de 

física. Afirmaram também que realizam 56% das atividades que são sugeridas para 

serem realizadas em grupo, propostas no final de cada capítulo e fazem 16% dos 

experimentos propostos no LD de física. A partir desses dados é possível constatar que 

o recurso do LD menos utilizado pelos alunos são os experimentos propostos no LD. 
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Gráfico 20: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 

 

De acordo com o gráfico 21 os alunos afirmaram que 44% dos conceitos 

apresentados no livro de física estão relacionados a coisas que podem ser vistas no dia-

a-dia, que 48% dos textos do livro sempre relacionam a física com outras disciplinas, 

como química, matemática e biologia e 31% dos conceitos apresentados no livro têm 

relação com a tecnologia atual. Concordaram também que 9% do conteúdo do LD livro 

levam eles a pesquisar assuntos relacionados aos avanços recentes da tecnologia e 

procuram na internet 6% dos sítios sugeridos pelo livro. Percebe-se que o recurso 

menos utilizado do LD de física são sítios sugeridos para que os alunos possam 

pesquisar sobre os assuntos estudados. 
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Gráfico 21: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 

 

O atual professor que ministrava a disciplina de física nesta escola é licenciado 

em matemática e optava por não utilizar o LD de física. Devido a falta de professor, os 

alunos ficaram certo tempo sem aulas de física e, quando o professor assumiu esta 

turma, ele optou por não utilizar o LD para acelerar o conteúdo que pretendia passar aos 

alunos, tendo em vista que o ano letivo já estava terminando. Mesmo os alunos não 

utilizando o LD eles demonstraram que conhecem este material didático. Os alunos não 

relataram os principais atributos e defeitos do LD, o que eles achavam que está faltando 

ou o que não deveria ter no LD de física, nem se já encontraram erro no LD de física, 

justificando que eles não utilizam o mesmo, estudavam baseado com que o professor 

passava no quadro. 

 

 

5.8 ESCOLA RIO URUPÁ 

 

 

A Escola Rio Urupá está localizada no primeiro distrito do município de Ji-

Paraná, segundo a CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) atende mil cento e doze 

alunos de diversas classes sociais e etnias, possuindo alunos com as mais diversas 
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necessidades. Baseado nos dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira) esta escola apresentou nos últimos anos um dos melhores 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município, segundo o IDEB 

2013 a média foi 5,0 acima da média projetada para este mesmo ano (média 4,8). A 

turma na qual foi aplicado os questionários possuía onze alunos e o professor que 

ministrava a disciplina possuía formação em Ciências e Matemática. 

Como pode ser observado no gráfico 22, o LD de física é pouco utilizado nesta 

escola, eles levam LD de física em 2% das aulas de física,11% do conteúdo passado 

pelo professor segue exatamente a ordem do LD, 10% do conteúdo que o professor 

passa em sala eles estudam depois em casa usando o LD e 8% dos textos existentes no 

livro eles conseguem entender facilmente. Nessa escola o LD de física estava 

disponibilizado para os alunos, mas eles pouco utilizavam este material didático e 

demonstraram certo conhecimento do mesmo. 

 

Gráfico 22: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 
 

Baseado no gráfico 23 é possível perceber que o professor cobra a resolução de 

1,8% dos exercícios propostos no LD, os alunos conseguem resolver 52% dos 

exercícios propostos pelo professor e conseguem entender 10% dos exercícios 

resolvidos do LD de física. Afirmaram também que realizam 10% das atividades que 
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são sugeridas para serem realizadas em grupo, propostas no final de cada capítulo e 

fazem 1% dos experimentos propostos no LD de física. A partir desses dados é possível 

constatar que o recurso do LD menos utilizado pelos alunos são os experimentos 

propostos no LD seguido pelos exercícios do LD. 

 

Gráfico 23: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 
 

De acordo com o gráfico 24 os alunos afirmaram que 19% dos conceitos 

apresentados no livro de física estão relacionados a coisas que podem ser vistas no dia-

a-dia, que 31% dos textos do livro sempre relacionam a física com outras disciplinas, 

como química, matemática e biologia e 28% dos conceitos apresentados no livro têm 

relação com a tecnologia atual. Concordaram também que 46% do conteúdo do LD 

levam eles a pesquisar assuntos relacionados aos avanços recentes da tecnologia e não 

procuram na internet os sítios sugeridos no LD. Percebe-se que o recurso menos 

utilizado do LD de física são sítios sugeridos. 
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Gráfico 24: Estimativa, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % discordo 

totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física. 

 
 

Nessa escola o professor que ministrava a disciplina de física é licenciado em 

matemática e optava por não utilizar o LD de física. Mesmo os alunos não utilizando o 

LD eles demonstraram que conhecem um pouco desse material didático. Os alunos não 

relataram os principais atributos e defeitos do LD, o que eles achavam que está faltando 

ou o que não deveria ter no LD de física, nem se já encontraram erro no LD de física 

justificando que eles pouco utilizam o mesmo, estudam baseado com que o professor 

passa no quadro e através de listas de exercícios elaborada pelo professor. 

 

 

5.9 MÉDIA GERAL 

 

 

De acordo com as respostas dos alunos, foi calculado o valor médio obtido em 

cada escola que o questionário foi aplicado e a média geral (soma dos resultados médios 

de cada escola dividido pelo número de escolas pesquisadas) de cada item da primeira 

questão do questionário aplicado aos alunos (Apêndice B). 
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De acordo com o quadro 19 somente a Escola Gonçalves Dias (GD) apresentou 

todos os itens acima da média. Em seguida veio a Escola Lauro Benno (LB), com 

apenas dois itens abaixo da média, e as Escolas Juscelino Kubitschek (JK) e Marcos 

Bispo da Silva (MBS), ambas com três itens abaixo da média. Logo após vieram as 

Escolas Marechal Rondon (MR) com 7 itens abaixo da média, José Francisco (JF) com 

10 itens abaixo da média, Rio Urupá (RU) com 13 itens abaixo da média e, finalmente, 

a Escola Júlio Guerra (JG), que apresentou todos os itens abaixo da média. 

 

Quadro 19: Estimativa geral, percentual, da concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % 

discordo totalmente, 100 % concordo plenamente) sobre a utilização do LD de Física 

Questão GD JG JK LB MR MBS JF RU Media 

Geral 

a) 
86,3 8,2 40,1 30,9 34,3 56,8 19,0 2,7 34,8 

b) 
47,1 15,7 30,3 37,3 27,7 39,2 0,6 10,9 26,1 

c) 
26,6 10,2 7,9 13,5 17,0 20,9 16,7 0,9 14,2 

d) 
69,7 41,9 49,3 59,6 34,7 60,5 44,4 19,1 47,4 

e) 
70,2 39,5 56,2 56,4 42,0 60,0 31,4 28,6 48,0 

f) 
67,8 13,7 31,6 43,9 25,7 38,2 9,1 46,4 34,6 

g) 
63,2 17,5 50,9 50,3 35,7 63,5 37,0 10,0 41,0 

h) 
78,5 30,8 60,8 76,2 56,7 70,0 27,8 1,8 50,3 

i) 
72,8 48,9 51,8 68,4 68,3 68,1 72,2 52,7 62,9 

j) 
52,7 21,0 44,8 59,7 31,3 29,2 56,1 10,0 38,1 

k) 
23,8 0,5 11,5 13,6 18,9 13,8 6,9 0 11,1 

l) 
65,8 29,7 42,8 52,1 46,0 57,0 19,5 8,2 40,1 

m) 
71,8 51,7 63,8 79,6 43,0 50,5 48,9 31,8 55,1 

n) 
57,9 41,7 68,3 65,3 54,3 38,5 64,8 11,1 50,2 
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6 RESULTADO E ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DOS PROFESSORES 

 

 

6.1 A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO DE FÍSICA NA VISÃO DOS 

PROFESSORES 

 

 

Os dados desta pesquisa foram obtidos a partir da aplicação de um questionário 

que abordava várias questões relacionadas ao LD de física (Apêndice B) e, para 

preservar a identidade dos professores envolvidos na pesquisa, atribuiu-se nomes 

somente com as iniciais de cada escola em que foi aplicado o questionário, como MBS 

para designar o professor da Marcos Bispo da Silva. 

Atualmente, os livros didáticos representam a principal, senão a única fonte de 

trabalho como material impresso na sala de aula em muitas escolas da rede pública de 

ensino (Orlandi2003), tornando-se um recurso básico para o aluno e para o professor, no 

processo de ensino-aprendizagem. A esse respeito fazem-se pertinentes às 

manifestações de professores que participaram desta pesquisa sobre a importância 

atribuída ao LD: 

“Os maiores benefícios que o atual livro didático desempenha para o 

aprendizado dos alunos é a riqueza de informações que podem ser 

pesquisadas a qualquer momento (JF).” 

Através da manifestação do professor percebe-se a importância que ele atribuiu 

ao LD de física por ser um referencial, uma fonte de pesquisa que permite que o aluno 

em casa se aprofunde nos conteúdos estudados em sala de aula. Quanto ao papel 

pedagógico do LD, destaca- se que os maiores benefícios deste instrumento de ensino 

são: 

“Os maiores benefícios que o atual livro didático desempenha para a 

melhoria de meu rendimento em sala de aula é que ele é uma fonte de 

pesquisa dentro do conteúdo aplicado. Também não preciso ficar muito preso 

ao quadro da sala de aula, visto que no livro o conteúdo está bem colocado, 

facilitando assim as explicações (MBS)”. 

De acordo com MBS o LD é indispensável, pois é necessário consultar os livros 

para a preparação e o desenvolvimento dos conteúdos escolares, levando em 

consideração que no LD são elencados e sistematizados não apenas os conteúdos das 

disciplinas, mas também é pensada a forma de ensiná-los. 
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6.2 A ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO DE FÍSICA 

 

 

De acordo com o relato dos professores, a escolha do LD de física foi feita de 

forma coletiva, sendo que a maioria das escolas adotou o mesmo LD de física, 

intitulado Conexões com a Física dos autores Sant'Anna et. al.. A única exceção foi a 

Escola Lauro Benno, que optou por utilizar o LD Ciência e tecnologia do autor Carlos 

Magno A. Torres. 

De acordo com o relato dos professores, o tempo médio despendido 

exclusivamente para a escolha do livro didático deste triênio foi de 5 horas. Para a 

escolha do LD, segundo MBS: 

“Em reunião com todos os professores de Física de Ji-Paraná, por voto da 

maioria, foi escolhido este livro, porém não era minha preferência, mas para 

facilitar a vida dos alunos que mudam de uma escola para outra, resolvemos 

todos seguir o mesmo livro de física em Ji-Paraná (MBS).” 

 

É importante que os professores de cada escola pública de ensino médio reúnam-

se, no início do processo de escolha do LD de física para consultar, estudar e debater as 

resenhas constantes no Guia do Livro Didático de Física, no qual está descrita 

detalhadamente cada obra que foi aprovada pelo Ministério da Educação, de modo que 

se efetive, coletivamente, uma escolha cuidadosa da obra que esteja mais adequada à 

consecução das definições, propostas e prioridades presentes no Projeto Político-

Pedagógico de cada escola. 

Falando ainda da escolha do LD de física, segundo GD as principais razões que 

o levou a escolher o atual LD de física foi que “dentre as opções apresentadas, era o que 

tinha melhor linhas lógicas de conteúdo, listas de exercícios e abordagens 

contextualizadas”. Considerando a importância de se ter um material didático de 

qualidade, pertinente e adequado aos objetivos educacionais de cada escola, pode-se 

dizer também que a qualidade desse processo de escolha, bem como do seu resultado, 

contribui para um ensino de física de forma eficaz e produtivo para os alunos. 

Segundo os professores o LD de física utilizado neste triênio não é o mesmo do 

triênio anterior. Segundo GD houve alteração do livro didático deste triênio em relação 

ao triênio anterior, pois “O livro anterior não foi apresentado na seleção”. Já MB disse 

que houve alteração “Por necessidade de atualização do conteúdo e porque o livro 

anteriormente adotado estava muito além da capacidade do aluno do ensino médio”. 
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Como foi dito anteriormente, a escolha do atual LD de física foi feita de forma coletiva 

e os professores optaram pela troca do LD de física que era utilizado antes. 

A Física escolar deve contemplar, portanto, não só a escolha cuidadosa dos 

elementos principais mais importantes, presentes na estrutura conceitual da Física como 

uma disciplina científica, uma área do conhecimento sistematizado, em termos de 

conceitos e definições, princípios e leis, modelos e teorias, fenômenos e processos; mas 

deve também incorporar um tratamento articulado desses elementos entre si e com 

outras áreas disciplinares, bem como com aspectos históricos, tecnológicos, sociais, 

econômicos e ambientais, de modo a propiciar as aprendizagens significativas 

necessárias aos alunos e, assim, contribuir para que o ensino médio efetive sua função 

como etapa final da formação educacional básica de todo e qualquer cidadão.  

Em outras palavras, a Física escolar deve articular um equilíbrio entre a 

importância relativa dos tópicos de Física programados, considerando-os no âmbito da 

estrutura conceitual dessa disciplina científica e a relevância vivencial e social desses 

conteúdos para os alunos. Fica evidente as principais características que deve ter um 

bom LD na manifestação de MB “Um bom LD apresenta uma boa sequência lógica de 

conteúdo, linguagem fácil e acessível ao aluno, boa quantidade de exercícios pra 

aprendizagem do aluno, temas relacionados com o dia-a-dia do aluno e figuras bem 

ilustradas”. 

Os principais critérios adotados para a escolha do LD de física que os levaram a 

escolher o atual LD, segundo MR, foi “Observância quanto abordagem do conteúdo, 

sequência do conteúdo, exercícios e qualidade gráfica (material e impressão)”. Já JG 

disse que observou os seguintes itens “Teoria, história, experimentos, exercícios atuais e 

com aplicabilidade ao mundo contemporâneo”. O que os levaram a preterir os outros 

livros analisados é que eles pecavam em pelos menos um quesito em relação ao atual 

LD de física. 

Os livros que foram analisados quando foi escolhido o atual LD de física 

adotado pelas escolas do município de Ji-Paraná estão disponibilizados no site do MEC. 
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6.3 O USO DO ATUAL LIVRO DIDÁTICO 

 

 

Os principais erros que os professores já encontraram no atual LD de física são: 

erros teóricos, de sequência de conteúdo e gramaticais. 

O quadro 20 mostra a estimativa percentual de cada escola que foi aplicado o 

questionário quanto a relação entre a sequência de conteúdos abordados no livro 

didático e a sequência que o professor emprega em sala de aula (0 % os assuntos 

tratados em sala de aula seguem uma ordem completamente diferente do livro didático e 

100 % - os assuntos tratados em sala de aula estão na mesma sequência do livro 

didático). 

 

Quadro 20: Estimativa percentual da sequência de conteúdos abordados no livro didático e a sequência 

que o professor emprega em sala de aula. 

GD JG LB 1 LB 2 MR MBS JF RU Media 

Geral 

70 

 

80 

 

80 

 

70 

 

90 

 

50 

 

90 

 

60 

 

73,75 

 

 

Como pode ser observado, o quadro 21 mostra a estimativa (percentual) relatada 

pelos professores de cada escola sobre o uso feito do livro didático durante as aulas (0 

% os alunos nunca usam o livro didático durante as aulas e100 % - os alunos usam o 

livro didático durante toda a aula). 

 

Quadro 21: Estimativa (percentual) do uso feito do livro didático durante as aulas 

GD JG LB 1 LB 2 MR MBS JF RU Media 

Geral 

50 20 3 20 80 90 60 70 49, 125 

 

No quadro 22 segue a nota dada ao atual LD de física dada por cada professor 

(0- o LD é muito ruim e 10- ótimo). 

 

Quadro 22: Nota (entre 0 e 10) dada ao atual LD de física. 

GD JG LB 1 LB 2 MR MBS JF RU Media 

Geral 

8 7 5 8 6 5 8 7 6,75 
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No quadro 23 descreva a média, percentual, do conteúdo do livro que é visto 

durante o ano letivo (0 % - nenhum conteúdo do livro é abordado, 100 % - todo 

conteúdo do livro é abordado). 

 

Quadro 23: média (percentual) de quanto conteúdo do livro é visto durante o ano letivo 

GD JG LB 1 LB 2 MR MBS JF RU Media 

Geral 

40 70 20 35 90 90 80 70 61,875 

 

O quadro 24 contém a resposta dos professores de cada item da questão 11 do 

questionário dos professores (Apêndice C) e a média geral (somatória do resultado de 

cada escola dividido pelo número de escolas que foi realizada a pesquisa). A Escola 

Marcos Bispo da Silva (MBS), Escola Juscelino Kubitschek (JK) e Escola Gonçalves 

Dias apresentam o maior índice de utilização do LD de física. Em ambas as escolas os 

professores que ministram a disciplina possuem formação em física. E o recurso 

oferecido pelo LD menos utilizado pelos professores são os experimentos propostos, 

onde, de acordo com a média geral, 37,14% dos experimentos propostos são realizados 

pelos professores. 

 

Quadro 24: Estimativa (percentual), com a concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % 

discordo totalmente, 100 % concordo plenamente). 

Questão GD JG LB 1 LB2 MR MBS JF RU Media 

Geral 

a) 
90 30 10 80 40 50 50 50 50,0 

b) 
90 60 60 100 50 60 80 90 73,8 

c) 
60 60 50 90 60 60 80 80 67,5 

d) 
90 70 10 90 50 80 60 1 56,4 

e) 
60 70 10 80 80 70 70 30 58,8 

f) 
90 50 20 80 40 70 40 10 50,0 

g) 
80 80 30 0 20 30 70 0 44,3 

h) 
40 20 30 40 100 20 0 10 37,1 

i) 
100 30 0 80 100 80 80 20 61,3 

j) 
30 30 30 80 0 80 80 20 50,0 
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Ao investigar a utilização do LD de física em sala de aula percebe-se que há 

diferentes manifestações, por parte dos professores, em relação ao seu uso. Alguns 

seguem de forma rigorosa o desenvolvimento de cada item indicado. Outros, no entanto, 

não o utilizam, optando em passar o conteúdo no quadro e elaborando listas de 

exercícios utilizando como fontes a internet, o atual LD de física e outros livros. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Atualmente os professor e estudantes possuem uma diversidade de fontes de 

informações disponíveis como computadores, filmes, etc., de forma a ampliar o 

tratamento dado aos conteúdos e fazer com que o aluno sinta-se inserido no mundo à 

sua volta. No entanto, a realidade da maioria das escolas mostra que o livro didático tem 

sido praticamente o único instrumento de apoio do professor e que se constitui numa 

importante fonte de estudo e pesquisa para os estudantes, para que eles possam se 

aprofundar nos assuntos estudados em sala de aula. Assim, faz-se necessário que 

professores estejam preparados para escolher adequadamente o livro didático a ser 

utilizado em suas aulas, pois ele será auxiliador na aprendizagem dos estudantes. 

Com a apresentação de gráficos e quadros foi possível concluir que as escolas 

que mostraram maior índice de utilização do LD de física são as escolas nas quais o 

professor que ministrava a disciplina possuía formação especifica em física (Escola 

Gonçalves Dias, Escola Juscelino Kubitschek e Escola Marcos Bispo da Silva). Nota-se 

que estes professores percebem a importância desse material didático, tendo em vista 

que a carga horária de física é pequena (somente duas aulas por semana). Sendo assim, 

o LD se torna muito importante como uma fonte de pesquisa, para que os alunos 

possam fazer pesquisar a qualquer momento. 

Foi possível perceber também a preocupação dos professores em escolher uma 

obra didática de qualidade, pois a partir dos relatos dos professores percebe-se que a 

escolha foi feita de forma coletiva, onde foi discutido qual a melhor obra didática a ser 

adotada. 

As análises dos questionários dos alunos apontam, entre outros, os seguintes 

resultados: apesar de estar disponível nas escolas, o livro didático de Física ainda é 

pouco utilizado em sala e em casa, uma parte dos alunos afirmaram não ter interesse 

pelo LD de física justificando que, se o professor explica bem, não há necessidade do 

livro, mas outra parte reconhece vantagens em sua utilização para aprofundar os 

assuntos e estudar depois das aulas. 
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APENDICE A – QUESTIONARIO DOS ALUNOS 

 

1) Estime, percentualmente, sua concordância ou não com as seguintes afirmações 
(0 % discordo totalmente, 100 % concordo plenamente): 
 

 a) Trago o livro de física em todas as aulas de física. ____ % 
 b) Todo conteúdo que o professor passa em sala eu estudo depois 

em casa usando o livro. 
 
____ % 

 c) Faço todos os experimentos propostos no livro de física. ____ % 
 d) Todos os conceitos apresentados no livro de física estão 

relacionados a coisas que vejo no dia-a-dia. 
 
____ % 

 e) Todos os conceitos apresentados no livro têm relação com a 
tecnologia atual. 

 
____ % 

 f) O livro me leva a pesquisar assuntos relacionados aos avanços 
recentes da tecnologia. 

 
____ % 

 g) Consigo entender todos os exercícios resolvidos do livro de 
física. 

 
____ % 

 h) O professor cobra a resolução de todos os exercícios propostos 
no livro. 

 
____ % 

 i) Consigo resolver todos os exercícios propostos pelo professor.  
____ % 

 j) Realizo todas as atividades que são sugeridas para serem 
realizadas em grupo, propostas no final de cada capítulo. 

 
____ % 

 k) Procuro na internet os sítios sugeridos pelo livro. ____ % 
 l) Consigo entender facilmente os textos existentes no livro. ____ % 
 m) Os textos do livro sempre relacionam a física com outras 

disciplinas, como química, matemática e biologia. 
 
____ % 

 n) O conteúdo passado pelo professor segue exatamente a ordem 
do livro. 
 

 
____% 

2) Estime o número de horas semanais, em média, que você usa o livro didático: 
______ horas 
 

3) Liste os principais defeitos e atributos do livro de Física em sua opinião: 
 
Defeitos:__________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
Atributos:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

4) Você já encontrou erros no livro didático? Quais? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

5) Dê uma nota de 0 a 10 para o seu livro didático. ___________ 
 

6) O que você acha que está faltando no seu livro didático? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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__ 
7) O que você acha que não deveria ter no seu livro didático? 

_________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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APENDICE B - QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

 

Sobre o atual livro didático 

1) Qual o livro adotado nas aulas de Física? 

 Livro: ____________________________________________________________ 

 Autor: ______________________________________________ Edição: _______ 

2) Quais as principais razões que o levaram a escolher este livro.  

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3) Há quantos anos utiliza o mesmo livro didático? ____ anos 

4) Foi encontrado erros no atual livro didático: 

 (  ) Gramatical; (  ) Teórico; (   ) De sequência de conteúdo; (   ) De dados históricos; (   ) 

Outros: 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5) Que nota, entre 0 e 10, você dá atualmente ao livro didático que está utilizando? 

_____________ 

6) Estime, percentualmente, a relação entre a sequência de conteúdos abordados no livro 

didático e a sequência que você emprega em sala de aula (0 % os assuntos tratados em sala 

de aula seguem uma ordem completamente diferente do livro didático, 100 % - os assuntos 

tratados em sala de aula estão na mesma sequência do livro didático). __________ % 

7) Estime, percentualmente, o uso feito do livro didático durante as aulas (0 % os alunos nunca 

usam o livro didático durante as aulas, 100 % - os alunos usam o livro didático durante toda a 

aula). ________ % 

8) Em sua opinião, quais os maiores benefícios que o atual livro didático desempenha para o 

aprendizado dos alunos? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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9) Em sua opinião, quais os maiores benefícios que o atual livro didático desempenha para a 

melhoria de seu rendimento em sala de aula? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10) Em média, percentualmente, quanto conteúdo do livro é visto durante o ano letivo (0 % - 

nenhum conteúdo do livro é abordado, 100 % - todo conteúdo do livro é abordado). 

___________ % 

11) Estime, percentualmente, sua concordância ou não com as seguintes afirmações (0 % 

discordo totalmente, 100 % concordo plenamente): 

 a) Todos os conceitos apresentados no livro trazem conexões com o cotidiano.   

____ % 

 b) Todos os conceitos apresentados no livro estão articulados com elementos 

presentes na tecnologia.  

 

____ % 

 c) O livro estimula o estudo de fenômenos físicos associados a avanços recentes 

da tecnologia. 

 

____ % 

 d)  Todos os exercícios resolvidos são excelentes. ____ % 

 e) Todos os exercícios propostos são excelentes. ____ % 

 f) Exijo que os alunos realizem, ao final de cada capítulo, as atividades 

propostas para serem realizadas em grupos. 

 

____ % 

 g) O livro relaciona sempre que possível a física com outras disciplinas, como a 

química, matemática, biologia, etc.. 

 

 h) Realizo todos os experimentos sugeridos no livro. ____ % 

 i) O Manual do Professor fornece informações importantes para uma utilização 

adequada do livro. 

____ % 

 j) Cada assunto que abordado em sala segue as orientações do Manual do 

Professor. 

 

____ % 

Sobre a escolha do atual livro didático 

12) Qual sua formação? ______________________________________________ 

13) O livro didático utilizado neste triênio é o mesmo do triênio anterior? ________ 

14) Porque houve (ou não houve) alteração do livro didático deste triênio em relação ao triênio 

anterior? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

15) Estime, em horas, o tempo despendido exclusivamente para a escolha do livro didático deste 

triênio: _______ horas 

16) Que recursos foram utilizados para a escolha do atual livro didático? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

17) Cite as principais razões que o levaram a escolher o atual livro didático? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

18) Quais livros foram analisados quando foi escolhido o atual livro didático? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

19) Quais as principais razões que o levou a preterir os outros livros analisados. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________ 

20) Quais as principais características que deve ter um bom livro didático. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

21) Em sua opinião, o livro didático escolhido está de acordo com a proposta curricular estadual? 

Em qual percentual? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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