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RESUMO 

 

 

Neste trabalho analisamos o perfil dos professores de física na cidade de Ji-Paraná ao passo 

que compararmos com as diretrizes da educação. Seguidamente levantamos hipóteses de 

quais fatores levam os docentes da área de física a lecionar outras disciplinas e por que 

professores de outras disciplinas estão ministrando o objeto física. Para compreendermos 

essas questões, aplicamos um questionário aos professores que lecionam a disciplina nas 

escolas públicas dessa cidade. Esse questionário aborda as diversas atividades e condições 

físicas que permeiam as atividades profissionais desses educadores tais como formação, 

titulação, incentivos físicos e financeiros, dentre outros. Após a coleta de dados, organizamos 

as informações em fichas e fizemos as exposições e apurações dos dados e seguidamente 

analisamos os resultados. Com os resultados obtidos, fizemos uma comparação com a 

Constituição Federal de 1988, a qual trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

para compreendermos e aprofundarmos o funcionamento do sistema educacional e 

elencarmos as possíveis razões que proporcionam as dificuldades e problemáticas dos 

docentes de física, contribuindo para a discussão das políticas públicas que permeiam o 

sistema educacional brasileiro. 

 

 

Palavras-chave: docentes de física. Perfil de professores. Diretrizes da educação. 
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ABSTRACT 

 

In this work we analyze the profile of physics teachers in the city of Ji-Paraná, while 

comparing them with the education guidelines. We then hypothesize the factors that lead 

physics teachers to teach other disciplines and why teachers from other disciplines are 

ministering the physical object. To understand these questions, we applied a questionnaire to 

teachers who teach the discipline in public schools in that city. This questionnaire addresses 

the various physical activities and conditions that permeate the professional activities of these 

educators such as training, titling, physical and financial incentives, among others. After the 

data collection, we organized the information in chips and made the expositions and 

calculations of the data and then analyzed the results. With the results obtained, we made a 

comparison with the Federal Constitution of 1988, which deals with the Law of Guidelines 

and Bases of National Education to understand and deepen the educational system and list the 

possible reasons that provide the disparity of weapons of physics, Contributing to the 

discussion of public policies that permeate the Brazilian educational system. 

 

 

Keywords: physics teachers. Profile of teachers. Education guidelines. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A profissão educador em nosso país é desvalorizada pelo governo e pela sociedade. A 

desmotivação dessa profissão é elevada. É preciso valorizar o docente e entender que este é o 

principal profissional de nosso país, para isso deve-se elencar e caracterizar o perfil desses 

educadores. A partir do momento que a educação for o principal foco de desenvolvimento da 

nação, o professor será potencialmente valorizado. 

 A excelência da educação consiste de vários fatores, dentre esses, merece destaque a 

boa formação do professor, seguido de ambiente que proporciona a aplicação de um ensino de 

qualidade, o qual engloba fatores físicos e financeiros.  

 A atual formação de professores de nosso país é fragilizada, as licenciaturas constitui 

uma estrutura dramática, pode-se dizer que há uma crise nesses cursos de graduações, os 

quais não mudam suas estruturas há mais de um século. 

 Diante disso, é notória a presença de professores de física atuando em outras 

disciplinas, mesmo com o fato alarmante de que não tem formação para tal. Há também o fato 

de docentes de outras áreas atuarem na disciplina de física, o que acarreta no impedimento de 

um profissional devidamente formado para aquela área específica. 

 Os padrões de formação para cada disciplina deveriam ser rigorosamente obedecidos 

para alcançar um elevado grau de educação, no entanto de nada serve a boa formação se esta é 

empregada em outra finalidade ou em outra disciplina.  

 O professor no Brasil, geralmente vem de uma classe social em ascensão, e procura na 

carreira de professor uma possibilidade de sucesso profissional. Talvez essa motivação seja 

única. É lícito que as condições financeiras que são oferecidas ao professor não são nada 

atraentes, pelo contrário, chega a ser desestimulante.  

 Mesmo com todos esses fatores contrários, a profissão educador resiste. Em meio a 

todas as circunstâncias que dificultam essa profissão, encontra-se professor em todo o 

território nacional. Nas escolas de ensino médio, é obrigatório que se conste na grade 

curricular a disciplina Física, no entanto as escolas públicas carecem de professores dessa 

disciplina.  

 É essencial que se busque alternativas que proporcionem meios mais empolgantes e 

estimuladores para a carreira docente. Para isso, é viável que se se faça uma delineação de 

como se encontra atualmente a vida profissional dos educadores de ciências. 
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 Este trabalho visa proporcionar uma exposição dessa problemática na região urbana da 

cidade de Ji-Paraná (Rondônia) e elencar possíveis causas e consequências dessa inversão de 

papéis e finalmente externar fatores que solucionariam esse problema de forma viável e 

categórica, sem ferir os valores éticos e morais que permeiam a essência da educação básica. 

 Desta forma, no segundo capítulo falaremos sobre a Formação de Professores; no 

terceiro,  Legislação Educacional; no quarto capítulo , Políticas da Educação; já o quinto 

envolve os conceitos do movimento Todos Pela Educação; no sexto capítulo, Condições de 

Trabalho do Professor; no sétimo Instrumentos de Coleta de Dados; no oitavo, A Relevância 

dos Dados Estatísticos; o nono capítulo discorre sobre Material e Métodos e no décimo 

Resultados e Discussão. 

 E por fim chegaremos à conclusão sobre o Perfil dos profissionais de Física da Cidade 

de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia, elencando os fatores e problemáticas que permeiam a 

atividade docente. 
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2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 Mesmo sendo uma das atividades mais antigas da humanidade, somente no século 

XVIII que os docentes foram reconhecidos como profissionais do ensino 
1
. Esse processo se 

inicia com as chegadas dos jesuítas que estiveram em missão no Brasil, juntamente com Tomé 

de Sousa, que com duas semanas de ancoragem no litoral brasileiro, já instalaram a primeira 

escola.  

 A formação de professores constitui um assunto de grande relevância. O princípio da 

formação destes profissionais consiste em rever as causas do déficit de professores. Se forma 

bastante professores em outras áreas. Na física, há déficit de professores, contudo grande 

parte dos formados em física seguem para outra área senão a docência. 

 A questão central é a salarial, mas também se tem o status. A profissão docente, por 

vezes, não é vista como profissão. É preciso haver profissionalização, pois se tem uma 

questão equivocada da profissão docente. 

 É equivocada a questão em que a sociedade se baseia que ser professor é algo simples. 

Na verdade, constitui-se um dos trabalhos mais complexos que existe, se pensando em um 

ensino de qualidade, entretanto os cursos que atraem as notas menos significativas do Exame 

Nacional do Ensino Médio - Enem - são os de licenciatura. 

 Não há um órgão que garanta a qualidade dos cursos de licenciatura. Ao contrário, o 

governo facilita ao máximo às faculdades que abrem cursos de formação de professores. A 

formação inicial de professores é a base para que este seja um profissional de sucesso.                                       

 Nos melhores sistemas de educação no mundo, a seleção para o curso de docência 

ocorre antes do ingresso em curso de formação docente. 

 No Brasil, já depois de formado é que se busca a vaga na área de trabalho. Isso gera 

um interesse de se graduar para o elementar fato de ter o diploma, ou seja, sem extraordinário 

interesse para aquilo, sem estar em sua essência a vontade de ser professor.  

 A carência de profissionais de ciências no ensino médio dificulta uma aplicação mais 

rigorosa de seleção. A baixa concorrência oferece meios mais facilitadores para que 

professores (não profissionais virtuosos) adentrem ao mercado de trabalho, não generalizando 

é claro, os docentes que têm em sua formação, a concepção de ser um excelente profissional 

por gostar de dar aula. 
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 É preciso que se faça uso adequado das politicas públicas que estruturam os cursos de 

Licenciaturas em faculdades públicas e privadas, contribuindo, dessa forma, para a formação 

pertinente do profissional. 

2.1 FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 A formação continuada dos professores requer urgência e qualidade. Segundo o Plano 

Nacional de Educação (PNE): 

 

Atualmente, apenas 31,4% dos professores da Educação Básica possuem Pós-

Graduação, segundo dados do Censo Escolar. A deficiência na formação inicial de 

nossos docentes é um dos grandes entraves na melhoria da qualidade da educação. 

Nesse sentido, a formação continuada representa um grande aliado, na medida em 

que possibilita que o professor supra lacunas na sua formação inicial ao mesmo 

tempo em que se mantém em constante aperfeiçoamento em sua atividade 

profissional. É importante que o MEC cumpra seu papel de fiscalizador, 

assegurando uma qualidade mínima para os cursos de pós-graduação ofertados. 

Levantamento realizado pela revista Nova Escola com os dados divulgados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no fim de 

2010 sobre os 165 programas de mestrado e doutorado nas áreas de Educação e 

Ensino revelou que 40% deles são considerados de nível bom - o que equivale à nota 

4, numa escala de 1 a 7. Outros 38% foram classificados como “regulares”. Apenas 

20% obtiveram nota acima de 5. A instituição de diferentes medidas pelo governo 

federal a partir dos anos 2000, como a Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores de Educação Básica (2004) e a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica (2009), indicam que o MEC vem 

assumindo postura de responsabilização do poder público pelo desempenho e pela 

carreira dos professores da educação básica; acena ainda como horizonte para a 

instituição de um sistema nacional de educação. Essa questão reveste-se de especial 

complexidade dado o tamanho continental do País e o regime de pluralidade entre os 

entes federados, que incluem União, estados e municípios 
2
. 

 

           A formação continuada é comumente realizada fora da escola, tais como cursos, 

seminários, encontros, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. É fator primordial 

que se tenha uma continuidade ao que foi realizado durante a graduação. A missão de lecionar 

requer a constante busca por formas facilitadoras que envolvem o conhecimento. O 

profissional docente necessita de acompanhar as mudanças seculares, tais como o avanço 

tecnológico. É imprescindível o lecionador dominar uma tecnologia que seus alunos a 

consideram elementar; faz-se necessário a atualização permanente de saberes, para que se 

tenha, além da preparação de aulas e conteúdos, adaptação destes com os meios que os alunos 

vivenciam atualmente. De acordo com Altenfelder, o debate sobre a qualidade da educação 

não é novo, a preocupação com as condições de trabalho e formação do professor já está 

presente na literatura especializada há alguns anos. 
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[...] a formação continuada é parte integrante da atividade docente, contendo e 

estando contida nesta última em uma relação dialética. Desse modo, não é possível 

desconectar a formação do trabalho e a vida do professor. Consideramos relevante, 

assim, contribuir para o debate sobre a fundamental importância de se pensar 

políticas e/ou programas de formação continuada que levem em conta as 

contribuições do conhecimento produzido nos últimos anos, vendo o professor como 

um profissional com saberes específicos, que não atua exclusivamente a partir de 

uma vocação, mas sim de suas condições de trabalho, incluídas aí a formação inicial 

e a continuada. Nas últimas décadas, o Brasil vem conquistando grandes avanços 

com o aumento da inclusão das crianças nas escolas. No entanto, como apontam 

vários estudos, a expansão de vagas não foi acompanhada do aumento da qualidade. 

Mesmo que em anos mais recentes seja possível observar novos ganhos, ainda são 

muito grandes os desafios nesse sentido. Assim, é urgente refletir sobre as condições 

necessárias para garantir uma educação de qualidade para todos. No nosso entender, 

essa discussão é bem complexa, o que leva à necessidade de fugir de visões 

simplistas que buscam identificar uma medida, estratégia ou política para resolver o 

impasse. De fato, existe entre os educadores uma tendência de, ao entrarem em 

contato com novas ideias no campo educacional, darem hegemonia a elas 

desconsiderando as anteriores, o que é designado por alguns autores como modismo 

no campo da educação 
3
. 

  

 É essencial elencar que a formação continuada precisa ser adquirida como um 

complemento natural à graduação, não como uma busca de currículo apenas, mas como uma 

forma de empenho em equiparar os conhecimentos com as problemáticas atuais do ensino. 

 

2.2 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE FÍSICA 

 

       A formação do professor enquanto profissional que colabora com a evolução da 

sociedade constitui fator de valiosas primícias. A formação do professor deve ser 

suficientemente plena para tratar os problemas científicos. 

  É fato que a corrida para se matricular no ensino superior está cada vez mais acirrada, 

diante desse fato tem-se a intenção dos alunos que estão cursando o ensino médio de passar 

no Enem. Não é viável que o aluno frequente a disciplina somente pelo Enem, pois estudar 

significa lição para toda a vida, como afirma Freire,  

 

A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere ou, mais do que 

isso, implica a nossa habilidade de apreender a substantividade do objeto aprendido. 

A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do 

objeto ou do conteúdo. Neste caso, o aprendiz funciona muito mais como paciente 

da transferência do objeto ou do conteúdo do que como sujeito crítico, 

epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento do objeto ou participa de 

sua construção. É precisamente por causa desta habilidade de apreender a 

substantividade do objeto que nos é possível reconstruir um mal aprendizado, o em 

que o aprendiz foi puro paciente da transferência do conhecimento feita pelo 

educador 
4.
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Como agravante, além do aluno procurar memorizar, não é garantido que este 

conseguirá êxito na tentativa de ingressar em um curso superior, pois os conteúdos 

programáticos são extensos e, mesmo com livros didáticos de bom nível, não há garantias de 

que o docente percorrerá todo o conteúdo durante o ano letivo e consequentemente os anos do 

ensino médio. 

 Isso nos leva a outro fator considerável: a programação e elaboração dos temas de 

aulas condizem com a realidade da instituição educadora? É de se pensar que, para se cumprir 

todo o conteúdo pretendido, o docente deve destinar boa parte do seu tempo extraclasse para 

estudar, planejar e confeccionar as aulas e atividades, o que torna essa realidade praticamente 

uma utopia, já que as condições de incentivos são decadentes e precárias. 

 Temos que, as cargas horárias de aulas de física são de pequena expressão, diante 

disso, cabe ao docente destacar, priorizar e recompilar as atividades e conteúdos a serem 

estudados. Em exames vestibulares ou em outros afins de caráter concorrente em que se 

aborda o nível médio, é de se esperar uma vasta lista de conteúdos que poderão ser cobrados 

naquela prova. Possivelmente, e com alta probabilidade, um dos conteúdos que lista no edital 

de nível médio não foi visto pelo aluno, e quando o foi, tratou tão rapidamente que 

dificilmente aquele candidato irá lembrar. 

 A corrida pelo cumprimento do conteúdo (no caso, de parte dele) no ensino de física 

contribui em grande escala na insatisfatória atividade docente. 

 Para agregar a vivência dos conteúdos ensinados em sala de aula, cabe ao docente a 

opção de aulas de campo, porém com o estreito espaço de tempo e a longa jornada de 

docência semanal inviabiliza essa questão. Deixar de presenciar uma viável aula de campo 

também contribui para uma monótona e previsível atividade docente, a importância de uma 

aula de campo pode ser atrativa, eficaz e produtiva. Contribuindo para essa afirmação, Nardi 

nos remete que,  

 

É importante salientar que uma atividade de campo compreende não só a saída 

propriamente dita, mas as fases de planejamento, execução, exploração dos resultados 

e avaliação. Limitar essa atividade apenas à visita constitui-se em um desperdício das 

potencialidades passíveis de serem trabalhadas por meio dessa modalidade didática 
5
. 

 

 Para que se consolide uma profissão, é fator indispensável a satisfação som o salário 

que esta lhe propõe;  incentivar o docente a buscar a excelência nas aulas, é necessário fatores 

convidativos e favoráveis, sendo um desses a remuneração. 

 A vida financeira de um educador no Brasil, da educação básica, tem proporção 

irrisória. Dados apontam que temos um dos piores salários do mundo e as condições de 
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estrutura física não são de encher os olhos, pois dificilmente se encontra em uma sala de aula 

de escola pública, um laboratório totalmente equipado e que fornece ao professor condições 

físicas para trabalhar todo o conteúdo programático com o auxílio de experiências 

laboratoriais, e tampouco um técnico para dar suporte às aulas práticas. 

 As condições de trabalho do professor não são convidativas. Um ambiente adequado 

exerce boa influencia na qualidade da aula, pois otimiza o tempo de preparo da matéria e traz 

conforto na elaboração das atividades.  

  É papel do professor contribuir para o futuro do aluno e não ser o responsável pela 

educação do discente. É parte cabível à família, o ensino de valores essenciais à educação de 

sala de aula: valores éticos e morais, higiene pessoal, respeito ao próximo, entre outros. Não é 

possível educar o aluno com valores e princípios que cabem apenas aos pais, não é papel do 

docente implantar valores éticos nos alunos, mas sim ser facilitador do conhecimento em 

perfeita harmonia com essas virtudes. 

 Esses legados têm valores peculiares que torna a aprendizagem mais prazerosa e 

tranquila. A má convivência de professor-aluno no ambiente escolar se deve, em grande parte, 

à falta de respeito dos discentes ao profissional. Vale ressaltar, portanto, que esses valores 

devem ser mútuos, ou seja, o professor também deve seguir esses valores. 

 O docente deve atentar ao fato de que, para contribuir com a carga de conhecimento 

adquirido pelo aluno, o professor deve atuar como auxiliar na aprendizagem, a qual, segundo 

Moreira é: 

 

Uma teoria de aprendizagem é, então, uma construção humana para interpretar 

sistematicamente a área de conhecimento que chamamos aprendizagem. Representa 

o ponto de vista de um autor/pesquisador sobre como interpretar o tema 

aprendizagem, quais as variáveis independentes, dependentes e intervenientes. Tenta 

explicar o que é aprendizagem e porque funciona como funciona 
6
. 

 

 

          Para que se ensine com qualidade, é necessário que os docentes tenham adequada 

formação, de modo a garantir aos alunos uma formação também adequada para que estes 

busquem competitivamente a formação média e superior. 
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3 LEGISLAÇÕES EDUCACIONAL 

 

    O artigo 3º do Decreto – Lei 4.657/42, a Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro diz que: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.” 
7
          

Aliado aos valores éticos e morais, as leis que regem nosso país também visa, em todo seu 

teor, a disciplina mútua social dos alunos. 

  

3.1 O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) 

 

 O PNE é uma lei ordinária com vigência de dez anos a partir de 26/06/2014, prevista 

no artigo 214 da Constituição Federal. Ele estabelece diretrizes, metas e estratégias de 

concretização no campo da Educação. Municípios e unidades da federação devem ter seus 

planos de Educação aprovados em consonância com o PNE.  

 

Segundo dados do PNE , 2,2 milhões de docentes que atuam na Educação Básica do 

país, aproximadamente 24% não possuem formação de nível superior (Censo 

Escolar de 2015). Após 2006, prazo dado às redes públicas e privadas para cumprir a 

obrigatoriedade do diploma de nível superior para os docentes (LDB/1996), somente 

os já formados puderam participar de concursos, mas os indicadores só refletem o 

fato a partir de 2010. Daquele ano até 2015, o número de diplomados cresceu quase 

10 pontos percentuais (68,9%, em 2010, a 76,4%, em 2015). Vale ressaltar que os 

dados por região mostram grande disparidade entre o Norte e o Nordeste, onde há 

menos docentes com formação adequada, e as outras regiões do Brasil. E boa parte 

dos professores da Educação Infantil ainda não tem magistério nem curso superior 

(em 2014, eram 15,3%, segundo o INEP).Para que aconteça um ganho de qualidade 

na formação do professor – seja ela inicial ou continuada – é preciso que a Educação 

Básica entre na agenda de prioridade das universidades. Os currículos das 

licenciaturas pouco tratam das práticas de ensino e são distantes da realidade da 

escola pública. De modo geral, a formação continuada se propõe a tampar os 

buracos deixados pela inicial 
8
. 

 

 As metas, em geral, visa garantir acesso à educação, e ampliar o atendimento escolar, 

fazendo com que se garanta a qualidade da educação.  

 É fato que a educação no Brasil tem mostrado progresso ao passo que, da década de 

setenta em diante, se popularizou propriamente falando o sistema público de ensino. Muitos 

alunos adentraram a sala de aula, tanto no ensino fundamental como no médio. Vale ressaltar 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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também que o número de acadêmicos aumentou em grande escala. Devido à programas de 

inclusão social, muitas faculdades podem ofertar cursos com financiamento com prazos 

bastante diluídos, o que culminou na grande demanda de ingressos em cursos de ensino 

superior. 

 A educação superior deve estar pautada na qualidade do ensino, oferecendo recursos 

suficientemente satisfatórios para que se traduza em um bom profissional.  

 Os objetivos do PNE são inquestionavelmente positivos, porém é necessário que se 

busque com clareza o cumprimento dessas metas dentro do prazo especificado. 

 A busca pela conquista dessas metas só é possível com a harmonização das 

administrações da união, dos estados e municípios, todos buscando a transparência da 

aplicação dos recursos destinado às metas desse plano, conforme exemplifica o quadro 1: 

  

Quadro 1. O Plano Nacional de Educação: metas e estratégias 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste 

PNE. 
Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 

14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental. 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) 

da educação básica. 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria 

do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 

6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no 

ensino médio. 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 

modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, 

para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco 

por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 

qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a 

taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) 
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anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 

novas matrículas, no segmento público. 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do 

corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% 

(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

 

Quadro 1. O Plano Nacional de Educação: metas e estratégias 

          (continua) 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a 

atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica 

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) 

profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os(as) 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano 

de Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial 

nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática 

da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 

comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União 

para tanto. 

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º (quinto) ano de 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

 Fonte: Ministério da Educação 9
. 

 

3.2 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS (DCN’s) 

 

 Como trata as Diretrizes Nacionais Curriculares para os Cursos de Física (DCN’s) em 

se tratando do perfil do referido profissional, 

 

O físico, seja qual for sua área de atuação, deve ser um profissional que, apoiado em 

conhecimentos sólidos e atualizados em Física, deve ser capaz de abordar e tratar 

problemas novos e tradicionais e deve estar sempre preocupado em buscar novas 

formas do saber e do fazer científico ou tecnológico. Em todas as suas atividades a 

atitude de investigação deve estar sempre presente, embora associada a diferentes 

formas e objetivos de trabalho 
10

. 

 

3.3 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB) 
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Através da LDB, quando se trata das metas do ensino médio, em seu Art. 35 temos 

que: 

 
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos, terá como finalidades:  

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
11 

 

 Segundo o artigo 205 da LDB: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho.” 11 

 Para que se tenha uma capacitação profissional, faz-se necessário que o professor 

busque aperfeiçoamento, e a LDB, no artigo 62 diz que “A formação dos profissionais a que 

se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, 

em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas (Incluído pela Lei nº 12.796, 

de 2013)” , e prossegue em seu parágrafo único: Garantir-se-á formação continuada para os 

profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação 

básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação 

plena ou tecnológicos e de pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) (LDB Art. 

62-A) 
12

. 

 Conforme a o artigo 22 da Constituição Federal de 1988, compete privativamente à 

União legislar sobre (entre outros) a educação através da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), Lei nº. 9493/96, neste assunto tem-se que os profissionais que 

devem lecionar nos anos finais do ensino fundamental, bem como o ensino médio devem ser 

da área de conhecimento envolvida, as quais tem uma abordagem equilibrada e articulada. 
11

 

 

3.4 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN’s) 

 

 Os PCN’s constituem referências elaboradas pelo Governo Federal para os Ensinos 

Fundamental e Médio do Brasil. Esses parâmetros orientam os diversos aspectos políticos e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_do_Brasil
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sociais da educação, visando uma orientada para as instituições de ensino, com temas  

separados por disciplina.   

 

 

 

3.4.1 Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 

 

 Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) são o resultado de meses de trabalho e de 

discussão realizados por especialistas e educadores de todo o país. Foram feitos para auxiliar 

as equipes escolares na execução de seus trabalhos. Servirão de estímulo e apoio à reflexão 

sobre a prática diária, ao planejamento de aulas e, sobretudo ao desenvolvimento do currículo 

da escola, contribuindo ainda para a atualização profissional.  

 

A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências 

específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e 

tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do 

universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela construídos. Isso 

implica, também, a introdução à linguagem própria da Física, que faz uso de 

conceitos e terminologia bem definidos, além de suas formas de expressão que 

envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações matemáticas. Ao mesmo 

tempo, a Física deve vir a ser reconhecida como um processo cuja construção 

ocorreu ao longo da história da humanidade, impregnado de contribuições culturais, 

econômicas e sociais, que vem resultando no desenvolvimento de diferentes 

tecnologias e, por sua vez, por elas sendo impulsionado[...] Será necessário sempre 

fazer escolhas em relação ao que é mais importante ou fundamental, estabelecendo 

para isso referências apropriadas. A seleção desse conhecimento tem sido feita, 

tradicionalmente, em termos de conceitos considerados centrais em áreas de 

fenômenos de natureza física diferentes, delimitando os conteúdos de Mecânica, 

Termologia, Ótica e Eletromagnetismo a serem abordados. Isso resulta, quase 

sempre, em uma seleção tal que os índices dos livros didáticos de ensino médio se 

tornam, na verdade, uma versão abreviada daqueles utilizados nos cursos de física 

básica do ensino superior, ou uma versão um pouco mais estendida dos que vinham 

sendo utilizados na oitava série do ensino fundamental. Nessas propostas, os 

critérios de seleção para definir os conteúdos a serem trabalhados, na maior parte 

das vezes, restringem-se ao conhecimento e à estrutura da Física, sem levar em conta 

o sentido mais amplo da formação desejada. 
13

 

 

 É viável, portanto considerar que, para o ensino de física, os temas que formam a 

estrutura geral é constituído por Movimentos: variações e conservações; Calor, ambiente e 

usos de energia; Som, imagem e informação ; Equipamentos elétricos e telecomunicações; 

Matéria e radiação; Universo, Terra e vida. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12598-publicacoes-sp-265002211
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12598-publicacoes-sp-265002211
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4  POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO 

 

 Devemos reaver e cumprir a agenda do século passado e alcançar metas que só podem 

ser alcançada com alto investimento, desta forma é necessário buscar a excelência na 

implementação de políticas que possa progredir a educação pública.  

 Nos últimos anos, as políticas públicas de educação foram intensificadas para o 

ingresso dos alunos no curso superior, e os professores são pressionados a seguirem o 

conteúdo curricular dos exames de admissão nessas faculdades. Conforme Pavan, 

 

Nos últimos anos, no contexto brasileiro, tem se observado uma intensificação das 

políticas de controle em todos os níveis de educação, sobretudo pela adoção de uma 

política de verificação de resultados a partir da adoção de exames nacionais 

padronizados. Os resultados dessas verificações, além de servirem para 

supostamente indicar os níveis de qualidade da educação, são utilizados como forma 

de acesso à Educação Superior e distribuição de bolsas, entre outros. Eles têm 

servido também para estabelecer rankings entre as diferentes instituições, sugerindo 

a excelência de algumas e a deficiência da maioria. Na educação básica, esses 

exames têm sido utilizados pela retórica conservadora para evidenciar a fragilidade 

da escola pública e a excelência da escola privada. Como consequência dessa 

constatação, a escola privada passa a ser considerada como um modelo de sucesso a 

ser seguido pela escola pública, que é vista como modelo de fracasso. Outro efeito 

dessas políticas tem a ver diretamente com a discussão deste artigo, isto é, com a 

intensificação do processo de proletarização dos professores da educação básica. 

Eles são pressionados a seguirem os conteúdos cobrados pelos exames, e o bom 

desempenho dos alunos passa a ser visto como a finalidade da educação. Assim, 

pensar ou refletir criticamente sobre quais conteúdos selecionar ou o que se deseja 

de um processo educativo, além de não ser uma tarefa necessária para o professor, já 

que isso está definido a priori, é visto como perda de tempo, sendo a preocupação 

maior trabalhar os conteúdos que serão cobrados nos exames externos. A análise 

crítica desse processo indica que os resultados dessas avaliações, mais do que serem 

utilizados como um diagnóstico para repensar o processo educativo ou um 

indicativo para futuros investimentos, são usados para classificar, selecionar, 

estabelecer rankings, reforçando cada vez mais a ideia de que o mérito é o critério a 

ser seguido e retirando a autonomia do professor [...] 
14

. 

 

4.1 INDICADORES DA EDUCAÇÃO 
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 Para que se conquiste uma educação de qualidade, a gestão escolar deve ser planejada 

de maneira a buscar meios viáveis que se possa aplicar com a intenção de solucionar os 

problemas já existentes como também os vindouros. 

 Os indicadores da educação constituem um apanhado de dados específicos da área 

educacional que podem ser usados para caracterizar as deficiências e progressos da educação. 

4.1.1 O Censo Escolar da Educação Básica 

 

O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa realizada anualmente pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em articulação 

com as Secretarias Estaduais de educação das 27 unidades da federação, sendo obrigatória aos 

estabelecimentos públicos e privados de educação básica. Segundo o Censo escolar (Figura 

1), estima-se que o país precise de 26,8 mil professores exclusivos de física, em jornada de 

trabalho de 40 horas, para atender à atual demanda do ensino médio regular. São 50.543 

docentes de Física no ensino médio regular, sendo que apenas 27,1% lecionam apenas física e 

72,9% lecionam outra disciplina além de Física 
15.

 

 

    Figura 1: Distribuição dos docentes de Física do ensino médio regular, Brasil, 2013. 

 

Fonte: Censo da Educação Básica 2013, Inep/MEC [15]. 

 

Conforme a figura 2, os docentes, apesar de licenciados em Física, não lecionam 

apenas a disciplina específica. As possíveis causas dessa problemática podem vir a ser a 

complementação de carga horária da jornada de trabalho ou por demanda financeira. 
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A questão do licenciado em física também ministrar outras disciplinas coloca em 

suspeita a qualidade da aula específica de física. 

 

 

 

Figura 2: Distribuição percentual dos docentes do Grupo 2.1 (esquerda) e 2.2 (direita) de 

acordo com as outras disciplinas que lecionam - Brasil – 2013. 

 

Fonte: Censo da Educação Básica 2013, Inep/MEC 15. 

O percentual de professores que lecionam apenas física nas escolas é considerável, 

pois esses tem bastante turmas de alunos e conseguem cumprir as cargas horárias de jornada 

de trabalho, conforme mostra a figura 3. 

 

Figura 3: Distribuição percentual de vínculos às escolas dos docentes de Física por perfil de 

exercício da docência – Brasil – 2013. 
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Fonte: Censo da Educação Básica 2013, Inep/MEC. 
15

 

 

 De acordo com a figura 4, prevalece a jornada de trabalho com mais de um turno, fato 

esse que pode ser devido à necessidade de complementação de salário e/ou a deficiências da 

instituição de ensino pela falta de profissionais da área de ensino de Física. 

 A complementação de carga horária também pode ser um dos fatores que infere no 

emprego de mais de um turno, visto que nem sempre os horários das aulas correspondem a 

apenas um período. 

 

Figura 4: Distribuição percentual do número de turnos de trabalho dos docentes de Física por 

perfil de exercício da docência – Brasil – 2013. 

 

Fonte: Censo da Educação Básica 2013, Inep/MEC [15]. 

 Ainda segundo o censo (Figura 5), apenas 26,8% dos docentes que lecionam física no 

ensino médio regular possuem formação específica. 

 

Figura 5: Distribuição dos docentes que lecionam Física no ensino médio regular por perfil de 

exercício da docência e tipo de formação-Brasil 2013.  
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Fonte: Censo da Educação Básica 2013, Inep/MEC. 
15

 

O Censo traz também dados sobre o percentual dos cursos de formação superior dos 

docentes que lecionam Física no ensino médio regular por situação do curso e ocorrência de 

complementação pedagógica (Figura 6). 

 

Figura 6: Distribuição percentual dos cursos de formação superior dos docentes que lecionam 

Física no ensino médio regular por situação do curso com ocorrência de complementação 

pedagógica (c/cp) e sem ocorrência de complementação pedagógica (s/cp). 

 
 

Fonte: Censo da Educação Básica 2013, Inep/MEC. 
15 
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As turmas de ensino médio regular que não são atendidas por professores com 

formação específica implicam na ocorrência de uma aula de baixo teor de aprendizagem, já 

que o profissional da disciplina não a leciona. Esses números de professores com formação 

específica necessários para atender essa demanda varia de acordo com o número de aulas 

ministradas na semana e com a jornada de trabalho do docente, de acordo com o quadro 2. 

 

Quadro 2: Jornada de trabalho. 

CENÁRIO 1 – GRADE HORÁRIA COM 3 AULAS DE FÍSICA - O PROFESSOR LECIONA PARA 10 

TURMAS 

1º Para atender 171.168 turmas não supridas por professores com formação especifica seriam necessários 

aproximadamente 17.117 (=171.18 ÷10 turmas de grade hipotética) docentes com essa formação, 

lecionando apenas Física no ensino médio regular. 

2º Do total de docentes que lecionam Física no ensino médio regular e que possuem formação específica, 

2.545 têm 50 anos ou mais idade.  

3º Assim, seriam necessários 19.662 (= 17.117 + 2.545) docentes com formação específica, lecionando 

exclusivamente Física no ensino médio regular, para atender todas as turmas sem esse docente e repor 

as vagas deixadas por aqueles cuja aposentadoria se vislumbra no horizonte de curto prazo. 

Quadro 2: Jornada de trabalho. 

          (continua) 

CENÁRIO 2 – GRADE HORÁRIA COM 2 AULAS DE FÍSICA – O PROFESSOR LECIONA PARA 

16 TURMAS 

1º Para atender 171.168 turmas não supridas por professores com formação especifica seriam 

necessários aproximadamente 10.698 (=171.18 ÷16 turmas de grade hipotética) docentes com essa 

formação, lecionando apenas Física no ensino médio regular. 

2º Do total de docentes que lecionam Física no ensino médio regular e que possuem formação 

específica, 2.545 têm 50 anos ou mais idade. 

3º Assim, seriam necessários 13.243 (=10.698 + 2.545) docentes com formação específica, lecionando 

exclusivamente Física no ensino médio regular, para atender todas as turmas sem esse docente e repor 

as vagas deixadas por aqueles cuja aposentadoria se vislumbra no horizonte de curto prazo. 

Fonte: Censo da Educação Básica 2013, Inep/MEC. 
15

  

 

 A demanda de docentes formados em física (Figura 7) mostra que 23,4 mil alunos 

concluíram o curso superior de licenciatura em Física. Só no período de 2001 a 2013, cerca de 

101 mil alunos ingressaram no curso de licenciatura e física. 

 

Figura 7: Número de ingressantes e concluintes do curso de licenciatura em Física – Brasil 

2001-2013 
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Fonte: Censo da Educação Básica 2013, Inep/MEC. 
15 

 

 É fato que, do ano de 2001 em diante, o aumento das ofertas dos cursos de graduação, 

foi relevante. 

 As políticas públicas de inclusão nas universidades contribuem de forma muito 

significativa.  

 É importante salientar o risco de aumentar quantitativa em não qualitativamente os 

cursos de educação superior. A busca pela aprovação de um curso remete às faculdades uma 

busca por metas, visando diretamente o aumento de novos alunos ingressos para uma maior 

arrecadação financeira. 

 

Figura 8: Distribuição percentual do total de concluintes do período de 2001 a 2013, por 

dependência administrativa da Instituição de Ensino Superior (IES) – Brasil. 

   

Fonte: Censo da Educação Básica 2013, Inep/MEC. 
15 

 

4.1.2  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

 

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007, reúne, em 

um só indicador, os resultados de dois: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas 
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avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 

Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb, para as unidades da federação e para o país) e a Prova Brasil (para os 

municípios). Principal indicador da qualidade do ensino do país, o Ideb aponta as deficiências 

e progressos da educação. As Figuras 9, 10, 11 e 12 demostram graficamente os dados 

apontados para o sistema educacional. 

 

Figura 9: Desempenho do Ideb para toda a rede de educação, comparação entre região Norte, 

Rondônia, Brasil e Ji-Paraná referente aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. 

(a) (b) 

Fonte: Todos Pela Educação. 
16  

 Conforme Figura 9 (a), a região Norte, nos anos iniciais do ensino fundamental, tem 

índice abaixo da média nacional. O Estado de Rondônia está com a média mais baixa em 

relação à cidade de Ji-Paraná, porém esta cidade também está abaixo da média do país. 

 A Figura 9 (b) mostra o desempenho das escolas públicas de ensino médio do país 

comparando com a região norte e o Estado de Rondônia. O ensino médio da região Norte está 

praticamente na média nacional, com leve índice abaixo da média do país. O estado de 

Rondônia está acima da média desta região, e levemente acima da média nacional.  

 Já na Figura 10 tem-se o desempenho nacional dos estudantes. Segundo o Ideb, para a 

rede estadual de ensino, entre os anos 2005 e 2015, houve uma grande evolução. Os índices 

do ensino fundamental na região norte, no Estado de Rondônia e na cidade de Ji-Paraná, 

apresentaram valores iguais ou maiores que cinco, numa escala de zero a dez pontos.  

 

Figura 10: Desempenho do Ideb para toda a rede de educação, comparação entre região Norte, 

Rondônia, Brasil e Ji-Paraná, referente aos anos iniciais e finais do ensino fundamental e 

ensino médio. 
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Fonte: Fonte: Todos Pela Educação. 
16 

 

 A Figura 11 mostra o desempenho do Ideb para toda a rede de educação, comparação 

entre região Norte, Rondônia, Brasil e Ji-Paraná, correspondente à educação básica. A cidade 

de Ji-Paraná sempre aparece acima da média do Estado de Rondônia nos anos finais do ensino 

fundamental. 

Figura 11: Desempenho do Ideb para toda a rede de educação, comparação entre região Norte, 

Rondônia, Brasil e Ji-Paraná, referente aos anos iniciais e finais do ensino fundamental e 

ensino médio dos anos de 2005 e 2015. 
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Fonte: Fonte: Todos Pela Educação [16]. 

 

4.1.3 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) 

 

 Segundo dados do PISA (O Programme for International Student Assessment - 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) coordenado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os resultados de 2015 são: 

 

• O desempenho dos alunos no Brasil está abaixo da média dos alunos em países da 

OCDE em ciências (401 pontos, comparados à média de 493 pontos), em leitura 

(407 pontos, comparados à média de 493 points) e em matemática (377 pontos, 

comparados à média de 490 pontos). 

 • A média do Brasil na área de ciências se manteve estável desde 2006, o último 

ciclo do PISA com foco em ciências (uma elevação aproximada de 10 pontos nas 

notas - que passaram de 390 pontos em 2006 para 401 pontos em 2015 – não 

representa uma mudança estatisticamente significativa). Estes resultados são 

semelhantes à evolução histórica observada entre os países da OCDE: um leve 

declínio na média de 498 pontos em 2006 para 493 pontos em 2015 também não 

representa uma mudança estatisticamente significativa.  

• A média do Brasil na área de leitura também se manteve estável desde o ano 2000. 

Embora tenha havido uma elevação na pontuação de 396 pontos em 2000 para 407 

pontos em 2015, esta diferença não representa uma mudança estatisticamente 

significativa. Na área de matemática, houve um aumento significativo de 21 pontos 

na média dos alunos entre 2003 a 2015. Ao mesmo tempo, houve um declínio de 11 

pontos se compararmos a média de 2012 à média de 2015.  

• O PIB per capita do Brasil (USD 15 893) corresponde a menos da metade da média 

do PIB per capita nos países da OCDE (USD 39 333). O gasto acumulado por aluno 

entre 6 e 15 anos de idade no Brasil (USD 38 190) equivale a 42% da média do 

gasto por aluno em países da OCDE (USD 90 294). Esta proporção correspondia a 

32% em 2012. Aumentos no investimento em educação precisam agora ser 

convertidos em melhores resultados na aprendizagem dos alunos. Outros países, 
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como a Colômbia, o México e o Uruguai obtiveram resultados melhores em 2015 

em comparação ao Brasil muito embora tenham um custo médio por aluno inferior. 

O Chile, com um gasto por aluno semelhante ao do Brasil (USD 40 607), também 

obteve uma pontuação melhor (477 pontos) em ciências.  

• No Brasil, 71% dos jovens na faixa de 15 anos de idade estão matriculados na 

escola a partir da 7a. série, o que corresponde a um acréscimo de 15 pontos 

percentuais em relação a 2003, uma ampliação notável de escolarização. O fato de o 

Brasil ter expandido o acesso escolar a novas parcelas da população de jovens sem 

declínios no desempenho médio dos alunos é um desenvolvimento bastante positivo. 

Brasil Resumo de resultados nacionais do PISA 2015 2 © OCDE 2016  

• Entre os países da OCDE, o desempenho em ciências de um aluno de nível sócio-

econômico mais elevado é, em média, 38 pontos superior ao de um aluno com um 

nível sócioeconômico menor. No Brasil, esta diferença corresponde a 27 pontos, o 

que equivale a aproximadamente ao aprendizado de um ano letivo.  

• No Brasil, menos de 1% dos jovens do sexo masculino estão entre os alunos com 

rendimento mais elevado no PISA em ciências (aqueles com pontuação no nível de 

proficiência 5 ou superior). Entre os países da OCDE, esta proporção corresponde a 

8.9% dos jovens do sexo masculino. Apenas 0.5% do grupo feminino no Brasil 

alcançou este mesmo nível de desempenho. Entre os países da OCDE, 6.5% das 

meninas se destacaram neste nível elevado de proficiência. No Brasil, entre alunos 

de baixo rendimento em ciências (aqueles com pontuação inferior ao nível básico de 

proficiência, o nível 2), uma proporção maior entre o grupo feminino espera seguir 

uma carreira na área de ciências.  

• Menos de 10% dos alunos que participaram do PISA 2015 no Brasil são imigrantes 

(primeira ou segunda geração). Numa comparação entre alunos de mesmo nível 

sócioeconômico, a média dos alunos imigrantes em ciências é 66 pontos inferior à 

média de alunos não-imigrantes.  

• O Brasil tem uma alto percentual de alunos em camadas desfavorecidas: 43% dos 

alunos se situam entre os 20% mais desfavorecidos na escala internacional de níveis 

sócioeconômicos do PISA, uma parcela muito superior à media de 12% de alunos 

nesta faixa entre os países da OCDE. Esta proporção, no entanto, é semelhante 

àquela observada na Colômbia. Apenas dois outros países latino-americanos 

possuem uma proporção ainda maior de alunos neste nível sócio-econômico, o 

México e o Peru. 

• Uma parcela muito reduzida de pais de alunos alcançaram o nível superior de 

ensino no Brasil. Menos de 15% dos adultos na faixa etária de 35 a 44 anos de idade 

possuem um diploma universitário, uma taxa bem menor que a média de 37% 

observada entre os países da OCDE. Entre os países que participaram do PISA 2015, 

o Brasil está entre os dois países com a menor proporção de adultos com nível 

superior, ficando atrás apenas da Indonésia onde menos de 9% dos adultos nesta 

faixa etária alcançaram este nível de escolaridade. A faixa etária entre 35 e 44 anos 

corresponde aproximadamente à idade dos pais de alunos que participaram do PISA 

2015.  

• No Brasil, 36% dos jovens de 15 anos afirmam ter repetido uma série escolar ao 

menos uma vez, uma proporção semelhante à do Uruguai. Entre os países latino-

americanos que participaram do PISA 2015, apenas a Colômbia possui uma taxa de 

repetência escolar (43%) superior à do Brasil. Esta prática é mais comum entre 

países com um baixo desempenho no PISA e está associada a níveis mais elevados 

de desigualdade social na escola. No Brasil, altos índices de repetência escolar estão 

ligados a níveis elevados de abandono da escola. Entre 2009 e 2015, houve um 

declínio de 6% na taxa de repetência escolar no Brasil, observado principalmente 

entre os alunos do ensino médio. 17 
 

 É claro e irrepreensível o fato de que para se ter uma educação de qualidade, o 

investimento no ensino deve ter prioridade. Países que colocam o professor como um 

profissional essencial e principal profissional, consequentemente investe exacerbadamente em 

educação e o retorno é seguro e espetacular. 
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 O Brasil investe ridicularmente uma irrisória parcela do Produto Interno Bruto (PIB). 

Não é de se ter muita esperança na conquista de uma educação de qualidade enquanto não 

mudar a estratégia de investimento, é impossível o progresso sem educação, e é impossível 

educação sem investimento. 
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5 TODOS PELA EDUCAÇÃO (TPE) 

 

 É nítido o anseio de mudança na sociedade, fato que pode ser exemplificado com o 

movimento Todos Pela Educação (TPE) da sociedade brasileira cuja missão é despertar o 
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envolvimento da sociedade e poder público em busca de uma educação de qualidade. O TPE 

tem como objetivo cinco metas até o ano de 2022, dentre elas, tem-se que 90% dos jovens 

brasileiros de 19 anos deverão ter completado o Ensino Médio e o investimento público em 

Educação Básica obrigatória deverá ser de 5% ou mais do Produto Interno Bruto (PIB). Além 

disso, esse movimento possui cinco bandeiras, dentre elas a melhoria da formação e carreira 

do professor.
18
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6 CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROFESSOR 

  

6.1 LABORATÓRIO DE FÍSICA 
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 Para que se desenvolva uma aprendizagem significativa, é de alta relevância que se 

desenvolva atividades experimentais. Os laboratórios de ciências naturais constitui objeto de 

grande importância para que se apliquem na prática as teorias físicas. É necessário que o 

ambiente do laboratório de física ofereça meios materiais e físicos para os alunos realizarem 

os próprios experimentos e a partir de então este possa tirar as devidas conclusões das 

hipóteses, teorias e comportamentos dos fenômenos da natureza. 

 O aprendizado no laboratório tem sua eficácia comprovada, os discentes têm 

oportunidade de colocar em prática aquilo que se estudou teoricamente. No entanto, o 

laboratório de física deve ser didático em sua essência, por esse motivo, é necessária a 

constante participação dos alunos, fazendo com que estes reflitam se posicionem e interaja 

com o experimento realizado, justificando a prática experimental. 

 É lícito afirmar que o laboratório didático oferece a interação com materiais com os 

quais podem levar à construção do conhecimento. Quando bem manuseado, os experimentos 

estimulam a curiosidade, isso leva ao incentivo do aluno a querer vivenciar as práticas 

experimentais de ensino. 

 As aulas experimentais estimulam o desenvolvimento da criatividade. O senso crítico 

dos comportamentos dos fenômenos são explorados, tornando a atividade mais interessante. 

Em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
11

, o seu Artigo 35, 

Inciso IV, diz: “É essencial a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”. 

Desse modo, é importante que nas escolas de ensino médio, os alunos vivenciem atividades 

experimentais nesses ambientes de estudo.  

  Segundo Campos o uso do laboratório didático tem grande expressividade e a falta de 

aulas práticas é prejudicial à construção do conhecimento do aluno. 

 

O uso do laboratório didático, no ambiente educacional, toma dimensões gigantescas 

e se torna de extrema valia aos professores que utilizam as atividades experimentais 

em suas aulas.[..] A discordância entre a importância dada pelos docentes e a pouca 

realização dessas atividades, na prática pedagógica, podem estar associadas à falta 

de clareza que ainda se tem quanto ao papel do laboratório no processo ensino-

aprendizagem. [...] O laboratório didático ajuda na interdisciplinaridade e na 

transdisciplinaridade, já que permite desenvolver vários campos, testar e comprovar 

diversos conceitos, favorecendo a capacidade de abstração do aluno. Além disso, 

auxilia na resolução de situações-problema do cotidiano, permite a construção de 

conhecimentos e a reflexão sobre diversos aspectos, levando-o a fazer inter-relações. 

Isso o capacita a desenvolver as competências, as atitudes e os valores que 

proporcionam maior conhecimento e destaque no cenário sociocultural 
19

. 
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     Dessa forma, se faz necessário que o laboratório ofereça condições físicas favoráveis 

ao ensino, tais como novas tecnologias condizentes com a realidade do aluno, para que isso 

ocorra, cabe à instituição de ensino apresentar uma intervenção pedagógica com fundamentos 

suficientemente sólidos para que se construa um elo harmônico entre a prática experimental e 

as teorias científicas. 

 Para que se realizem essas práticas experimentais, é necessário o apoio da escola para 

as práticas, planejamento do docente e materiais disponíveis suficientemente apropriados para 

o ensino prático. 

 Ainda parafraseando Campos, o trabalho no laboratório pode ser desenvolvido visando 

vários objetivos pedagógicos que facilitam o aprendizado e desenvolvimento do aluno. 

 

Pode ser usado para demonstrar um fenômeno, ilustrar um princípio teórico, coletar 

dados, testar uma hipótese, desenvolver habilidades básicas de observação ou 

medida, propiciar à familiarização com os instrumentos, propiciar experiências com 

a luz e o som, conhecer os hábitos alimentares e o modo de vida de determinadas 

espécies. Há uma infinidade de ações e procedimentos a serem desenvolvidos em 

um laboratório, não apenas a observação em microscópios ou a mistura de reagentes 

químicos. Quando é feito um trabalho pedagógico coerente, em que o 

desenvolvimento do aluno é apreciado, as atividades didáticas passam a ter um perfil 

totalmente diferenciado.
19

  

 

 Existe uma relevante dificuldade dos estudantes emergentes de classes sociais menos 

favorecidas que advém de escolas públicas de ensino médio, uma boa parcela desses alunos 

não tiveram aulas de laboratório devido à escola não dispor de recurso para equipar, ou 

reformar seus laboratórios.  

 Devido a essa problemática, é possível que se construa laboratórios de baixo custo 

para o ensino de física. Experimentos com materiais de valores irrisórios e até mesmo de 

peças descartáveis podem ser construídos para uma aula experimental. Esses experimentos 

tem o mesmo princípio dos equipamentos de alto custo, os fenômenos físicos podem ser 

observados da mesma maneira. 

             Contudo, necessita-se que o professor se empenhe, mesmo com carga horária 

apertada, no desenvolvimento desses equipamentos. Outro fator favorável ao aprendizado é 

que, além de serem de custo insignificante, esses equipamentos podem ser construídos (e é 

bom que se faça isso) juntamente com os alunos, despertando nestes a curiosidade, a 

criatividade e o senso crítico.   

 É de se pensar que o fato de não serem incentivados durante o ensino médio na área 

experimental, futuramente implica de maneira relevante no insignificativo número de 

profissionais incentivados a seguir a carreira científica e tecnológica nas indústrias. Ao 
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término do ensino médio, nos exames vestibulares ou Exame Nacional do Ensino Médio, é 

notória a dificuldade que os alunos enfrentam ao solucionarem problemas de física. Uma das 

possíveis causas é não ter familiaridade com os problemas de ciências naturais devido à 

ausência de laboratórios didáticos.  

           A importância da física experimental é eleva, visto que se constitui uma 

complementação das teorias vistas em salas de aulas. A prática de laboratório fornece aos 

discentes conhecimentos peculiares e de alto fator de importâncias para que se tenha 

facilidade em aprender, e principalmente relacionar fenômenos do cotidiano, fato esse que é 

mais difícil assimilar somente com aplicações de teorias.  

 Para que se minimize esse impacto de dificuldades por não se ter a prática 

experimental ou por ser de pouca relevância devido à precariedade dos laboratórios de 

ciências, é fator relevante que os docentes se empenhem na construção de experimentos de 

baixo custo. Tais experimentos, quando construídos juntamente com os alunos, promovendo 

desta forma, um aprendizado significativo. 

  A experimentação constitui um componente essencial no ensino de física, pois 

oferecem meios mais rápidos e claros de assimilação dos conceitos teóricos, por esse motivo 

devem-se buscar meios de auxílio de ensino, ou seja, mesmo sem investimentos financeiros 

de valores significativos, o docente pode oferecer meios aos alunos, como os experimentos de 

baixo custo, desde que a escola ofereça ao menos meios pedagógicos essenciais, como espaço 

físico. 

 

6.2 NÚMEROS DE ALUNO EM SALA DE AULA 

 

 O projeto de lei do senado nº 504, de 2011 estabelece o número máximo de alunos por 

sala de aula.  

 

Art. 25. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das 

condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros 

para atendimento do disposto no caput deste artigo, assegurado que o número 

máximo de alunos por turma não exceda a: I – vinte e cinco, na pré-escola e nos dois 

anos iniciais do ensino fundamental; II – trinta e cinco nos anos subsequentes do 

ensino fundamental e no ensino médio 
20

. 

 

  Segundo Pereira 
21

, no cotidiano de professores da educação básica, sobretudo de 

escolas públicas, tem sido comum eles se queixarem das mais diversas formas clínicas de 

sintoma como depressão (a mais recorrente), estresse, entre outros.  
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 A grande quantidade de alunos inserida nas escolas públicas é traduzida na jornada de 

trabalho do professor que consequentemente terá um número elevado de alunos por sala de 

aula. O desconforto, a fadiga corporal e o estresse serão fatores comumentes vivenciados 

pelos docentes. 

 

6.3 TECNOLOGIAS 

 

 Acompanhar os fenômenos e descobertas do corrente século implica na necessidade de 

atualizar-se com as novidades tecnológicas. Os meios eletrônicos lançados no mercado se 

traduzem em um mar de novas invenções. Aliado a isso, está o interesse dos alunos em buscar 

o que é mais novo, deixando em segundo plano os equipamentos já ultrapassados, como 

discorre Cantini:  

  

As inovações tecnológicas e os novos paradigmas oriundos da reestruturação 

produtiva desencadeiam, por conseguinte, a necessidade de se incorporar o uso de 

ferramentas tecnológicas no processo de formação humana. É importante ressaltar 

que as inovações estão em todos os campos da sociedade e tem reflexo direto na 

vida do ser humano e principalmente na sua formação acadêmica e profissional. A 

escola como um dos espaços mais privilegiados de discussão, produção e construção 

do conhecimento deve oportunizar aos seus profissionais e estudantes o uso das 

ferramentas tecnológicas disponíveis no ambiente escolar, visando dinamizar e 

intensificar o processo de ensino e aprendizagem. Em se tratando de escolas 

particulares o recurso tecnológico é facilmente incorporado, pois os custos de 

implantação e implementação são repassados nos custos das mensalidades, já em se 

tratando de escolas públicas a questão passa pelas vias de Políticas Públicas na Área 

de Tecnologia na Educação, [...] O professor como agente mediador no processo de 

formação de um cidadão apto para atuar nessa sociedade de constantes inovações, 

tem como desafios incorporar as ferramentas tecnológicas no processo de ensino e 

aprendizagem, buscando formação continuada, bem como mecanismos de troca e 

parcerias quanto à utilização destas.[...] Estamos vivendo em uma sociedade em 

constante mudança, onde o conhecimento é atualizado e reelaborado a todo instante 

e a escola enquanto formadora do cidadão crítico, deverá oportunizar estratégias 

inovadoras utilizando as mais diversas ferramentas disponíveis a fim de torná-lo 

capaz de atuar de maneira a resolver situações problema nessa sociedade de 

mudanças. As modernas tecnologias estão cada vez mais invadindo os muros das 

escolas e universidades. Na rede pública de ensino essa invasão se dá por meio das 

Políticas Públicas de Inclusão Digital. 22
 

 

 O professor precisa estar acompanhando as novas tecnologias, ao passo de equiparar-

se com os seus alunos com o mínimo de conhecimento funcional sobre determinado 

equipamento. 
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6.4 SALÁRIO 

 

       A renda salarial não é atrativa, o salário do professor da rede pública é equivalente a um 

emprego razoável que se trabalha quarenta horas semanais em uma empresa privada. A 

diferença maior ainda é que o professor possui graduação, tem jornada de quarenta horas 

semanais , além do planejamento de aula e correção de listas de exercícios e avaliações, as 

quais são trabalhos extras que o profissional leva para fazer em casa, pois as horas de 

planejamento na escola muitas vezes não são suficientes. 

 O salário dos professores de ensino médio atualmente é sofrido. É preciso que se 

averigue a estrutura de remuneração dos professores comparando-a com os soldos de outras 

profissões. A oferta salarial implica na decisão dos indivíduos de querer ingressar e/ou 

permanecerem na carreira docente, conforme discorre Machado: 

 

No Brasil não existe uma qualificação específica para exercer a profissão de 

professor. Conforme determinação do Governo Federal o profissional precisa ter 

ensino superior com licenciatura ou ser formado em pedagogia. Ou seja, os 

potenciais professores poderiam exercer outra profissão sem grandes restrições. 

Pode-se pensar que a decisão de se tornar professor (ou não) segue a lógica de um 

modelo de escolha em que o indivíduo compara a utilidade esperada ao longo do 

ciclo de vida das duas alternativas. Essa utilidade depende tanto de fatores 

pecuniários como dos não pecuniários percebidos pelo indivíduo. A escolha é feita 

com base na alternativa que gera a maior utilidade. Na prática, raramente é factível 

estimar essa utilidade, pois a estimação requer hipóteses sobre taxa interna de 

retorno, horizonte de tempo, entre outros 
23

. 

 O governo brasileiro também vem realizando reformas que possibilitam o aumento do 

salário dos professores. A autora complementa que, 

O FUNDEF implantado em 1998 pelo governo federal, teve como objetivo distribuir 

recursos federais entre estados e municípios para aumento dos salários de 

professores. Foi estabelecido que 60% dos recursos educacionais deveriam ir para 

desenvolvimento da educação fundamental e o programa estabelece um piso de 

gasto por aluno 
23

. 

 O Brasil é um país relativamente pobre, o que se reflete em uma renda per capita e em 

um salário mínimo baixo. Somos um país com uma média de anos de estudo inferior a cinco 

anos de estudo por habitante e com uma educação de péssima qualidade. Barbosa Filho 

ressalta que, 

 

Nosso sistema educacional, em geral, carece de qualidade, especialmente, quando se 

trata do ensino fundamental e médio. Em particular, o desempenho de alunos de 
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escolas privadas é bem superior ao dos alunos da rede pública. Mas, a que se deve 

esta disparidade entre as redes pública e privada? A explicação usual é a má 

remuneração dos professores da rede pública, diante dos rendimentos dos 

professores da rede privada. Ou seja, como os salários pagos nas redes públicas são 

inferiores, os professores das mesmas não têm estímulo e/ou condições para 

desempenhar um trabalho tão eficiente quanto os professores da rede privada. A 

consequência de tal disparidade seria a de que os alunos da rede pública de ensino 

recebem um ensino de pior qualidade 
24

. 

  

 Não há como refutar o fato de que os incentivos dos profissionais docentes de escolas 

públicas não são convidativos, pois oferecem baixos salários, como afirma o mesmo autor, 

  

Outro aspecto que deve afetar a qualidade da educação são os incentivos contidos na 

carreira de professor da rede pública de ensino. Um sistema onde o profissional não 

é avaliado e/ou não recebe uma remuneração compatível com a qualidade de seu 

trabalho não contém os estímulos corretos para atrair os melhores profissionais e 

extrair o máximo dos profissionais, pois costuma comprimir os salários em torno da 

média 
244

. 

 

       Outra questão, a ser pontuada é a de que, no Brasil, a questão da má remuneração, de 

acordo com Rabelo,
25 

(com as consequentes más condições de vida dos professores) ainda 

está associada à queda de prestígio, mas o prestígio social e financeiro ainda existe, 

principalmente junto às camadas mais desfavorecidas da população, que ainda percebem a 

educação como uma forma de ascensão social, e a profissão docente como um ofício melhor 

entre as profissões que lhes são acessíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  
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 O método quantitativo é adotado quando é necessário coletar dados mensuráveis às 

variáveis, no qual se busca a frequência da ocorrência para se medir a veracidade ou não de 

um fenômeno. Nesse tipo de método temos um número considerável e significativo de 

participantes, ou seja, a amostra tem que ser considerável. Nesse método pode-se ter o 

questionário como instrumentos de medição.  

 Também podem ser aplicados procedimentos estatísticos. Ao aplicar o questionário, 

temos um caminho de investigação, o qual vai indicar a regularidade com que algum 

fenômeno acontece, porque ele está baseado na quantidade, na frequência em que 

determinada situação acontece e por essa razão, o método quantitativo é adequado para a 

regularidade de um fenômeno, não trabalha com exceções, mas sim com as regularidades que 

acontece. Sendo assim torna-se adequado e ajustado aplicar o questionário como  instrumento 

de coleta de dados na pesquisa. 

 

7.1 QUESTIONÁRIO 

 

  Para a obtenção de informações sobre a realidade, o questionário constitui-se um 

considerável e muito utilizado método de coleta de dados. Esse instrumento é respondido pelo 

próprio participante. Essa ferramenta nos possibilita medir com exatidão todos os dados de 

uma pesquisa e mede todas as variáveis envolvidas numa pesquisa, com perguntas claras e 

sequencialmente lógicas de acordo com o tema e objetivos da pesquisa. A vantagem de um 

questionário é que a aplicação é rápida e pode ser simultaneamente aplicado a um grande 

número de pessoas e não ocorre a inibição do pesquisado que responde às perguntas, tendo 

maior liberdade para responder. 

  Vale ressaltar que, de acordo com Manzato 
26

, um questionário deve obedecer algumas 

regras básicas onde o principal é que possua uma lógica interna na representação exata dos 

objetivos e na estrutura de aplicação, tabulação e interpretação.  

 

A primeira parte do questionário exige a identificação de quem faz a pesquisa: nome 

da empresa, entrevistador, crítico, supervisor, para compor o controle de dados, bem 

como o seu número (em geral questionários são numerados). Em seguida se exige a 

identificação do entrevistado com nome. Endereço, sexo, faixa etária, profissão etc. 

(dependendo dos objetivos do estudo). Quase sempre são colocados “filtros” 

eliminatórios nos questionários. São chamados “filtros” aquelas questões que 

selecionam o universo a ser pesquisado e organizam os entrevistados segundo 

características impostas pelo estudo. 
26 
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 Um questionário bem elaborado pode resultar numa pesquisa bem argumentada e 

redigida. Ao passo que se tenha uma ideia bem fundamentada, é preciso que as organize de 

modo a traduzí-las de maneira eficiente e prática no questionário. 
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8. A RELEVÂNCIA DOS DADOS ESTATISTICOS  

 

 Os dados estatísticos traduzem a probabilidade da ocorrência de um evento. Ao 

verificar-se uma amostra representativa, é possível se ter uma compreensão generalizada do 

universo de estudo. 

 

8.1 CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA  

 

 Segundo Medeiros 
27

, o primeiro levantamento estatístico de que se tem conhecimento 

se deve a Heródoto e se refere a um estudo da riqueza da população do Egito. A finalidade 

desse levantamento seria propício a averiguar acerca dos recursos humanos e econômicos 

disponíveis para a construção das pirâmides, isso no ano de 3050 a. C. Posteriormente, em 

2238 a. C., o Imperador Chinês Yao ordenou a realização de uma Estatística com fins 

industriais e comerciais. Mais tarde, no ano de 1400 a. C., consta que o famoso faraó egípcio 

Ramsés II ordenou um levantamento das terras do Egito. Além destes, existem ainda, outros 

casos de Estatísticas no período antigo da civilização. 
28

 

 A área de interesse da estatística é originada de métodos científicos e conclusões 

válidas, conforme afirma Medeiros, 

 

A Estatística se interessa pelos métodos científicos para coleta, organização, resumo, 

apresentação e análise de dados, bem como na obtenção de conclusões válidas e na 

tomada de decisões razoáveis baseadas em tais análises. Algumas vezes, o termo 

Estatística é empregado para designar os próprios dados ou números, por exemplo, 

estatística de empregos, de acidentes etc. Se a Estatística ganha importância com a 

moderna sociedade de massas, como vimos, não significa que, antes disso, não 

existissem preocupações com os cálculos de grandes números. 
27 

 

 

 Busca-se na estatística a confiabilidade. A amostragem, que é o processo de escolha da 

amostra, para se iniciar um estudo estatístico começa-se pela amostragem.  

 De acordo com Correa 
28

, a amostragem consiste na escolha criteriosa dos elementos a 

serem submetidos ao estudo. Geralmente, as pesquisas são realizadas através de estudo dos 

elementos que compõem uma amostra, extraída da população que se pretende analisar. 

 Ainda segundo a autora, é necessário considerar a incerteza de uma amostra, pois: 

 

O processo de generalização, que é característico do método indutivo, está associado 

a uma margem de incerteza. A existência da incerteza deve-se ao fato de que a 

conclusão, que se pretende obter para o conjunto de todos os indivíduos analisados 

quanto a determinadas características comuns, baseia-se em uma parcela do total das 

observações. A medida da incerteza é tratada mediante técnicas e métodos que se 
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fundamentam na Teoria da Probabilidade. Essa teoria procura quantificar a incerteza 

existente em determinada situação. 
28

. 

 

 A busca pela precisão resulta numa estatística bem fundamentada. Os dados devem ser 

o mais representativo possível e as técnicas de coleta de dados devem ser claras, objetivas 

consistentes. 

 

8.1.1 População 

 

 É o conjunto de elementos que têm pelo menos uma característica observável. Quando 

a totalidade de elementos possui ao menos uma característica em comum, temos uma 

população, que também é chamada de universo estatístico, esse universo pode se finito 

quando caracterizamos, por exemplo, os professores de escolas públicas que atuam na área de 

física de uma determinada cidade – objeto de estudo deste trabalho. Também poderá ser um 

universo infinito, como por exemplo, os resultados obtidos em um lançamento de uma moeda 

(cara ou coroa). 

 

8.1.2 Amostra 

 

 A definição de uma amostra é o subconjunto de elementos extraídos de uma 

população. É o grupo específico em que se realiza a pesquisa. É lícito que essa amostra seja 

representativa, ou seja, que esse grupo do universo escolhido tenha as características de uma 

amostra maior. 

 Para obter uma amostra é necessário que se defina uma população alvo. Para que seja 

válida, a amostra deve ser o subconjunto representativo da população alvo. Não há como 

generalizar toda uma população se a amostra não for representativa.  

 

8.1.3 Parâmetro 

 

 Define-se como parâmetro uma característica fixa e desconhecida da população a qual 

se tem interesse em estudar, é uma medida numérica que descreve alguma característica de 

uma população. 

 

 

8.1.4 Inferência  
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 Ao se estudar técnicas que possibilitam a extrapolação, a um grande conjunto de 

dados, das informações e conclusões obtidas a partir da amostra, temos a inferência 

estatística. 

 Trata-se de um conjunto de técnicas que objetiva estudar a população através de 

evidências fornecidas por uma amostra. Inferência constitui-se do ato de se partir de 

premissas a qual se jugue verdadeiras e a partir delas, chegar-se à uma conclusão. 

 Denomina-se inferência quando se tem uma amostra e desta retira-se um universo. 

Pressupõe-se que essa amostra deve ser suficientemente grande para que cada elemento do 

universo seja representativo, ou seja, quando se faz uma amostragem, as características destas 

representam toda a amostra. 
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9. MATERIAL E MÉTODOS  
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 A cidade de Ji-Paraná está localizada no Estado de Rondônia, na Região Norte do 

Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
29

,  tem uma 

população de 131 560 habitantes.  

 É o segundo município mais populoso do estado e o décimo sexto mais populoso da 

Região Norte. 

 

Figura 12: Mapa do Brasil com Rondônia em destaque (a) e Cidade de Ji-Paraná em destaque (b) 

 

 

 

 Para compreendermos a real situação dos educadores de física de Ji-Paraná, foi 

aplicado um questionário, conforme Apêndice A. Esse modelo de coleta de dados, de acordo 

com Gil 
30

 é relevante devido se caracterizar pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. 

  Tal tipo de pesquisa origina-se de obter informações a um determinado conjunto de 

pessoas e, com base nesses dados, se obter uma análise quantitativa dos resultados. Dessa 

forma, ao promover a pesquisa e já com a posse dessas informações, tem-se plenamente uma 

amostra. 

 A amostra foi composta pelos professores das escolas públicas, todos lecionam a 

disciplina física. 
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        Tal pesquisa é composta de dados quantitativos, com questões diretas de múltiplas 

escolhas. A pesquisa pôde delinear o perfil dos docentes, os quais estão envolvidos com a 

educação básica, média e superior. 

 Esta pesquisa se baseou apenas na atividade de ensino do nível médio, que corresponde à 

grade curricular corrente da disciplina de Ciências da Natureza, especificamente Física. 

 Segundo dados do Ministério Público de Rondônia
31

, a cidade de Ji-Paraná tem 13 

(treze) escolas estaduais,  e um Instituto Estadual de Educação 

 Já segundo a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) de Rondônia, há 19 

(dezenove) instituições de ensino médio em Ji-Paraná; no entanto, ao visitar as escolas, 

constatou-se que as Escolas Antônio Bianco; 31 de Março e Profa. Edilce dos Santos Freitas 

não têm o Ensino Médio na grade curricular. 

 As instituições de ensino visitadas estão, em sua totalidade, localizadas na região 

urbana de Ji-Paraná, as quais foram  classificadas em EEEFM - Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio (Escola Pública Estadual);  IEE – Instituto Estadual de Educação 

(Escola Pública Estadual) e IFRO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia.  

 Foi-se visitado 10 (dez) Escolas com Ensino Médio, 1 (um) Instituto Estadual e 1 (um) 

Instituto Federal de Educação; totalizando 12 Instituições de Ensino.  

 Do total de escolas da cidade, quatro não foi possível aplicar o questionário. 

 Das 16 (dezesseis) instituições estaduais possíveis, realizou-se pesquisa em 11 (onze) 

delas. 

 Acrescido o Instituto Federal, totalizou-se 12 (doze) instituições de ensino 

pesquisados.  

  As Instituições em que se aplicou o questionário foram , ao todo, 12 (doze) instituições 

de ensino público.  

 A totalidade de professores que responderam ao questionário foram, 18 (dezoito), os 

quais lecionam Física.  

 Dentre estas, a diversidade correspondente está em terem ensino fundamental e médio; 

apenas ensino médio; ou ensino médio e superior. 

 A amostra dos professores de Física correspondem aos profissionais que lecionam a 

referida disciplina, independentemente de ser o não graduado em Física. 

 Essa amostra é potencialmente representativa, já que o total de escolas em que foi 

realizado a pesquisa e o total de escolas com nível médio em Ji-Paraná tem números 

próximos.   
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 É fato, que nessa amostra, tem-se também, professores que, além de lecionarem a 

disciplina Física, lecionam outra disciplina. 

 A tabela 01 demonstra a amostra, objeto dessa pesquisa, dividindo por quantidade de 

professores que foi-se aplicado o questionário. 

 

Tabela 9: professores pesquisados nas escola públicas de Ji-Paraná 

Instituições de Ensino Profissionais 

pesquisados 

EEEFM 31 de Marco 01 

EEEFM Aluizio Ferreira 03 

EEEFM Goncalves Dias 01 

EEEFM Janete Clair 01 

EEEFM Julio Guerra 01 

EEEFM Juscelino Kubitschek de Oliveira 01 

EEEFM Lauro Benno Prediger 02 

EEEFM Prof Jose Francisco dos Santos 01 

EEEFM Rio Urupá 01 

Escola Estadual de Ensino Médio Alejandro Yagüe 

Mayor 

01 

Iee Marechal Rondon - Escola Pública Estadual 01 

Instituto Federal de Rondônia Campus Ji-Paraná 04 
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10. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A pesquisa científica possuiu métodos de significante precisão. Esta pesquisa tem por 

objeto, as características dos docentes de Física. Os resultados da pesquisa correspondem à 

realidade da Cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia. O instrumento de coleta de dados 

aplicado possibilitou uma amostra representativa do universo de docentes da área de Física da 

referida cidade. 

 As instituições públicas de ensino, estão carentes de professores, mas na área de Física 

é mais alta essa carência.  

 É fator relevante que se tenha profissionais equivalentes com suas áreas de formações 

específicas em cada disciplina, fato esse que, por vezes não foi observado nas escolas da 

cidade, diante disso, foi averiguado se as linhas de ensino correspondiam à formação. 

 As questões de comodidade e logísticas constituem relevantes para a escolha de 

disciplinas agregadas, visto que docentes de Física lecionavam outras disciplinas (mesmo sem 

o mínimo de formação para isso), devido à facilidade de estar complementando cargas 

horárias de aulas na mesma instituição, evitando o desconforto e a inviabilidade de percorrer 

até outras escolas para complementação da jornada de trabalho. 

 A questão financeira infere na desmotivação do docente, visto que o salário é um dos 

fatores influentes no mercado de trabalho. Vale ressaltar, portanto, que antes de escolher a 

profissão, o professor sabe o quanto essa classe profissional é desvalorizada. Não é lícito a 

acomodação, porém não é surpresa a deficiência financeira, já que políticas de transparência 

pública possibilita qualquer cidadão a ter acesso aos soldos dos funcionários públicos, dentre 

estes, os professores de institutos e escolas da cidade desta pesquisa. 

 A prática experimental é dificilmente observada semanalmente, seja por falta de 

incentivo da escola ou do professor.  É fato que se tem poucos laboratórios de Física nas 

escolas pesquisadas, mas a prática experimental não se limita a corpo ou estrutura física é 

possível que se tenha aulas prática de qualidade, mesmo com a problemática da falta de 

laboratórios de ciências. De maneira geral, as escolas compartilham das mesmas deficiências 

estruturais, como precariedade de materiais de laboratório e espaços físicos. 

 A jornada de trabalho desses profissionais devem ser equiparadas com o que se revela 

a maior parte dos empregados da nação, porém o quesito financeiro interfere nesta questão de 

modo que, o docente de Física, para complementação do salário, busque outras fontes 

rentáveis, neste caso, outras escolas ou turmas para lecionarem.    
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 A pesquisa constitui-se de fator quantitativo, com ênfase nos fatores relevantes que 

permeiam a vida profissional dos professores de Física das escolas públicas  

 Para que se tenha uma melhor compreensão, foi-se confeccionados gráficos que 

discorrem sobre os temas adotados neste trabalho. 

 Os temas do questionário foram fielmente traduzidos nesses gráficos, os quais 

correspondem às perguntas dos professores pesquisados. 

 Em geral, não se teve grandes resistências da parte dos professores que responderam o 

questionário, no entanto, houve uma certa indisposição da parte destes quando estavam em 

serviço. 

 O instrumento de coleta de dados foi elaborado para que se respondesse em tempo 

curto, para que não se comprometesse o horário de aula do docente. Entretanto, esse 

questionário foi confeccionado com perguntas estrategicamente formalizadas, possibilitando, 

a curto tempo, um apanhado geral e objetivo das questões pesquisadas. 

 A busca de informações se deu de maneira a visitação das escolas da cidade, buscando 

o maior número possível de professores. O horário letivo era o melhor momento para 

abordagem. 

 De maneira geral, mesmo documentando no questionário, as ponderações quanto à 

satisfação ou não de ser professor eram pertinentes. 

 O mais importante quesito, em termos, práticos, foi a questão financeira, visto que, era 

assunto mais comum interagido quando aplicava-se o questionário.  

 As condições físicas consideradas pelos entrevistados eram facilmente observadas nas 

visitações às escolas. 

 Claramente, o cenário da educação pública não se constitui um ambiente perfeitamente 

agradável, porém as questões mais importantes levantadas pelos docentes estão relacionadas 

com a qualidade de vida que o docente poderá adquirir enquanto profissional.   

 É pertinente a equivalência dos dados com o perfil de cada professor.  

 Os dados obtidos tendem à compreensão de um universo dos professores de Física da 

cidade pesquisada, do estado de origem desta, e da união, é claro que a cada esfera implicam-

se algumas limitações ou melhorias. 

 Em geral, não se tem uma aparência de conquista absoluta ou satisfação plena nos 

professores pesquisados. Seria incomum um elogio ou comentário prodígio de algum destes. 

 Para a melhor compressão dos dados pesquisados e sua relevância estatística, foram-se 

colhidas e catalogadas as informações dos questionários. Os dados com as informações 

obtidas se traduzem na forma dos seguintes gráficos:  
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Gráfico 1: gênero sexual dos professores que lecionam Física no município de Ji-Paraná. 

 

  

Gráfico 2: relação das idades dos profissionais de Física que responderam ao questionário. 
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 As idades dos profissionais de física compreende, em sua maioria, a faixa acima de 35 

anos (Gráfico 2).  Esse fato pode ser relacionado ao tempo de conclusão de curso, que 

geralmente é maior que o tempo normal de duração, também pode ser devido à maioria dos 

professores terem em média cinco anos que lecionam. 

 A grande maioria dos professores de Física serem licenciados em Física seria comum, 

entretanto, há profissional formado em outras áreas e leciona física, o que prejudica a classe 

dos professores, pois preenche uma vaga que seria destinado ao profissional de formação 

específica (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: referente ao curso de graduação realizado por cada profissional entrevistado. 

 

 Como indica o gráfico 4, a maioria dos professores de física tem formação continuada, 

nos cursos de pós-graduação. Entretanto, o nível mais alto é o de mestrado, sendo que 

nenhum destes são mestrados acadêmicos. Os mestrados em andamento ou já concluídos são 

de outras áreas ou profissional em ensino de física. 

 A maior parte da amostra da pesquisa tem vínculo efetivo (Gráfico 5), motivo este que 

pode estar relacionado à política da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia – 

SEDUC-RO de prover o maior número vagas para os professores através de concurso público. 

 

 

http://www.seduc.ro.gov.br/portal/
http://www.seduc.ro.gov.br/portal/
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Gráfico 4: referente ao nível mais elevado de instrução do entrevistado 

 

  

Gráfico 5: referente ao vínculo empregatício dos profissionais que responderam ao 

questionário. 
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 Segundo Gráfico 6, a maior parte dos docentes atuam a mais de cinco anos na função. 

Essa questão está perfeitamente equiparada à idade desses profissionais e a urgência de se ter 

professores de física na cidade, fazendo com que, logo recentemente formado, o docente já 

atue nas escolas. O tempo de docência também pode estar relacionado, em geral, às 

convocações da secretaria estadual de educação, que também carece de professores de física, 

e quando tem vagas para essa área, tem-se pressa para convocação. 

 

Gráfico 6: referente ao tempo que cada professor leciona. 

 

 

 As aulas lecionadas pelos docentes de física, em sua maioria, são em apenas uma 

escola (Gráfico 7). Esse fator pode ser comprovado devido às escolas proverem de um grande 

número de alunos e, consequentemente, turmas, que necessitam do professor de física.  

 A comodidade também é um fator relevante, já que os planos de aula, conteúdos e 

avaliações podem ser realizadas no mesmo ambiente de trabalho 

 A jornada de trabalho dos professores, na maior parte, é de 25 a 40 horas semanais 

(Gráfico 8), quantidade ideal pelo padrão do trabalhador brasileiro. Vale ressaltar que essas 

horas se referem não apenas ao tempo em sala de aula, mas com planejamento, correção de 

avaliações, acesso ao diário eletrônico, entre outros. 
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Gráfico 7: referente à jornada de trabalho/quantidade de escolas em que cada professor 

trabalha. 

 

. 

Gráfico 8: referente à jornada de trabalho (em horas semanais) dos professores envolvidos. 
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 Gráfico 9: referente às disciplinas lecionadas pelos docentes envolvidos. 

 

 Dos professores que lecionam física, é comum lecionarem também matemática 

(Gráfico 9), que é similar à matéria. Porém alguns desses docentes têm que lecionar matéria 

fora do contexto de ciências exatas, como por exemplo, sociologia. A questão desses 
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profissionais lecionarem matérias não condizentes pode estar relacionadas à falta de abertura 

de vagas também para os profissionais de outras áreas, como também o número de turmas ou 

alunos serem insuficientes e, para preencher a carga horária, terem que optar por trabalhar 

com outras disciplinas. Outro fator é a comodidade: em alguns casos, para preencher a carga 

horária exclusivamente com a disciplina de Física, os docentes precisariam de outra escola. 

Fatores como tempo, dinheiro e transporte inviabilizariam essa questão, fazendo com que 

optem por uma matéria fora do contexto a mudarem de escola. 

 Apesar de ser uma prática comum, é incorreto o desvio de disciplina do educador. A 

formação de cada licenciado deve corresponder à sua docência pedagógica. 

 Os fatores que implicam na prática da dualidade (ou mais) de aulas dos docentes 

podem estar relacionados com a questão financeira, pois é preferível lecionar outras 

disciplinas para completar o baixo salário a permanecer com pouco soldo. 

 A viabilidade de acomodação contribui para a prática de lecionar outras disciplinas, 

visto que é mais rentável e cômodo lecionar outras disciplinas que não a Física, mas na 

mesma escola do que lecionar somente Física, mas em escolas desproporcionalmente 

distantes e de difícil acesso, visto que o sistema de transporte público não atende todas as vias 

da cidade que dão acesso às escolas. 

 O fator tempo também é determinante. Se o docente optar por lecionar somente Física, 

mas em instituições diferentes, é provável que uma escola seja bem longe da outra, o que 

acarretaria no fato de não conseguir chegar a tempo assumir a aula vigente. 

 

Gráfico 10: referente ao número de laboratório presente nas escolas  
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 Trabalhar a física experimental é essencial para o aprendizado do aluno, para isso é de 

caráter facilitador, que se tenha laboratório para o ensino de ciências, preferencialmente, de 

Física.  

 Na maioria das escolas, não tem laboratório de física (gráfico 10), dificultando as 

aulas práticas, sendo que estas constituem fator relevante para que o aprendizado prático dos 

alunos ao estudarem os fenômenos físicos.  

 O funcionamento do laboratório também é fator determinante, não basta ter o espaço 

físico sem que este esteja em constante uso. É preciso que se tenha um planejamento para as 

aulas experimentais, tais como a reserva do espaço físico para a aula e se possível, um 

acompanhamento de um profissional técnico para auxiliar na montagem dos experimentos. 

 

Gráfico 11: referente a frequência com que cada profissional trabalha Física experimental em 

sala de aula. 
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 Mesmo que a maioria das escolas não tenham laboratório de Física, a maioria dos 

professores trabalham com experimentos (Gráfico 11). A questão logística não se revela como 

empecilho, foi apenas um fator que dificultoso, mas não obstrui a prática de ensino. 

 É lícito que se tenha laboratório de Física nas escolas públicas, mas não supera o fato 

de que a prática experimental parte da atitude do docente em quere executá-la; não esperando 

um melhor cenário para a aula, mas fazendo da aula um melhor cenário de aprendizagem. 

 Em escolas públicas, a qualidade da aula pode ser comprometida se a quantidade de 

alunos for alta. Na maioria dos casos, as salas tinham mais que 35 alunos (Gráfico 12), o que 

contradiz as diretrizes básicas da educação nacional. 

 Agregando todas as dificuldades levantadas, a renda da maioria dos professores 

compreende entre três a quatro salários mínimos (Gráfico 13). É fato que está longe de uma 

realidade que se merece o principal profissional deste país.  

 Talvez esse seja o principal fator de os cursos de licenciaturas não serem concorridos e 

nem almejados pela maioria da população.  

 Vale ressaltar que a renda pesquisada equivale ao valor bruto, ou seja, há ainda os 

descontos de impostos que são boa parcela desse total, diminuindo bastante o valor líquido. 

 

Gráfico 12: referente à lotação de alunos por sala de aula. 
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Gráfico 13: referente à média salarial bruta dos docentes pesquisados 

 

  

Gráfico 14: referente ao nível de satisfação com a profissão exercida. 
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Gráfico 15: referente à participação dos docentes envolvidos em projetos de extensão. 

 

 Uma parcela mínima dos professores está muito insatisfeita ou insatisfeita (Gráfico 

14). A grande maioria está satisfeita com a profissão. Apesar das inúmeras dificuldades, os 
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docentes de física se mostram satisfeitos com a profissão, talvez porque optaram por essa 

carreira por amor, já que os salários não são convidativos.  

 Os projetos de extensão valorizam a prática de docência do profissional, é de suma 

importância. A maior parcela dos profissionais analisados não possui projeto de extensão 

(Gráfico 15). As causas podem ser várias, desde jornada de trabalho apertada, número de 

alunos demasiadamente grande, baixo incentivo financeiro, condições físicas, entre outros. 

 

Gráfico 16: referente à formação docente em comparação à função que exerce 

 

 A grande maioria dos licenciados em Física leciona a disciplina. Porém, vale ressaltar 

que, dificilmente se encontra um docente de Física lecionando apenas esta disciplina. Fatores 

como salário, jornada de trabalho e falta de profissionais de áreas especificas, fazem com que 

os graduados em Física lecionam também em outras áreas (Gráfico 16).  

  

 

 

Gráfico 17: nível de satisfação em comparação com a jornada de trabalho dos docentes. 
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Gráfico 18: renda em comparação com a satisfação dos docentes. 

 

 A jornada de trabalho implica diretamente no nível de satisfação do professor. Os 

profissionais que apresentaram carga horária de trabalho entre 25 e 40 horas compreendem a 
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maioria e se consideram satisfeitos (Gráfico 17). Aqueles cuja carga horária são elevadas se 

sentem razoavelmente satisfeitos.  

 É relevante e categórico que a realização profissional de cada indivíduo tem como 

fator de alta relevância o salário (Gráfico 18). É necessário que se tenha o mínimo de conforto 

para executar qualquer profissão de maneira eficiente. 

 A docência é considerada um dom, não é qualquer pessoa que se trona professor, é 

preciso ter determinação e apreço por aquilo que se dedica. 

 Quanto maior o salário, maior a satisfação em dar aula. As exceções relatas no gráfico 

corresponde, possivelmente, a um caso isolado de não-afetividade com a profissão. 
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11. CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa forneceu dados relevantes e significativos a respeito do perfil dos 

professores de Física da cidade de Ji-Paraná. 

 A amostra da pesquisa constitui um significativo conjunto de elementos que 

proporcionam alto grau de confiabilidade da pesquisa, visto que, este trabalho conseguiu 

atingir quase a totalidade de professores que lecionam Física na referida cidade, seja 

licenciado na área especificada ou não. 

 O instrumento de coleta de dados foi relevante por se enquadrar nos critérios das 

abordagens da pesquisa, visto que pôde-se colher um satisfatório número de informações, 

com alta confiabilidade dos dados e de maneira a não prejudicar a aula dos professores 

pesquisados. 

 A aplicação da pesquisa se revelou  fisicamente desgastante, visto que foi preciso a 

visitação in loco do maior número possível de escolas da cidade em questão. 

 O tempo de pesquisa de cada indivíduo foi extremamente prático,  já que as perguntas 

quase sempre eram objetivas de fácil compreensão. 

 Em geral, esta pesquisa teve seus objetivos alcançados de maneira altamente 

satisfatória. 

 Agregando valores ao conhecimento, este trabalho possibilitou a investigação prática 

da realidade de docência da cidade. 

 Os dados pesquisados através de questionário são de certa forma, limitados, pois não 

atingem em completo todas as problemáticas e situações da vida profissional docente, no 

entanto, são dados criteriosamente selecionados que traçam o perfil dos professores de Física 

em questões críticas e relevantes.  

 Ao passo que se obtém os dados dos professores da cidade em que se realizou a 

pesquisa, tem-se uma relação direta com a mesma classe em esfera estadual, regional e 

nacional. O quadro dos professores constitui uma realidade de poucos investimentos públicos, 

a qualidade da educação é comprometida pela falta de interesse ou por falta de políticas 

públicas de elevado teor que favorecem ambientes agradáveis, dinâmicos e relevantes para a 

educação. 

 É lícito ressaltar, portanto, que a qualidade do ensino deve ser o princípio 

inquestionável de quem aspira ser professor. 

 As condições de trabalho não são nada animadoras, mas o docente pode contribuir, 

(mesmo com essas complicações) de forma brilhante para o ensino, buscando a melhoria da 
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educação através do comprometimento de aulas que possibilitam um universo de 

conhecimento, situações e fenômenos com clareza e sabedoria. 

 .  
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