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RESUMO 

 

 

O professor de uma determinada disciplina escolar tem um papel muito importante no 

aprendizado e na construção do conhecimento dos discentes, para tanto foram avaliados 

dezessete professores de física que atuam na rede pública de ensino do município de Ji-

Paraná, e vinte e sete acadêmicos no último período do curso de Licenciatura em Física, com 

o objetivo de analisar as perspectivas dos futuros profissionais docentes e a realidade daqueles 

que já estão atuando, bem como identificar a quantidade de professores formados e não 

formados na área de física e o quanto a formação influencia na carreira docente. Utilizou-se 

na pesquisa o método qualitativo, analisando os questionários aplicados observou-se que a 

maioria dos professores possui cargas horárias em várias disciplinas e muitos que ministram 

física não são formados, quanto aos graduandos a maior parte destes apresentou interesse em 

fazer a diferença em sala de aula, além de estarem cientes de que poderão no futuro ter que 

atuar em outras áreas que não é a sua formação.   Percebe-se que a formação do profissional 

tem certa influência nas aulas e que se faz necessário uma melhor organização do sistema e 

uma atenção especial à realidade existente. 

 

Palavras-chave: Formação de professores, Influência e Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The teacher of a particular school subject has a very important role in learning and knowledge 

construction of students, for both were evaluated seventeen physics teachers who work at 

public network of education in the municipality of Ji-Paraná, and twenty-seven academics in 

last sentence of the Bachelor's Degree in Physics, Aiming to analyze the prospects of future 

professional teachers and the reality of those who are already working and identify the 

number of teachers trained and not trained in physics and how training influences the teaching 

profession. Was used in the research the qualitative method by analyzing the questionnaires 

we found that most teachers have workloads across multiple disciplines and many who teach 

physics are not formed, as the graduates most of these showed interest in making a difference 

in classroom, besides being aware that they may in the future have to act in areas other than 

education. It is noticed that the formation of the professional has certain influence in class and 

that a better system of organization is needed and special attention to the existing reality. 

 

Keywords: Teacher training. Influence. Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Dentro de um mundo cada vez mais desenvolvido no ramo das ciências, especialmente 

quanto às novas descobertas tecnológicas, a matéria de física se torna cada vez mais 

necessária ao aluno, para que ele possa compreender melhor o que esta ao seu redor. O 

educador é peça chave para que isso aconteça. É importante que este tenha uma formação 

adequada às necessidades do aluno quanto à disciplina de física. A questão que se estabelece 

é: qual é a expectativa de futuros professores, e o que realmente professores de física tem 

colocado em prática na sala de aula? 

 A reflexão sobre o tema desenvolvido, juntamente com a necessidade de se entender 

mais sobre práticas educativas, levou ao crescimento de pesquisas na área da educação, e 

muitas teorias com relação á aprendizagem tem surgido. Entretanto, a complexidade do 

problema tende a ser mais extensa. 

Este trabalho pretende melhorar a compreensão quanto ás expectativas dos alunos com 

relação à sala de aula e o que realmente o professor que está em sala de aula tem enfrentado. 

O objetivo geral é realizar uma análise comparativa entre os professores que dão aula 

de física nas escolas estaduais de ensino regular no município de Ji-Paraná – RO e 

universitários que estão cursando matérias 7º período de física da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia campus Ji-Paraná. Para alcançá-lo foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 Identificar quantos professores é formado e não formado na área e o quão sua 

formação influencia na carreira docente. 

 Caracterizar a importância do professor na aprendizagem dos alunos.  

 Analisar as normas e leis que regulamentam o profissional docente.  

 Investigar as expectativas dos acadêmicos de fim de curso em relação à carreira 

docente. 

Para chegar ao tema apresentado, este trabalho foi estruturado da seguinte maneira: a 

introdução apresenta de forma geral, o tema fundamental, formação de professores e o 

problema relativo à sua mensuração. O segundo capítulo discorre sobre aprendizagem e 

suscita a importância do professor. O terceiro capítulo elucida sobre as leis que regulamentam 
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o profissional docente. E discorre também sobre os meios pelos quais o professor é 

contratado. O quinto capítulo expõe a metodologia aplicada no trabalho. O delineamento da 

investigação, os dados usados e as técnicas utilizadas para o alcance e análise desses dados 

são definidos. O problema de pesquisa e seus objetivos gerais e específicos, são novamente 

destacados, e ao final deste capitulo e apresenta as limitações da pesquisa. 

No quinto capítulo são analisados os resultados do levantamento individual feito com 

os alunos, e feito com os professores. Os resultados dos questionários são expostos e 

analisados, separadamente. E foram utilizados na posterior analise comparativa. 

A conclusão apresenta as considerações sobre este trabalho e, faz uma reflexão final 

sobre a pesquisa. Discute algumas considerações importantes que surgiram no decorrer do 

trabalho de pesquisa bibliográfica e na analise comparativa dos questionários. Essas 

considerações dizem respeito a uma serie de fatores relacionados à pesquisa a serem 

ponderados ao final desse trabalho. 

A realização deste trabalho é justificada na medida em que pouco se conhece sobre o 

que os estudantes esperam em relação à carreira docente, e o que realmente o professor 

enfrenta em sala de aula. O foco do trabalho é tentar fazer uma visualização geral dos dois 

lados (alunos a se formar e professor atuante). 

Tem-se ainda o objetivo de analisar a influencia da formação na carreira docente, visto 

que, professores não formados na área possuem maiores possibilidades de sentir dificuldades 

em ministrar aulas, devido não ter o rol de conteúdos visto na graduação. 

O professor da rede básica, dentro desta perspectiva, deve ter condições de fazer 

articulações entre os saberes escolares e o conhecimento do estudante, pois se ensinar fosse 

apenas questão de “dar aula”, cumprir horários e dar conta da listagem de conteúdos, tudo 

seria simples. 
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2. REFLETINDO SOBRE A APRENDIZAGEM 

 

 

 Quando o assunto é qualquer ramo que venha se relacionar com o ensino é impossível 

dissociar o processo de aprendizagem, pois um depende do outro. Porque compreendendo 

melhor este é que se poderá possibilitar aquele. Temos um locutor e um ouvinte, um que está 

a ensinar e outro a aprender. Ao longo da história, muitas pesquisas começaram a ser 

desenvolvidas no ramo da educação, principalmente com relação ao processo de 

aprendizagem do aluno, e são de grande importância para educação essas pesquisas e idéias. 

Há diferentes aspectos sobre isto que podem ser desenvolvidos.  

 Diferentes linhas de pensamentos surgiram com diferentes perspectivas, a serem 

defendidas e pesquisadas sobre a aprendizagem e seus diferentes processos e aspectos. Essas 

pesquisas procuram melhorar o ensino e o processo de aprendizagem o tornando mais eficaz e 

eficiente, cada uma procurando destacar e encontrar pontos no processo de ensino a serem 

melhorados e estudados. 

 De acordo com o dicionário, aprendizagem pode ser caracterizada pelo efeito de 

aprender (AURELIO 2014), ou seja, ocorreu uma mudança, algo que antes não era conhecido 

após o processo de aprendizagem passa a ser mensurado. Piaget (1990, p.12) faz uma analogia 

ao que é aprendizagem: 

 

Uma construção contínua, comparável à edificação de um grande prédio que, na 

medida em que se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou à montagem de um 

mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma 

flexibilidade e uma mobilidade das peças tanto maiores quanto mais estáveis se 

tornasse o equilíbrio.  

 

 Através da aprendizagem é possível descobrir novos caminhos, o sujeito passa a se 

conhecer e entender como assimilar melhor qualquer informação e conhecimento novo que 

chegue até ele.  Através da aprendizagem é possível prever combinações mais evidentes para 

melhoria do ensino e a melhor maneira de se adaptar. Visto que influência na vantagem 

própria do indivíduo nos acontecimentos a sua volta de maneira a torná-lo mais confiante, 

podendo assim ajustar-se melhor ao mundo ao seu redor.  

É possível que para alguns o processo de aprender demore mais, todos já nascem com 

uma pré-disposição para aprender e se adequar ao ambiente em que vive. Sendo possível a 

todos de alcançar algum tipo de aprendizagem de acordo com suas competências. Mas não é 

tão simples assim. De acordo com Bock, Furtado e Teixeira (2001, p.149): 
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[...] o conceito de aprendizagem não é tão simples assim. Há diversas possibilidades 

de aprendizagem, ou seja, há diversos fatores que nos levam a apresentar um 

comportamento que anteriormente não apresentávamos como o crescimento físico, 

descobertas, tentativas e erros, ensino etc. 

 

A ação de aprendizagem corretamente organizada pode desenvolver processos ativos. 

Sendo assim importante a organização prévia daquilo que se quer transmitir ao indivíduo, 

para que a aprendizagem ocorra de maneira mais efetiva, o que se faz considerar sobre a 

importância de pesquisas nas diversas áreas do ensino principalmente á respeito do processo 

de aprendizagem. 

 

 

2.1 APRENDIZAGEM MECÂNICA  

 

 

 Em ambientes escolares é possível ouvir de alguns alunos sobre a física comumente é 

ouvida que á física é só “decoreba” memorizar fórmulas, equações, e saber substituir os 

valores, mas como se diz é só memorização e não assimilação do que se estuda. Estudar as 

vésperas da prova, e conseguir preencher não é significado de aprendizagem, estudar o 

conteúdo superficialmente, é bem mais que decorar. Moreira (2006, p.16): 

 

Em física, como em outras disciplinas, a simples memorização de fórmulas, leis e 

conceitos podem ser tomados como exemplo típico de aprendizagem mecânica. 

Talvez aquela aprendizagem de “ultima hora”, de véspera de prova, que somente 

serve para a prova, pois é esquecida logo após, caracterize também a aprendizagem 

mecânica. Ou, ainda, aquela típica argumentação de aluno que afirma ter estudado 

tudo, e até mesmo “saber tudo”, mas que, na hora da prova, na hora da prova não 

consegue resolver problemas ou questões que impliquem usar e transferir 

conhecimento. 

 

 Habitualmente educadores, podem observar que alunos aprendem mecanicamente ou 

automaticamente, que é o armazenamento de informações pelo indivíduo de maneira 

arbitrária, sem qualquer relação com sua estrutura cognitiva, sem ligação específica com o 

que o indivíduo já sabe á qual rapidamente o aluno esquece. Aprendizagem sobre o 

Movimento Harmônico Simples é um exemplo disso, é possível estudar este conteúdo sem 

conhecer conceito de força, mas se o aluno já conhecer estes conceitos, será mais fácil de 

fixar este novo conteúdo. Ao decorar a fórmula do movimento uniforme, se o aluno não 

relacionar de maneira correta aos princípios de velocidade e espaço, sua aprendizagem será 

mecânica, pois ele apenas saberá a fórmula mais não entenderá corretamente sua utilização. 
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 Além disso, pode argumentar-se que de certo modo á algum tipo de associação, pois as 

informações não são processadas no “vácuo cognitivo” do aluno, pois é aprendizagem, mas 

não uma aprendizagem eficiente já que o aluno esquece facilmente, sendo assim não se pode 

concedê-la uma aprendizagem expressiva (MOREIRA 2006).  

 Embora o aluno pense que aprendeu, em muitos casos estudou de maneira, que 

futuramente não se lembrará do conteúdo, ou ao precisar ter conhecimento destes conceitos 

para aprender novos este não terá, pois quando “estudou” não aprendeu como deveria ou 

poderei ter aprendido. Obviamente na aprendizagem mecânica, o que o aluno aprende não é 

totalmente perdido, ou dissociado de qualquer informação pré-existente, no entanto pouco 

será aproveitado ou estabelecido em sua estrutura cognitiva, no entanto a aprendizagem 

mecânica deve ser deixada em segundo plano, dando preferência a processos de ensino, mas 

qualificados e significativos de maneira a enriquecer o intelecto do aluno. 

 Este tipo de aprendizagem pode ser usado quando o aluno não tem nenhum 

conhecimento prévio, ou subsunçor em sua estrutura cognitiva de modo a se relacionar com o 

que está a aprender, como exemplo ao estudar uma matéria totalmente nova á que o indivíduo 

não está acostumado será necessário aprender conceitos novos de maneira mecânica, até que 

estes se tornem mais elaborados e capazes de servir de ancoradouro para outros novos 

conceitos tornando estes assim mais firmes na mente do individuo. 

 

 

2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

 Muitas das pesquisas da área da educação tendem a elucidar sobre aprendizagem, uma 

delas é a teoria da aprendizagem significativa que fala sobre a importância de se relacionar 

um conceito novo a um conceito prévio em que o individuo já tenha conhecimento, dessa 

maneira será proporcionada uma aprendizagem significativa. Alguns atores procuraram falar e 

pesquisar sobre o assunto mais precursor da aprendizagem significativa é David Paul Ausubel 

que elucida como ocorre o processo de aprendizagem nas pessoas, fundamentada nos 

princípios organizacionais da percepção, estimando o entendimento de informações e não só 

por meio da memorização. Essa teoria proposta por ele ficou conhecida como teoria da 

Aprendizagem Significativa que possui como enfoco a análise da relação estabelecida entre o 

já conhecido pelo aluno e o que se está a ensinar a ele, neste processo a nova informação 



18 
 

interage em comum à estrutura de conhecimento específico, que Ausubel chama de conceito 

“subsunçor”. 

 De acordo com Ausubel (1978, p41),  

 

A essência do processo de aprendizagem significativa é que idéias simbolicamente 

expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não-literal) e não arbitraria ao 

que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva 

especificamente relevante para a aprendizagem dessas idéias. Este aspecto 

especificamente relevante pode ser, por exemplo , uma imagem, um símbolo, um 

conceito , uma proposição , já significativo. 

 

 O autor deixa claro que quando o aluno não consegue relacionar o que o professor está 

explicando com algo que ele já conheça o processo de aprendizagem não ocorre de maneira 

significativa, ou seja, o aluno não aprende apenas memoriza pouca coisa, e ainda depois de 

um tempo se esquece facilmente aquilo que supostamente aprendeu. A importância do 

conceito subsunçor está ligada ao fato que relacionando o novo a conceitos que o aluno 

conhece bem e este já faça parte de seu intelecto provoca a melhor identificação de qualquer 

conceito que venha se relacionar com este conceito. 

 Com relação à estrutura cognitiva do aluno podemos conceituar que ela é o que o 

aluno já conhece o que já está registrado em sua memória. Destaca-se que para que a 

aprendizagem significativa ocorra é necessário que alguns aspectos sejam considerados. 

Moreira, (2006, p.20) raciocina: 

 

Voltando as condições da aprendizagem significativa, uma delas é que o material 

seja potencialmente significativo. A outra é que o aprendiz manifeste uma 

disposição para relacionar, de maneira substantiva e não arbitraria o novo material, 

potencialmente significativo, á sua estrutura cognitiva. Essa condição implica que, 

independentemente de quão potencialmente significativo possa ser o material a ser 

aprendido, se a intenção do aprendiz for, simplesmente, a de memorizá-lo arbitraria 
e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como seu produto serão mecânicos 

(ou automáticos). 

 

 A permanência de certo conteúdo na memória é ampliada pelo apoio na estrutura 

cognitiva. Ao se estabelecer uma rede de considerações interligadas e com graus de 

exclusividade distintos aumenta as chances de fixação de novos conceitos, mas para tanto é 

preciso que o aluno esteja disposto a não apenas decorar os novos conteúdos e sim aprender, 

no entanto em contrapartida mesmo que este esteja disposto a aprender o que o professor tem 

a ensinar, este precisar ter um material potencialmente significativo se não de nada adiantará. 

 Quando um professor dá aulas ele precisa identificar a melhor maneira do aluno 

compreender novos conteúdos. Por exemplo, um professor de física que vai começar a ensinar 
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aos alunos a segunda lei da termodinâmica que enuncia o conceito de máquina térmica, pode 

utilizar o funcionamento de certos aparelhos como geladeira e ar-condicionado, estes 

exemplos trabalharam como um material potencialmente significativo, pois estes aparelhos 

são do dia-a-dia dos alunos e seguem o conceito de máquina térmica. Portanto sucede a 

assimilação de conceitos, que é obtenção de certa quantia de conceitos pelo processo de 

desenvolvimento de conceitos, a diferenciação desses conceitos e então ocorre a aquisição de 

novos conceitos. Ausubel, (1978, p.46) diz: 

 

Uma vez que significados iniciais são estabelecidos para signos ou símbolos de 

conceitos, através do processo de formação de conceitos, novas aprendizagens 

significativas darão significados adicionais a esses signos ou símbolos, e novas 

relações, entre os conceitos anteriormente adquiridos, serão estabelecidas. 

 

 Para ajudar na formulação de novos conceitos Ausubel propõe o uso de 

organizadores prévios que sirvam de ancora para o ensino e levem a ampliação dos conceitos 

subsunçores e promovam a aprendizagem. Segundo Ausubel (1978, p.171), “a principal 

função do organizador prévio é servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele 

precisa saber para que possa aprender significativamente a tarefa com que se separa”.  

 Os organizadores prévios têm a principal função de facilitador da aprendizagem, 

estes serão utilizados como ponte entre o que o aluno já sabe e o que o professor quer ensinar, 

no caso do material potencialmente significativo a ser usado não ser familiar ao aluno será 

utilizado um organizador “expositório” que terá a função de aproximar novos conceitos 

subsunçores que será formados. Mas se tratando de um material de conhecimento do aluno 

um organizador “comparativo” fará o papel de integrador entre novas idéias aos conceitos 

subsunçores. O fato de os organizadores prévios serem um grande facilitador na 

aprendizagem torna este um dos principais aspectos da pesquisa de David Ausubel. 

 De acordo com a teoria de Ausubel, o professor tem papel fundamental na 

aprendizagem significativa podendo estes ser enunciado em quatro tópicos: 

 Distinguir o propósito do conteúdo, organizando de maneira qualitativa e não 

quantitativa, de modo que seja passado ao aluno gradativamente começando por 

conteúdo menos abrangentes até chegar aos mais específicos e complexos. Dessa 

forma será transmitido ao aluno de maneira clara, abrangente e organizada. Essa 

poderá ser uma das tarefas mais difíceis, já que exige do professor preparo e 

conhecimento amplos sobre todo o conteúdo, exigindo dele decisões difíceis devidos á 

conteúdos programáticos extensos e impostos a ele. 
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 Examinar os conceitos claros e estáveis importantes que o aluno deverá ter em sua 

estrutura cognitiva para haver a aprendizagem significativa dos conteúdos. A 

organização dos conteúdos descritos no tópico anterior forneceram ajuda, para 

identificar os subsunçores. 

 Identificar o que o aluno já sabe sejam por meio de pre-testes, entrevistas ou outros 

instrumentos. Esta parece uma tarefa complexa mais necessária, já que há cronograma 

a serem cumpridos e regras a serem seguidas pelos professores de seus superiores, mas 

necessária já que apenas “supor” o que o aluno já sabe pode complicar todo o processo 

de ensino e não gerar uma aprendizagem significativa. 

 Facilitar a aquisição de novos conceitos com o uso de recursos que promovam a 

aprendizagem significativa. Trata de ajudar o aluno a compreender o que o professor 

tem a ensinar e incorporará sua estrutura cognitiva, e ligue ao que já é de seu 

conhecimento, não de forma forçada, mas em seu próprio modo de ver, sentir e reagir. 

 A aprendizagem significativa é dada por meio de um conjunto de ações e medidas, que 

devem ser estudadas e organizadas pelo professor, que é o mediador entre o aluno e o que ele 

precisa aprender. Esta teoria procurou estudar os fatores que mais influenciam na 

aprendizagem do aluno e demonstrar as melhores maneiras de encaixá-las á vivencia do 

professor, para que não seja apenas uma teoria, mas uma solução de ensino para professores e 

alunos. 

 

 

2.3 O PROFESSOR E SEU PAPEL NA APRENDIZAGEM 

 

 

 O professor é o pai das outras profissões, logo, se espera muito deste profissional, mas 

as expectativas que o envolvem e as competências a ele cabíveis nem sempre são discutidas e 

observadas. Depois de pesquisadas diferentes opiniões e aspectos da profissão, são 

necessários aqui citá-las e discutir sobre as mesmas, levando em conta o grande enfoque que 

este trabalho dá ao profissional docente.  
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2.3.1 O professor e sua formação  

 

 

 É impossível raciocinar sobre aprendizagem, sem pensar sobre a importância do 

professor neste processo. De igual modo não há como falar sobre a seriedade deste 

profissional sem se preocupar com uma sua formação. Ao argüir sobre formação do professor 

é necessário compreender que vai além das universidades, mudando a perspectiva 

excessivamente centrada na formação acadêmica, e se ponderando sobre uma perspectiva 

centrada também no terreno profissional. A formação de professores acontece de maneira 

durável e se recompõe constantemente estando ele em atuação (FREIRE 1998).  

 O profissional docente, ao iniciar sua carreira encontra desafios. Ainda mesmo que o 

professor venha com a bagagem vasta, através de sua formação inicial, encontra dificuldades, 

tais como planejamento, confiança, postura em sala e demais outras dificuldades, estas 

encontradas devido à falta de experiência, porém se o professor pauta-se em fazer planos de 

ensino e de trabalho consistentes e coerentes segundo a carga horária, conteúdo e nível de 

aprendizagem, o mesmo irá encontrar uma base em que ele mesmo construiu dessa forma o 

professor encontra dificuldades já permeadas em seu plano assim facilitando o contorno da 

mesma ou até mesmo sanando-as.  

 Em certos casos, por falta de zelo, ou até mesmo disposição o professor pode regredir 

e difundir aquilo que já havia evoluído, seja pelas dificuldades, ou por obstáculos que tenham 

se sobrepostos em seu caminho. É necessário que universitários de licenciaturas em sua 

graduação tenham a importante lição de que ser professor não é transferir conhecimento, mas 

deve-se possibilitar o aluno a produzir ou construir seus saberes (GARCIA 1999). Se no 

começo da sua formação o licenciando compreende que é necessário estar em formação 

continua, e que a sala de aula o moldara, tudo parecerá mais mensurável, e mais rapidamente 

conseguirá andar sozinho.   

 O professor se tornará mais eficiente e motivado ao logo de sua carreira, a entrada na 

faculdade é apenas o primeiro passo de um caminho que será construído com base nos 

conhecimentos de sua área específica, os meios didáticos aprendidos no curso e prática 

docente, que somados formam o fundamento da profissão. 

 Ao serem criadas expectativas em cima de um professor espera-se que este ao lado de 

sua formação específica saiba conviver com as dificuldades da profissão e os saberes de cada 

indivíduo (RIVERO, 2004). 
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 Ao conferirem a sabedoria conquistada no experimento profissional com a informação 

acadêmica na formação profissional o professor vive a incerteza da tarefa docente que não é 

apenas transmitir conteúdos mais criar o ambiente para que o aluno aprenda, e pensem 

corretamente, alguns professores são inseguros em sala de aula apenas passando de maneira 

mecânica o conteúdo com medo de errar e se perder, no entanto é possível que ele mesmo 

perceba a importância de sair do cronograma e mudar de atitude para criar o ambiente correto 

para o aluno.  

 O docente que consegue criar a atmosfera correta de ensino tem a pureza de transmitir 

aos alunos que o privilegio do ser humano é intervir no mundo e conhecê-lo de maneira 

inimaginável. 

 No processo de formação do docente á características essências a serem consideradas 

inquietação, indagação e interesse (MASETTO 1994). Saber que o conhecimento é uma fonte 

inesgotável. Saber aprender com suas (acadêmico) experiências, e refletir sobre a mesma. 

Dominar sua área específica e saber relaciona - lá a outras áreas. Procurar conhecer e explorar 

novos ambientes de informação, e tentar ao máximo manter-se atualizado com relação a 

novas descobertas e tecnologias tanto em sua área específica como na área da educação. 

 Em suma a formação deve contribuir para a vida pessoal e profissional do sujeito. O 

conjunto de elementos de ação que fazem parte da vida acadêmica deveria proporcionar aos 

acadêmicos diferentes magnitudes da formação entre elas promover o desenvolvimento 

pessoal, melhorar os conhecimentos e preparar o estudante da licenciatura para o mercado de 

trabalho.  

 

 

2.3.2 O professor e o ensino 

 

 

 Ao ensinar tem-se um locutor e ouvinte, isto é um professor e um aluno. Havendo 

também a relação entre a bagagem do mesmo e o que o professor ira ensinar. É 

imprescindível que desde sua graduação entenda que não há docência sem discente, e que 

aluno não é objeto do professor e vice e versa o professor também aprende ao ensinar 

(FREIRE 1996).  

 É preciso levar em conta os saberes do aluno e sua vida cotidiana e tentar incorporar 

os conteúdos ao habitual do aluno. Como um professor de física que pode utilizar as novas 

tecnologias para explicar conceitos físicos e chamar a atenção deles para a física presente em 
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seu dia-a-dia, é possível debater com agentes de alguns saberes com afinidade a instrução dos 

conteúdos, discutir com os alunos a utilidades de conceitos físicos na hora de economiza 

energia, dessa forma os alunos poderem se sentir inseridos no conteúdo e os farão serem 

pensantes e não apenas objeto de transmissão do conhecimento do professor. 

 Quando o educador entra em sala de aula deve ser aberto a indagações, e curiosidades, 

ás perguntas dos alunos, ser repreendo e inquieto de ao modo que possa criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou construção. O corre-corre para terminar o cronograma, as 

cobranças para entregar notas, não deve ser a prioridade é importante intrigar a curiosidade do 

aluno quanto ao passado em sala de aula, de tal forma que eles se cansem ao se surpreender 

com as novas descobertas. Não á dúvidas de que a prática do ensino deve ser imobilizadora, 

para os alunos, envolvendo- os até onde possível for.  

 Para Freire, (1996, p.103) “Assim como não posso ser professor sem me achar 

capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina não posso, por outro 

lado, reduzir minha pratica docente ao puro ensino daqueles conteúdos.” Algo a ser observado 

é que ao ensinar o conteúdo aos alunos estes não conseguem ver a aplicação a sua vida real, o 

professor precisa ter o conhecimento necessário sobre o conteúdo para saber suas 

aplicabilidades na vida do aluno. Dessa forma o aluno terá uma pré-disposição á aprender, 

pois compreenderá melhor o porquê de estar aprendendo certos conceitos. 

 Com isso o que mais fica defasado é o estudo das ciências que não é visto pelos alunos 

de forma clara e objetiva suas aplicações, a ciências acaba sofrendo certo preconceito por 

parte dos alunos, porque não entendem os conteúdos e suas aplicações. Mais do que passar 

todo o conteúdo referente ao ensino das ciências é necessário passar com clareza, para que a 

informação na se perca.  

 

 

2.3.3 O professor e o aluno 

 

 

 O professor tem papel social fundamental na vida das pessoas, e está figura sem 

duvida é memorável. Nas salas de aula é imprescindível que ocorra uma boa relação professor 

aluno para que aprendizado se torne mais eficiente. É notória a importância de pesquisas na 

área, no que tange a relação professor aluno, e sua importância na aprendizagem, e seu papel 

como mediador. Organizar uma prática escolar que proporcione uma relação adequada. Sendo 

sempre parte do consciente do profissional que é necessário, relação amigável entre educando 
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e educador. Portanto um diálogo cônscio e bondoso entre os dois se faz necessário no 

ambiente escolar. 

 Ao citar sobre a relação aluno e professor, Freire (1998, p.91) escreve: 

[...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um 

sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias serem consumidas 

pelos permutastes. 

 

 O professor carece criar o ambiente certo para o aluno, contudo também precisa 

compreender que por mais favorável que o ambiente seja ao saber, sua relação com o aluno 

pode influenciar na aprendizagem. O professor necessita ser, mais que o mestre em sala é 

preciso ser amigo e exemplo aos alunos, sem palavras grossas ou mesquinhas, importando-se 

com os sentimentos deles, respeitando as diferenças entre docente e discente, com coerência 

entre o que faz e o que diz.  

 Avaliar seu bom-senso em suas práticas em classe á todo o instante é indispensável 

para não afastar os alunos, e os deixar demasiadamente incomodados com sua presença em 

sala. Os professores com paixão pelo que fazem são os que se empenham, evidencia ânimo, 

energia intelectual e emocional em suas tarefas. Todavia, estas garantias manifestas de paixão 

necessitam ser amparadas por propósitos morais claros. Ensinar ordena polida excitabilidade 

para combater com o andamento humano. Saber o que doutrinar e em que momentos. Ter 

conhecimento também sobre o que estudar e em que ocasião (ARROYO, 2004). 

 Este é outro saber indispensável ao educador, saber quando ensinar, em que tempo 

agir para não atropelar as limitações do aluno, este precisa respeitas os alunos como seu 

semelhante e saber a onde começa autoridade e ferocidade, sendo assim saberá seus limites 

quanto a exercer seu papel de superioridade com relação aos alunos.  

 Este não pode estar nem muito a frente nem do lado, mas perceber seu verdadeiro 

papel na escola. Almeida (1998 p.57) diz “... apela-se a um professor que consiga caminhar ao 

lado e à frente dos alunos, a uma distância adequada, servindo de mediador entre os alunos e a 

nova informação ou tarefa”. 

 Levando em conta a coerência de aprendizagem por construção da informação, busca-

se a participação do aluno e fala-se no papel mediador do professor: É centrar no aluno a 

ensino-aprendizagem, criando qualidades para a inclusão pessoal necessária no processo de 

educação. É evidente a interdependência dos seres humanos, que diferentemente dos animais 

que aprendem por instinto, aprendem por meio da interação social, sofrem influências e 

transformações do convívio com os demais.  
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 O professor não pode ser terrorista provocando medo antipedagógico no aluno, 

ridicularizando alunos com mais dificuldades e deficiências intelectuais, ameaçarem turmas 

com notas baixas e provas vingativas, não irá gerar bons frutos, pois o complexo do medo do 

professor os acompanhara pela vida toda, por vez acanhando ainda mais alunos tímidos, e 

deixando alunos revoltados ainda mais irados e insatisfeitos, deixando alguns alunos com 

apreensão. A relação professor aluno deve ser a melhor possível buscando uma boa relação, 

qualquer pensamento contrário não passará de mera ingenuidade profissional. 
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3. LEIS E NORMAS PARA O ENSINO 

 

 

Para ministrar aulas de físicas, o professor deve estar preparado aos desafios que essa 

matéria proporciona, tida como difícil e inútil por muitos, as dificuldades em sala são diversas 

desde o planejamento de aulas que busquem chamar a atenção dos alunos até a falta de base 

em física de alguns alunos. Para entender quais os profissionais que estão aptos a assumir 

aulas de física, são necessários o estudo de algumas leis e normas que regulamentam o ensino 

no Brasil. 

A lei de diretrizes e base da educação afirma o direito à educação já enunciada na 

constituição federal. A necessidade de reformulação de uma lei que regulamenta se a 

educação no Brasil foi sentida por aproximadamente8 anos, neste tempo ela foi discutida até 

ser finalmente promulgada em 1996. No Brasil não foi a primeira vez que uma lei para a 

educação demorou tanto tempo para ser formulada a primeira LDB  que estava vigente até 

1996 teve sua primeira versão vem 1948,contudo só foi promulgada em 1961, 13 anos depois. 

Em 1964, ela foi sendo constantemente modificada por conta do golpe militar Após a ditadura 

militar o novo governa vez algumas alterações entre elas a reforma universitária, a reforma 

dos primeiro e segundo grau, e a lei que determinava que todos que fizessem o segundo grau 

terminassem com ensino profissionalizante. Demonstrando assim a grande inutilidade das leis 

para a educação regidas durante o período da ditadura militar.Em 1988 uma nova constituição 

foi formulada, dois anos depois do fim da ditadura, permitindo com esta nova constituição 

mais conversas sobre importantes leis no pais como as da Educação. No fim desse mesmo ano 

uma primeira proposta foi apresentada a Câmara dos deputados, mas as discussões sobre a lei 

foram prolongadas até 1990 quando acabou o mandato legislativo. 

 Após novas eleições as discussões sobre as leis envolvendo grandes setores do país 

foram retomadas entre elas sobre a educação. Com muitas mudanças, no projeto finalmente 

em maio de 1993 houve sua aprovação final em sessão plenária da Câmara dos Deputados. 

Depois disso foi encaminhada para aprovação do Senado Federal. Sem grandes percalços 

aconteceu a aprovação final deste projeto, o senador Darcy Ribeiro em tentou uma manobra 

regimental no senado que possibilitaria que uma nova proposta  de sua autoria fosse analisada 

primeiro atrapalhando tudo o que havia sido feito até então. 

 Após muitos fracassos, como o do senador Darcy Ribeiro e de outras tentativas 

também o projeto do senador Darcy Ribeiro foi relatado na Comissão de Constituição e 
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Justiça do Senado, de maneira concisa com as discussões feitas até o momento. Contudo até o 

fim do mandato em vigência a Câmara dos Deputados não aprovou o projeto. 

 Em 1995 com um novo mandato, um novo projeto da LDB foi assinado e enviado pelo 

senador Darcy Ribeiro, mas este projeto não condizia com o projeto original debatido anos 

antes por setores interessados na educação brasileira projeto este que já havia sido até 

aprovado em sessão da câmara dos deputados. Como naquela época o governo tinha o apoio 

da maioria do senado, e coagidos pelo fato do senador Darcy Ribeiro estar doente, mesmo 

contra as regras do regimento interno do Senado Federal os senadores discutiram as duas 

propostas ao mesmo tempo a que já havia sido aprovada pela câmara dos deputados e a 

proposta do senador. 

 Para que sua proposta fosse aceita o senador fez sucessivas modificações que 

agradassem os mais críticos a seu projeto que ia de encontro com as discussões até o presente 

momento e como forma de se retratar pelo regimento do senado que havia sido deixado de 

lado. Como justificativa o governo acusou o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados de 

serem muito detalhado e corporativista, em contraponto os defensores do projeto disseram que 

o projeto adversário era centralizador e privatista, mas como a maioria no senado era pro - 

governo o projeto aprovado em Câmara foi arquivado e em janeiro de 1996 o projeto do 

Senador foi aprovado sem mudanças significativas pelo Senado. O projeto voltou a Câmara e 

em dezembro foi aprovado, e mais tarde sancionado pelo então Presidente da Republica 

Fernando Henrique Cardoso, passando a entrar em vigor naquele mesmo ano. 

 Há muitos pontos sobre os quais podemos discorrer sobre a LDB, mas vamos apenas 

nos atear ao que diz respeito aos artigos sobre a educação no ensino médio, a educação no 

nível superior e sobre os profissionais da educação. 

 

 

3.1 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 O titulo VI da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) é titulada “Dos 

Profissionais da Educação” e fala sobre os planos quanto à carreira docente, em se tratando 

sobre plano de carreira, prerrogativas do ofício docente, a formação exigida para ocupação do 

cargo, e sobre as instituições de ensino competentes a formar tais profissionais. Neste tópico 

serão abordados os parágrafos que se fazem necessários conhecer deste capitulo. O primeiro 
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artigo possui dois incisos, a primeira fala sobre a importância da associação de teoria e prática 

e sobre o valor de se utilizar conhecimentos de anteriormente adquiridos. 

 No artigo 61 da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB 1996) diz que: 

 

Art.61 – A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidade de ensino e ás característicos de cada fase do 

desenvolvimento do educando terá como fundamentos: 

I – a associação entre teorias e praticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; 

II – o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades. 

 

 Sobre o inciso I podemos destacar que ele amplia as possibilidades de formação dos 

profissionais da educação validando a capacitação em serviço. Fica clara então a necessidade 

da formação fora da das instituições de ensino e dentro das escolas. 

 No inciso II discorrem sobre o aproveitamento de atividades que tenham feito parte da 

construção de uma trajetória formativa, conseqüentemente atividades que tenham gerado 

processos de aprendizagem. De acordo com Carneiro (2007 p.165): 

 

A formação do professor constitui aspecto angular da educação básica. O ideal é que 

se tenham docentes com formação avançada para atuar num nível de educação onde 

são definidos os valores e as condições básicas para o aluno aprender o 
conhecimento mínimo e laborar a visão estratégica imprescindível a compreender o 

mundo, intervir na realidade e agir como sujeito critico. 

 

 É explicito de maneira concisa que a formação para atuar na educação básica seja a 

licenciatura plena. Artigo 62 da Lei de diretrizes e base da educação (LDB 1996). 

 

Art. 62 A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-a em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas primeiras series do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

 

 O artigo 62 da LDB vem com o objetivo de mostrar a importância da formação do 

professor, que deve ser em licenciatura plena, a lei não cita sobre as diversas áreas da 

educação nem sobre a preferência, de que professores formado atuem em suas áreas 

especificas.  

 O Conselho nacional de educação (CNE) emitiu um parecer, aprovado em 08/05/2001, 

que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação 

básica, em nível superior e em curso de licenciatura de graduação plena, parecer de Nº 
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CNE/CP 009/2001. Para elaboração dessa nova norma o CNE teve como fundamentação três 

tópicos básicos. 

a) A formação docente, e o novo ordenamento da educação básica sendo construído de 

maneira coerente com os títulos da LDB, o conjunto de definições doutrinariam 

estabelecidos na resolução instituída de as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM) para o conjunto da educação básica e as orientações dos 

Parâmetros Curriculares nacionais (PCN) desenvolvido pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

b) Complementar a formação docente de acordo com as novas descobertas da ciência e o 

novo contorno da coletividade do conhecimento. Com isso, promover a aprendizagem 

dos alunos, construírem positivamente a diversidade e estimular a investigação. Idéias 

como essas e metodologias criativas e prover no aluno uma aprendizagem dinâmica e 

articulada, devem ser as características esperadas do professor. 

c) Construir uma visão nova com relação à escola que mudará seus conceitos de 

professor, processo pedagógico e de avaliação, portanto envolve pesar diferente com 

relação à fragmentação das etapas, voltando-se para uma disposição de espaço/tempo 

constante. 

 O objetivo desta nova formulação é que a licenciatura adquira sua própria identidade, 

desligando-se cada vez mais dos cursos de bacharel, sendo as licenciaturas cada vez mais 

especifica á área da educação. Logo se espera que acabe o sistema utilizado comumente de 

três anos de bacharelado e mais um de licenciatura, e que os cursos durante toda sua carga 

horária esteja voltados à educação. 

 São necessárias novas vertentes para que as políticas nacionais sejam montadas 

Carneiro (2007, p.166) citas as principais. 

  

a)Valorização (formação condição de trabalho,carreira, e remuneração) do professor 

de educação básica;b)Elevação de padrões de qualificação acadêmica e 

fortalecimento do perfil do profissional do corpo docente formador;c)Recuperação 

da infra-estrutura físico-institucional formadora, o que supõe:recondicionamento de 

espaços físicos, renovação de praticas de gestão e de formas de trabalho, recursos 

tecnológicos inovadores e construção, em linha continua de alianças estratégicas, 

sobretudo, entre agencias formadoras e sistemas de ensino; d) Estabelecimento de 

programas nacionais permanentes de formação continuada, ancorados em um 

sistema de avaliação periódica e de “certificação de cursos , diplomas e 

competências de professores”. 

 

 É primordial que para o serviço do professor saia bem feito as condições em que 

trabalha sejam as melhores possíveis, é difícil planejar uma boa aula sem as condições para 
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isso, como utilizar vídeos e softwares sem os equipamentos necessários e de nada adiantará 

uma aula planejada para laboratório se a escola não possuir. 

 A má remuneração também causa efeito direto na aprendizagem do aluno, professor 

que não tem um padrão de vida confortável, não produzirá bons frutos, se passar por 

dificuldades financeiras isso influenciara diretamente na sala de aula resultando em um 

professor mal humorado, ou até preguiçoso em sala dependendo das suas condições de vida. 

A falta de incentivo fiscal poderá acarretar em greves da categoria e insatisfação entre 

funcionários. 

 Para os casos onde não ocorre, a formação continua, o professor fica desatualizado, de 

novas teorias e materiais que surgem, para auxiliar em sala de aula. Como exemplo a todo 

instante surgem novas tecnologias, que entram para o cotidiano dos alunos, tecnologias essas 

que funcionam segundo muitos conceitos físicos e podem ser usadas como exemplos do 

cotidiano em física. Cursos que auxiliem o professor a conhecer as novas descobertas são 

essenciais para melhorar as aulas de Física. 

 Os princípios que regem as definições do Conselho Nacional de Educação (CNE) para 

a formação do professores da educação básica segundo Carneiro (2007, p.166): 

 

a)A noção de competência deve pervadir todo o substrato da formação docente; b) a 
harmonização entre formação disponibilizada e pratica esperada do professor é 

imprescindível; c) a aprendizagem se dá em cima de um conhecimento construído 

coletivamente; d) os conteúdos são veículos de desenvolvimento de 

competências.Portanto, é nuclear a preocupação de trabalhar com conhecimentos 

mobilizados, articulados e contextualizados; e) a interpretação da realidade supõe 

um conhecimento não repetido, mas reconstruído, o que implica na transformação 

da sala de aula em ambiente de investigação permanente; f) o professor e o aluno são 

detentores de repertórios prévios e pessoais de conhecimentos.Assim, a seleção de 

conteúdos não pode ser um processo estanque, mecânico, mas participado e coletivo, 

buscando-se, em qualquer circunstancia, a sua ampliação e o seu fundamento; g) a 

avaliação, focada no desenvolvimento de competências para a atividade profissional, 
deve voltar-se, substantivamente, para a capacidade de o aluno-formando acionar 

saberes e buscar novos conhecimentos. 

 

 Tais princípios buscam integrar o saber do aluno com o do professor e proporcionar 

conexão entre os conhecimentos estudados na formação do aluno e os da formação do 

professor. 

 Ainda em se tratando sobre a formação docente o Art.65 da Lei de Diretrizes e base da 

educação (LDB 1996) “Art. 65 A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 

pratica de ensino de, no mínimo, trezentas horas.” O professor precisa ter prática antes de 

chegar a sala de aula para tanto é de grande importância que tenham uma boa formação na 

pratica, ou seja, um estagio supervisionado de maneira correta e ativa que posso preparar os 
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futuros professores para a sala de aula. O fato de o artigo dizer que essas horas de pratica são 

exceto para o ensino superior se deve ao fato do ensino superior não possuir uma formação 

sistematizada, apesar de que muitos possuam formação avançada como mestrado, doutorado e 

pós-doutorado, mesmo com o constante avanço dos cursos de metodologias em ensino 

superior estes estão longe de possuir uma formação pedagógica sistematizada. Para 

esclarecimento deste assunto a Resolução do CONSELHO FEDERAL DA EDUCAÇÃO 

(CFE) Nº20/77 estabelece algumas condições para o docente do ensino superior. São elas 

segundo Carneiro (2007, p.172): 

 

i) Posse de diploma do diploma de graduação expedido por cursos superiores em se 
ministre a matéria ou disciplina idêntica ou afim. ii) Titulo de Mestre, Doutor ou 

Livre-Docente expedido por instituição idônea.iii)Ministração de disciplinas 

predominantemente da área de concentração da pós-graduação.iv)Aproveitamento, 

baseado em freqüência e provas em cursos de especialização ou aperfeiçoamento em 

forma definida pela CFE. v) Exercício de atividade técnico-profissional ou de 

atividade docente do nível superior de, pelo menos, dois anos. vi) Trabalhos 

publicados. 

 

 Em suma tanto quanto para a formação dos profissionais da educação básica como 

para os profissionais da educação no ensino superior e indispensável a pratica, esta não poderá 

ser separada da teoria, as duas devendo sempre “caminhar” juntas. 

 Ainda quanto à prática docente na educação superior o artigo 66 da LDB (1996): 

 

Art.66 A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 
pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de 

doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de titulo acadêmico. 

 

 É valido lembrar que a LDB em seu artigo 43 cita as principais funções da educação 

superior antes de aprofundar sobre a prática docente. LDB (1996): 

 

Art.43 A educação superior tem por finalidade: 

I.estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito cientifico e do 

pensamento reflexivo; 

II.formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III.incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais , científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
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sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração; 

VI estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados á comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade; 

 

 De acordo com o artigo 43 da LDB as instituições de ensino possuem deveres claros e 

concisos quanto à formação acadêmica, e para que estas qualificações possam ser alcanças os 

profissionais a fazerem parte do quadro docentes destas instituições devem ser os melhores 

possíveis a partir deste pressuposto, a lei deixa clara a prioridade para os profissionais com 

melhor programa de pós-graduação. 

 No parágrafo único do artigo 66 se refere ao que diz respeito aos profissionais 

possuem um alto saber adquirido no caso, de uma formação excepcional este docente poderá 

ocupar o cargo para áreas afim, já que como dito a prioridade sempre é o ensino, e que as 

instituições tenham o melhor profissional possível, este se enquadra por ter um notório saber. 

 Quanto aos deveres das instituições de ensino no que se refere a suas competências 

quanto ao profissional da educação, estes estão estabelecidos no artigo 67 da LDB (1996): 

 

Art. 67 Os sistemas de Ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação assegurando-lhe, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério publico. 

I.ingresso exclusivamente por concurso publico de provas e títulos; 

II. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para este fim; 

III.piso salarial profissional; 
IV.progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

V.periodo reservado a estudos, planejamentos e avaliação, incluído na carga de 

trabalho. 

Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional 

de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema 

de ensino.  

 

 É importante destacar o inciso I que cita a necessidade de se fazer concurso público, 

respeitando o que a constituição já deixa claro sobre concurso publico, e quanto à exigência 

do plano de carreira e do piso salarial, em seu artigo 206, Constituição Federal (1988): 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

 III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

 IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
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 V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade 

 

 Além das exigências do artigo da constituição quanto aos profissionais da educação o 

artigo também fala da gratuidade de ensino e sobre a importância do livre saber. Sobre o 

artigo 67 da LDB pode-se observar que ele cita a importância da formação continuada, 

incluindo ainda o tempo para o planejamento, e a valor de um ambiente de trabalho adequado, 

um professor só será um bom professor se tiver em um ambiente favorável ao ensino e tempo 

para preparo de suas atividades. Como a constituição federal alega garantia do padrão de 

qualidade este só será obtido se os outros incisos do artigo foram devidamente cumpridos e 

estabelecidos pelas instituições de ensino e os órgãos reguladores. Não há como obter um 

professor estimado se o ambiente não for estimado. As secretarias de educação têm por vezes 

confundidas expansão de escolas com expansão da educação, não há como criar novas 

instituições de ensino se as que já funcionam não estão promovendo as condições necessárias 

de trabalho aos professores e de ensino aos alunos, há que se procurar investigar a qualidade 

das escolas em funcionamento antes de se querer criar novas, só assim o padrão de qualidade 

será atendido. 

 Em suma é corretamente aceitável o professor ter que associar teoria e pratica, pois 

afinal à vida não e sé pratica nem tão pouco teoria. É também razoável que o profissional 

aproveite suas experiências anteriores, nisto se mostrará sua maturidade e dinamismo. Quanto 

a serem formados por instituições capacitadas e preparadas a formar estes profissionais. No 

entanto á instituições atuantes que não possui as estruturas corretas ao ensino. Á melhorias 

que as ações governamentais visão atingir não é suficiente nem tão poucos perceptíveis. 

 No que se diz respeito à formação, á que se qualificar se maneira a dar suporte aos 

profissionais e cada um em sua capacitação. Hoje ainda é possível ver profissionais atuando 

em áreas fora de sua habilitação. Em relação ao notório saber do artigo 66, mesmo que o 

profissional seja o mais qualificado possível, em uma determinada área, ministrar aulas em 

uma área sem ser sua formação, ainda sendo o mais capacitado possível, não é garantia de 

desenvolver as atividades tão bem quanto um profissional que se preparou para 

especificamente para essas aulas. 

 Quanto à valorização do profissional do artigo 67, é visivelmente em nossa sociedade 

á desvalorização desta classe. O plano de cargos e salários da categoria é claramente 

equívoco, e não valoriza a importância da profissão. Com a desvalorização do profissional, 
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este não desenvolve suas competências conforme deveria, não sobra tempo pra um bom 

planejamento. Ocorre então um comprometimento do trabalho do professor que é uma 

educação sem há qualidade que deveria haver sem houvesse mais valorização do profissional 

responsável. 

 

 

3.2 TERMOS DAS CONTRATAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 Ainda quanto aos profissionais da educação muitos que estão em sala de aula estão 

sobre o regime de contrato emergencial, que é regulamentado pela lei nº 8.666 de 1993, estão 

ditas as principais concepções para este tipo de contratação, e porque os concursos públicos 

precisam ser deixados de lado certas vezes. Com o intuito de impetrar o acessível, por meio 

do artigo 37 da Constituição Federal (1988): 

 

Art. 37. [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo comnatureza 

e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; [...] 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 

 Em tese a contratação temporária no domínio da administração publica necessita 

seguir três principais vertentes: 

 Ter um prazo pré-determinado; 

 Uma necessidade urgente e clara; 

 A existência de lei que autorize; 

  Para regulamentar esse tipo de contratação em 09 de dezembro de 1993 foi criada a 

lei nº 8.745 que regulamenta e defina as condições validas para a contratação emergencial, 

Brasil (1993): 

 

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os 

órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas 
poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e 

prazos previstos nesta Lei.  

 Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:  

 I - assistência a situações de calamidade pública;  

II - assistência a emergências em saúde pública; 
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III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística 

efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;  

V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro; [...] 

VII - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta 

de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de 

licença para exercer atividade empresarial relativa à inovação. [...] 

§ 1º A contratação de professor substituto de que trata o inciso IV do caput poderá 

ocorrer para suprir a falta de professor efetivo em razão de: 

I - vacância do cargo; 

II - afastamento ou licença, na forma do regulamento;  
III - nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor 

de campus.  

§ 2º O número total de professores de que trata o inciso IV do caput não poderá 

ultrapassar 20% (vinte por cento) do total de docentes efetivos em exercício na 

instituição federal de ensino. [...] 

§ 10.  A contratação dos professores substitutos fica limitada ao regime de trabalho 

de 20 (vinte) horas ou 40 (quarenta) horas. 

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito 

mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive 

através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público. 

 

 No 2º artigo da constituição fala sobre calamidade pública que podemos entender 

como sendo, os desastres naturais e às vezes imprevisíveis. Para o termo emergência o autor 

Justen Filho (2008, p.292) observa que: 

 

Observe-se que o conceito de emergência não é meramente ‘fático’. Ou seja, 

emergência não simplesmente uma situação fática anormal. A emergência é um 

conceito relacional entre a situação fática anormal e a realização de certos valores. 

(...) A emergência consiste em ocorrência fática que produz modificação na situação 

visualizada pelo legislador como padrão. A ocorrência anômala (emergência) 

conduzirá ao sacrifício de certos valores se for mantida a disciplina jurídica 

estabelecida como regra geral. A situação emergencial põe em risco a satisfação dos 

valores buscados pela própria norma ou pelo ordenamento em seu todo.No caso 

específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento 

imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de 

sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação 
pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo 

licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores. 

 

 A lei não deixa de explicitar que esse tipo de contratação, é para casos excepcionais, 

atividades essenciais do estado devem ser minuciosamente planejadas. Como a saúde publica 

e a educação, são atividades que podem ser planejadas, e são essenciais aos cidadãos estas 

pode ocorrer falta de funcionários por morte, exoneração, ou qualquer importuno de força 

maior que impeça o estado de planejar com antecedência, neste caso a lei se aplica, para que 

se lance um edital e com maior rapidez a demanda seja suprida para assim não haver prejuízos 

a população. 

 Todavia, por vezes os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as 

fundações públicas, tendem a usar essa lei de forma incorreta, para beneficio próprio, para 



37 
 

deixar de lado o concurso publico que é mais difícil de fraudar e usam da lei para contratação 

temporária para agraciar seus eleitores mais chegados em processos seletivos mais 

simplificados. Não que toda a contratação deste modo seja corrompida mais em certos casos 

tende a facilitar a corrupção. Esta situação é lamentável, pois vai contra os princípios do 

estado de democracia, e direito igual para todos, já que dificulta eu todos tenham acesso 

igualmente (em certos casos) aos empregos públicos que deveriam ser de ampla concorrência 

sem qualquer regalia ou tentativa de fraudar o regime democrático. No caso da educação essa 

situação pode ser ainda mais agravante, pois pessoas que poderiam desempenhar melhores 

funções ou se encaixar melhor em certos cargos oferecidos, são deixados de lado por vezes 

por eleitores privilegiados.  

 Atualmente no município de Ji-paraná localizado no coração de Rondônia podemos 

acompanhar através do site da secretaria da educação o quadro de professores das escolas e 

quantos deles são emergenciais. Este quadro reflete o quanto o planejamento do estado tem 

deixado a desejar já que um numero significante de professores está sobre o regime 

emergencial, e este se enquadra apenas em condições as quais já foram vistas aqui, e que 

dificilmente serão sempre muito decorrentes, cabe ao estado providenciar para que não ocorra 

mesmo em processos seletivos a deslealdade para que profissionais capacitados não sejam 

menosprezado pelos eleitores  privilegiados. 

 

Tabela 1: Escolas estaduais de ensino médio regular do município de Ji-paraná com numero de alunos e 

professores. 

Escola Alunos Professores 

da escola  

Emergenciais  

EEEFM MARCOS BISPO SILVA 1862 51 8 

EEEF M PROF EDILCE DOS SANTOS 

FREITAS 

402 20 3 

EEEFM GONCALVES DIAS 1051 23 3 

EEEFM 31 DE MARCO 783 22 4 

EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE 

OLIVEIRA 

1525 45 5 

EEEFM JANETE CLAIR 1006 28 5 

EEEFM RIO URUPA 1235 39 3 

EEEFM ALUIZIO FERREIRA 1815 46 6 

EEEFM LAURO BENNO PREDIGER 1312 35 1 
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EEEFM TUPA 306 10 2 

EEEFM JULIO GUERRA 1145 32 5 

IEE MARECHAL RONDON 1131 60 6 

EEEM JOVEM GONCALVES VILELA 832 18 5 

EEEFM PROF JOSE FRANCISCO DOS 

SANTOS 

1376 45 7 

EEEFM CEL JORGE TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA 

270 9 2 

Fonte: http://www.seduc.ro.gov.br/portal/index.php/escolas-estaduais.html acesso em 15 de junho de 2015 

 

 Este quadro arrazoa o quanto a contratação emergencial tem se tornado comum em 

nosso, talvez até o estado todo conjuntura nesta situação. Este tipo de contratação tende a 

interferir no trabalho do servidor, pois, o mesmo é um contrato que pode ser reincidido a 

qualquer momento que o estado julgar necessário não garantido ao funcionário muitos 

direitos. Com isto o funcionário tende a desempenhar seu trabalho de maneira, não continua, e 

sem planejamento em longo prazo, pois não é certeza que conseguirá cumprir tudo o que 

planejar. Em contrapartida o funcionário que entra em sala de aula por meio do concurso 

publico, tem a segurança de que pode fazer seu trabalho tranqüilamente e de que não sofrerá 

transferência, ou despensa a qualquer momento. 

 Por fim de tudo o que foi dito quanto às contratações dos profissionais da educação, a 

que se ressaltar a importância do planejamento das contratações realizadas no âmbito do 

ensino. A tendência do “jeitinho brasileiro” deve ser banida, pois afronta os princípios e 

normas expostos 
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4. METODOLOGIA  

 

 

 As pesquisas têm como objetivo, procurar saber sobre algo de que se tem pouco ou 

nenhum conhecimento. As ciências por meio de pesquisas tentam retratar a realidade teórica e 

prática, mas para atingir tais objetivos é necessária a utilização dos métodos corretos, do 

procedimento adequado, e de técnicas exatas. Com base nisso é necessário descrever tais 

vertentes da metodologia, mas nunca se esquecendo que o que importa é fazer ciência, mas 

saber como se abordou é essencial. É preciso colocar as coisas em seus devidos lugares 

sabendo assim a importância da metodologia para o pesquisador, que irá avaliar o tipo de 

pesquisador que quer ser, procurando assim tomar as decisões que considerar mais cabíveis a 

sua decisão, analisando o caminho feito e tendo autoconsciência de onde se quer chegar o que 

tem a fazer. Estreitando sua capacidade criadora, de acordo com seus principais objetivos, a 

metodologia preocupa-se em como chegar á eles.  

 O que realmente importa é pesquisar, discutir os caminhos a se percorrer, os já 

percorridos, os que poderiam ser explorados e percorridos não deve ser o foco, mais 

importante que isso é fazer a construção de algo novo, ou ter conhecimento de algo novo. 

Dito isto como auxílio a este trabalho, este capitulo irá mencionar questões quanto à 

metodologia utilizada. 

 Os capítulos antecedentes abordavam a ponderação do professor na aprendizagem, as 

jurisdições destes de acordo com o estado, e como ocorre a contratação deles. Estes capítulos 

servem como apoio para demarcação metodológica empregado neste trabalho, que objetiva 

uma análise comparativa entre os professores atuantes e futuros professores de física.  

 Neste capitulo são apresentados as direções metodológica utilizadas na investigação, 

para coleta de dados preliminares, e para a análise comparativa, abordando ainda a 

justificativa e as delimitações desta pesquisa. 

 A fundamentação teórica foi baseada nos diversos aspectos relacionados às diferentes 

perspectivas com relação á formação e a profissão dos profissionais docentes. Exploraram-se 

as várias competências, expectativas em relação a este profissional, e também com relação a 

formação e as formas pelas quais estes chegam a sala de aula. 

 Os problemas relacionados à profissão com suas potencialidades e limitações, foram 

mencionados para relacionar aos profissionais que foram objetos desse estudo. Existe um 

razoável grau de consenso no que se refere às necessidades de desenvolvimento e valorização 

destes profissionais. 
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 Para obter um quadro mais organizado, primeiramente foi aplicado um questionário 

aos professores que ministram aula de física nas escolas estaduais de ensino médio regular do 

município de Ji-Paraná-Ro, procurando alcançar o maior número de profissionais possíveis, 

em caráter de pesquisa qualitativa e quantitativo, procurando fazer uma análise comparativa 

entre os profissionais formados e não formados. Um segundo questionário foi aplicado então 

aos alunos matriculados em matérias do ultimo período do curso de licenciatura plena em 

física da Universidade Federal de Rondônia no campus da mesma cidade em que a pesquisa 

foi realizada com os professores já atuantes, este segundo questionário em caráter qualitativo 

e quantitativo tem como propósito saber as expectativas dos universitários com relação à 

carreira docente.  

 A análise comparativa entre os professores formados e não formados, se fundamenta 

no capitulo que diz respeito à importância do professor na aprendizagem dos alunos, e o 

quanto uma formação adequado influência nas aulas. Para responder ao problema geral, ou 

seja, que é fazer uma análise comparativa entre quem atua e como atua como professor e as 

expectativas de futuros profissionais nesta área os seguintes objetivos específicos foram 

estabelecidos: 

 Caracterizar a importância do professor na aprendizagem dos alunos.  

 Analisar as normas e leis que regulamentam o profissional docente.  

 Identificar quantos professores é formado e não formado na área e o quão sua 

formação influencia na carreira docente. 

 Investigar as expectativas dos acadêmicos de fim de curso em relação à carreira 

docente. 

 Este trabalho foi planejado considerando três etapas. A primeira se refere aos dois 

primeiros objetivos específicos e procurou a partir da contextualização de aprendizagem, falar 

sobre o papel e a importância do professor neste processo, e as leis e normas no que diz 

respeito à formação, competências da profissão, e como ocorre a contratação destes 

profissionais. Isto foi realizado por uma pesquisa bibliográfica com acervos relacionados ao 

assunto.  

 Na segunda etapa, referente ao objetivo de descobrir os profissionais formados e não 

formados e o quão sua formação influencia na carreira docente foi aplicado um questionário 

ao professores que ministram aulas de física nas escolas estaduais de ensino médio regular do 

município de Ji-Paraná-RO, em caráter quantitativo, apenas com questões fechadas esta 

pesquisa procurou identificar questões quanto à formação, carreira e aspectos das aulas destes 
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profissionais. A pesquisa tentou alcançar o maior número de professores possíveis tendo não 

participado da mesma x por cento do total de professores. 

 A terceira e última etapa está relacionada á pesquisa feita com universitários do curso de 

licenciatura plena em física, procurando delimitar os participantes apenas os alunos 

matriculados no último período do curso. Esta parte da pesquisa procurou identificar as 

principais expectativas dos acadêmicos quanto à futura carreira profissional. 

 Por último foi realizado uma análise comparativa entre as expectativas dos futuros 

profissionais da área e as respostas dos profissionais já atuantes. 

 Para avançar nos objetivos propostos foi realizado um delineamento do tipo descritivo 

exploratório adotando o método comparativo de análise. 

 Os dados utilizados nesta pesquisa foram primários e secundários. Os dados primários 

foram adquiridos diretamente com um questionário entregue em mãos aos professores da rede 

publica de ensino. E o outro de maneira similar sendo o questionário aplicado nas aulas das 

matérias do 7º período do curso de licenciatura plena em física. O objetivo destes 

instrumentos de coleta de dados foi o de ter maior conhecimento dos professores das escolas, 

e identificar as expectativas dos alunos concluintes do curso de física. O questionário 

utilizado com os universitários continha duas perguntas abertas para que o entrevistado 

pudesse interagir com o entrevistador e assim pudesse falar livremente sobre suas 

expectativas com relação a carreira docente, e sobre seu curso de formação, e para que eles  

pudessem falar abertamente sobre assuntos não tratados nas questões fechadas.A partir da 

coleta de dados, deve-se proceder a análise comparativa, entre os dados primários das duas 

pesquisas, que são á base deste estudo comparativo.Os dados secundários foram coletados a 

partir de material bibliográfico e documentos referentes ao papel e importância do professor. 

 Para a coleta de dados para a análise comparativa foi utilizadas tanto uma abordagem 

quantitativa quanto uma qualitativa. A abordagem quantitativa predomina principalmente na 

coleta de dados dos professores que ministram aulas atualmente, em termos de alcançar o 

maior numero destes. O instrumento utilizado foi entregue a todos, na tentativa de obter um 

maior grau de confiabilidade. Esse cuidado é necessário, uma vez que só assim uma analise 

entre os profissionais formados e não formados poderá ser mais criteriosa. 

 Os dados contidos nos questionários respondidos pelos professores da rede básica de 

ensino foram submetidos a um tratamento prioritariamente quantitativo, com analise 

estatístico das respostas, procurando determinar as principais diferenças nas respostas dos 

professores formados e não formados. Os contidos nos questionários dos acadêmicos foram 

analisados de maneira quantitativa, com análise estatística das respostas das questões fechadas 
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e qualitativa com análise crítica das respostas das questões abertas. Na etapa posterior 

procurou-se analisar comparativamente as respostas de algumas questões dadas aos 

professores e as respostas das perguntas fechadas dadas aos universitários. 

 Apesar da grande estima que um levantamento comparativo tenha em termos de 

apreensão dos fatos, a presente análise se depara com certas limitações. Primeiro, existe o 

limite impostos pelas próprias dimensões referentes ao papel do professor. Apesar da seleção 

de algumas vertentes sobre este profissional, sustentarem-se em extensa revisão bibliográfica 

e documental sobre os conceitos envoltos da profissão, mais especificamente a questão quanto 

à formação, existe um limite imposto pelas próprias dimensões de análise adotadas. 

 Outra limitação esta relacionada á seleção ao método. Já que era de interesse que o 

maior número de profissionais que ministram aulas de física no município participasse. Outra 

importante ponderação é que pelo fato dos questionários aplicados aos universitários terem 

sido nas ultimas semanas de aula semestre em que havia poucos alunos em sala. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

 Para a análise comparativa entre os professores que ministram aula de física no ensino 

regular das escolas estaduais de ensino médio do município de Ji-Paraná- RO e os alunos do 

7º Período do curso de licenciatura plena em física da Universidade Federal de Rondônia 

campus de Ji-Paraná, principal objetivo deste trabalho, foi feito primeiramente à seleção da 

metodologia utilizada.         

 O segundo passo foi à seleção das pessoas a serem pesquisadas. Os professores 

entrevistados foram os que dão aula de física no ensino regular, delimitando assim o modo de 

ensino. O município escolhido foi o de Ji-Paraná-RO, pois é onde possui o curso de física. As 

escolas pesquisadas foram às estaduais publicas dentro do município, para torna a entrega dos 

questionais mais acessível. 

 O principal objetivo deste primeiro questionário era traçar o perfil dos professores, 

saber quanto sua formação e sobre sua carreira e sua forma de ministrar as aulas, para 

comparar entre os formados e não formados, e posteriormente fazer uma analise comparativa 

quanto às expectativas dos acadêmicos. Foram aplicados questionários aos alunos 

matriculados em matérias do 7º Período, com o objetivo de saber suas expectativas com 

relação à carreira docente. 

 

 

5.1 ANÁLISE DOS QUESTIONARIOS DOS ALUNOS 

 

 

 O questionário foi aplicado á 27 alunos do curso de licenciatura plena em física da 

Universidade Federal de Rondônia campus de Ji-Paraná. Estes alunos estavam cursando as 

disciplinas do 7º Período. Os questionários foram aplicados em sala de aula 4 na aula de 

Seminários em História da Física e 23 na aula de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)  

primeiras informações pedidas eram quanto a perfil destes alunos, para conhecer melhor o 

contorno dos entrevistados. 
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5.1.1 Dados Pessoais 

 

 

 Através das informações obtidas quanto ao período buscou-se identificar a proporção 

de alunos que estão no período que corresponde às matérias dos 7º Período. 

 

Tabela 2: Período dos alunos pesquisados. 

 Período  Número de alunos  

3º Período 7% 

7º Período  18% 

Sem Período Exato 75% 

Total geral 27 

 

 O quadro obtido mostra á grande quantidade de alunos que já não tem mais período. 

Isto geralmente ocorre quando os alunos ficam com matérias atrasadas e não conseguem mais 

acompanhar as matérias do seu período, ou pelo fato de alguns trancarem, ou desistirem e 

depois de um tempo retornarem ao curso. 

 

Gráfico 1: Período dos Universitários pesquisados. 

 

 

 Apenas 19% dos alunos estão realmente no 7º Período. E 7% dos alunos cursam o 3º 

Período, e estão adiantando matéria do 7º Período. No gráfico 1 é possível visualizar que uma 

grande quantidade dos alunos não está em um período definido.  
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 Conhecer os períodos dos alunos se torna essencial para levar em conta na hora de 

avaliar algumas questões subseqüentes do questionário. Prontamente busca-se conhecer as 

expectativas com relação à carreira docente, pode-se entender que estes alunos que ainda 

estão no 3º Período visto que os alunos estão no 3º período do curso e o mesmo é composto 

por sete períodos, logo se conclui que estes alunos ainda irão ter experiências a vivenciar e 

ainda 4 períodos a frente para completarem sua formação no nível de graduação. Devido a sua 

imaturidade no curso estes acadêmicos não obtiveram experiências de sala de aula assim 

como estágios disciplinas praticas em que requer unir teoria e pratica docente. Assim 

concluímos que pela falta de experiências e maturidade de curso não podemos afirmar seus 

objetivos em expectativa da carreira docente. 

 

Gráfico 2: Ano de inicio e expectativa de conclusão dos universitários. 

 

 

O gráfico 2 é considerando o ano de inicio dos alunos e a previsão de conclusão.Oito 

dos alunos entrevistados, iniciaram a faculdade em 2009 e destes 5 falarão ter como previsão 

para conclusão do curso o ano de 2015.Dos 27 entrevistados, 16 responderão que espera 

concluir o curso este ano.O aluno mais antigo no curso, ingressou no ano de 2007 e não tem 

previsão para conclusão.  

Através das informações solicitadas quanto ao sexo, idade e cidade buscou-se traçar 

um perfil, dos pesquisados, e verificar a proporção quanto ao gênero dos estudantes, a idade, e 

quantos deles vêm de municípios vizinhos. A questão referente ao sexo procurou identificar a 

proporção dos gêneros dos alunos pesquisados. Dos entrevistados 55,5% se declararam do 

gênero feminino, e 45,5% masculino.  
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Gráfico 3: Idade dos universitários. 

 

 

O gráfico 3 mostra que dos 27 universitários participantes da pesquisa,14 tem entre 20 

e 25 anos, sendo estes a  maior parte dos estudantes. 

 

Gráfico 4: Cidade em que os universitários moram. 

 

 

 Através do gráfico 4 nota-se que 72% dos alunos residem no município de Ji-Paraná, 

ou seja, na mesma localidade do campus, porém existem alguns alunos que se deslocam de 

seus municípios de origem para estarem estudando. Os municípios são estes: Presidente 

Médice que fica á 35 km de Ji-Paraná, Urupá á 76 km, Alvorada á 126 km e Rolim de Moura 

aproximadamente á 107 km. Com estes dados verifica-se que os 28% dos alunos tem que se 

deslocar das suas cidades para fazer a graduação. 
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5.1.2 Expectativa profissional 

 

 

 As questões 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, e 10 do questionário do apêndice A dos universitários 

foram questões fechadas com o intuito de verificar, estatisticamente as expectativas dos 

alunos quanto a carreira docente, e a questão 9 é aberta para que os alunos especifiquem suas 

expectativas com relação a carreira docente. 

 A primeira dessas questões se dirigia à expectativa docente em relação aos alunos. Na 

questão 1 foi perguntado aos alunos “ Qual você acha que é a maior dificuldade dos alunos 

em aprender física? Marque quantas opções quiser.” 

 

Gráfico 5: Questão 1 do questionário dos universitários. 

 

 

 A questão tinha como intuito saber o que os universitários acham que são as maiores 

dificuldades dos alunos em aprender física. Procurando saber o que eles esperam encontrar 

com relação às dificuldades dos alunos. O gráfico 5 mostra  os resultados.Os alunos tiveram a 
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opção de poder marcar mais de uma questão e ao todo os 27 alunos somando-se todas as 

opções marcadas, eles assinalarão 85 vezes. Dessas 85 marcações, de acordo com o gráfico os 

alunos demonstram acreditar que a maios dificuldades dos alunos em aprender física é falta de 

conhecimento em matemática, seguida dos métodos de ensino utilizados e preguiça com 14 

marcações. A menos apontada por eles foi falta de apoio da família. 

 

Gráfico 6 : Questão 2 questionário dos universitário. 

 

 

 A questão 2 do questionário dos alunos do curso de física, os questionava sobre qual 

conteúdo eles acham que terão mais dificuldades em ensinar.Novamente eles puderam marcar 

mais de uma opção ao todo foram assinaladas 52 vezes dentre as opções dadas os resultados 

estão expostos no gráfico 7. 

 A matéria mais assinalada pelos acadêmicos foi a de Magnetismo que é conteúdo do 

3º ano do ensino médio. Logo em seguida vem a matéria de Eletricidade que é também 

componente do conteúdo programático do terceiro ano. A matéria menos considerada foi a de 

termodinâmica, da grade curricular do 2º ano do ensino médio. Esta matéria por sua vez não 

foi marcada por nenhum dos pesquisados, e, portanto não aparece no gráfico. 
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Gráfico 7: Questão 3 do questionário dos universitários. 

 

 

 O gráfico 7 mostra os resultados da questão 3, do questionário dos alunos que pediu 

aos alunos que dessem uma nota de 0 á 10 ao quanto eles conseguem associar os conteúdos 

vistos no curso ao cotidiano. Sete valores distintos foram marcados e três alunos, disseram 

conseguir fazer uma boa associação entre a física e o cotidiano. E um aluno considerou quatro 

a maneira como faz essa associação. Sendo que 0 é considerado ruim e 10 Ótimo, 11 alunos 

considerarão uma nota 8 para esta questão. Tirando a média das notas dos alunos tem se que 

entre os pesquisados, a média do quanto eles conseguem associar a física ao cotidiano é sete. 

 Ainda nesta questão foi pedido aos alunos que justificassem essas notas, dentre os 

comentários deles pode-se destacar alguns, entre eles está um discente que deu nota 10 e 

justificou: “tudo ao redor. pode ser associado à física” através disso ficou claro o quanto ele 

consegue fazer a relação com o cotidiano. Já outro acadêmico que deu nota 5,5 disse: “alguns 

conteúdos para mim é difícil de associar”, observa-se que para alguns conteúdos ele encontra 

dificuldade na associação dos conceitos físicos, por isso uma nota relativamente baixa. Um 

aluno respondeu; “o conhecimento adquirido é muito teórico” entende-se que este aluno julga 

os conhecimentos vistos no curso transmitem mais teoria que aplicação sendo assim deu uma 

nota 5 para o quanto consegue fazer a associação. 
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Gráfico 8 : Questão 4 do questionário dos universitários. 

 

 

 O gráfico 8 divulga os resultados da questão 4 do questionário dos alunos, que pedia a 

eles que dessem uma nota ao quanto conseguem associar os conteúdos vistos no curso de 

física, as novas tecnologias e descobertas.A média das notas dos alunos, foi 7, sendo que 6 

dos 27 alunos marcaram nota 10, ao quanto conseguem associar a física à novas tecnologias e 

descobertas. 

 

Gráfico 9: Questão 5 do questionário dos universitários. 
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 Estão dispostos no gráfico 9 os respostas obtidas na questão 5, que perguntava aos 

acadêmicos com que freqüência pretendiam abordar conteúdos de física moderna e 

contemporânea em suas aulas quando fossem professores. A maior parte respondeu que 

sempre, sendo eles 14, os que responderam às vezes foram 10 discentes, 2 responderam 

ocasionalmente e apenas um disse que nunca.  

 

Gráfico 10: Questão 6 do questionário dos universitários. 

 

 

 Os resultados contidos no gráfico 10 são referentes à questão 6 que perguntou aos 

alunos se pretendiam utilizar as tecnologias apreendidas no curso nas aulas quando forem 

professores. Onde 7 acadêmicos marcaram que sempre, 16 disseram que as vezes , 4 

responderam que ocasionalmente e nenhum disse nunca. 

 

Gráfico 11 : Questão 7 do questionário dos universitários. 

 

 

 No gráfico 11 está a analise da questão 7 que visa saber a freqüência com que os 

futuros professores pretendem utilizar os experimentos vistos na graduação para o ensino de 
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física. São 16 os discentes que responderam que sempre, 10 marcaram às vezes, um disse que 

ocasionalmente e ninguém assinalou a opção nunca. 

 

 

Gráfico 12 : Questão 10 do questionário dos universitários . 

 

 

 Na questão 10 perguntou-se aos acadêmicos em quais disciplinas pretendem ministrar 

aulas os resultados estão no gráfico 13 que mostra que 27 dos pesquisados responderam 

Física, 15 marcaram Matemática, 6 assinalaram Biologia, 5 disseram Ciências no ensino 

fundamental, 3 responderam Geografia, 2 apontaram História, um dos discentes marcou 

Sociologia, outro Filosofia e ainda um marcou Artes.  

 Na questão 9 os alunos puderam raciocinar quanto as suas expectativas em relação a  

carreia docente e falar livremente o que pensam sobre o assunto.Dos 27 alunos pesquisados, 8 

responderam nenhuma, sendo que um deste ainda citou que não cria expectativas.Três de 

todos os pesquisados, citou que se preocupa com o salário : “ Que nunca entre em greve, e 
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que o salário seja bom”.Cinco dos 27 escreveu ter boas expectativas, e três dos 27 alunos, 

acreditam ser um mercado de trabalho promissor : “Boa, pois sempre haverá emprego nesta 

área.” Dos 27 universitários concluintes, dois manifestarão se preocupar em serem 

valorizados.Um apenas citou que é “ Preocupante”, outro aluno falou gostar da carreira 

docente: “Eu gosto da carreira docente apesar de todas as dificuldades da profissão gosto de 

ensinar, através das experiências que tive pude ver como é a realidade da educação e estou 

disposta a exercer”. 

 De maneira especial duas respostas se destacam, estes alunos disseram querer fazer a 

diferença na sala de aula. Um do total geral de alunos, diz que seu desejo é “ensinar com 

qualidade. Três dos 27 disseram querer se especializar, um disse que vai fazer mestrado, e os 

outros dois responderam querer se especializar gradativamente. Os alunos fazem uma idéia do 

que vão enfrentar mais, ainda assim, tende a se preocupar com as surpresas que podem vir a 

enfrentar. Um deles disse “Espero que seja bom, e que valha a pena continuar a carreira 

docente, pois não desistiremos do futuro das crianças e jovens...” 

 

 

5.1.2 Questões quanto à formação 

 

 

 No questionário aplicado aos alunos buscou-se conhecer questões quanto à formação. 

Em uma questão aberta procuro-se entender se os alunos sentem o desejo de fazer outra 

graduação, qual curso e o porquê. A questão oito procurou saber se os alunos têm vontade de 

fazer outro curso de graduação. 

 

Gráfico 13: Questão 8 do questionário dos universitários. 
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 Dos vinte e sete alunos que responderão aos questionários dois não responderam. 

Cinqüenta e nove por cento dos alunos manifestam o desejo de fazer outra graduação Dos que 

disseram não querer fazer outra graduação, um disse já ser formado, outros que pretendem 

fazer especialização, e um respondeu que não sabe dizer ainda. Também na mesma questão os 

alunos citarão quais os cursos que gostariam de fazer. 

 

Gráfico 14: Questão 8 do questionário dos alunos. 

 

 

 A maior preferência entre os alunos, para um segundo curso de graduação é 

engenharia civil, logo em seguida vem direito com três alunos, e depois com dois alunos cada 

vem Bacharel em Física e Psicologia. Um aluno quer fazer Educação física, e outro quer fazer 

filosofia. Umas das principais razões apontadas por eles para fazer outro curso é a questão 

financeira. 

 A última questão do questionário dos universitários tinha o objetivo de fazer com que 

os alunos falassem livremente sobre seu curso de formação, suas dificuldades e as principais 

contribuições para a carreira. 

 As dificuldades mais citadas pelos alunos, enfrentadas durante o curso de física foram,  

à falta de estrutura na Universidade, métodos de ensino utilizado pelos professores, questões 

externas como trabalho e locomoção, um ensino médio fraco, dificuldades em matemática e 

grade curricular tumultuada. 

Muitos dos alunos citaram dificuldades devidas à grade curricular, um dos alunos especificou 

o porquê para ele esta grade originou dificuldades. 

 “Sempre gostei do curso de física. Por isso escolhi esse curso. No decorrer do curso, 

achei complicada a ordem da grade de disciplinas Pois, por exemplo: Metodologia é no início, 
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só que quando vamos fazer meu Trabalho de Conclusão de Curso, não sabemos por onde 

começar, pois não é expresso isso. A greve também me prejudicou muito, pois quando eu 

estava começando a me adaptar na faculdade (4º Período) começou a greve. Ficou muito 

tempo e minha grade bagunçou, tive que correr a traz da matéria que faltava, mas não tinha 

mais turma fixa, como antes. Senti-me perdida.” 

 Sobre pontos quanto aos algumas dificuldades enfrentadas relacionada aos professores 

alguns ponderaram: “Ótimo curso, ruim que poucos professores têm uma boa didática 

dificultando o aprendizado...” outro aluno fala sobre a falta de dialogo “No meu curso uma 

das maiores dificuldades foi à falta de dialogo professor-aluno...” outro ainda cita outros 

motivos, “O curso ainda tem muito que melhorar com relação à grade, estrutura, metodologias 

dos professores, tais pontos dificultam o aprendizado...”. Outro aluno citou ainda “A falta de 

humanismo por parte de alguns professores também atrapalhou o andamento do curso...” 

 Questões quanto às dificuldades em matemática foram citadas: “As maiores 

dificuldades durante o meu curso foram, interpretar corretamente, os enunciados e usar a 

matemática de forma satisfatória...” outro ainda disse: “Há maior parte das minhas 

dificuldades tem seu principio na matemática, os conceitos físicos foram abordados de forma 

clara e proveitosa...” a interpretação de conceitos e dificuldade nos cálculos foi em geral 

bastante considerada como dificuldade no curso. 

 A falta de estrutura da universidade dificultou também o desempenho acadêmico de 

muitos como exemplos têm-se: “Dificuldades maiores com certeza é a falta de estrutura, 

como biblioteca, (quase sem opção)...” 

 Outras questões externas como trabalho e locomoção foram lembradas: “Maior 

dificuldade é a distancia da faculdade até a minha casa, depois funcionários que não ajudam 

(exceto professores)...” outro fala sobre a flexibilidade para se dedicar por causa do trabalho: 

“ Tive uma certa dificuldade, devido ao trabalho externo onde me atrapalhou muito em 

questão de tempo no curso.” 

 Um ensino médio fraco foi à dificuldade de alguns alunos como este: “Foi muito 

difícil no começo do curso, matemática básica ruim no ensino médio atrapalhou todo o 

andamento do curso” outro disse ainda. “A falta de compreensão de alguns professores com 

as dificuldades que trazemos do ensino médio.” 

 O Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) foi citado como 

contribuição para a carreira. Como por exemplo, este aluno “O PIBID foi uma das principais 

contribuições, pois não tinha noção sobre a relação professor-aluno e vice-versa”e este “As 

contribuições são as experiências que tive em participar do PIBID...” 
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  “O curso contribuiu para uma nova visão do mundo, pois agora olho e vejo em 

tudo os fenômenos físicos ocorrendo.” 

 “As principais contribuições do curso para a minha vida foi à mudança que tive da 

visão com relação ao mundo, ter um olhar físico para com as situações do dia-a-dia, também 

desenvolvi o habito da pesquisa...” 

 

 

5.2  ANÁLISE DOS QUESTIONARIOS DOS PROFESSORES 

 

 

 A pesquisa feita com professores foi realizada no município de Ji-Paraná no estado de 

Rondônia, e foi delimitada aos professores que ministram aulas de física em escolas estaduais 

de ensino médio regular. 

 Após uma busca a lista das escolas que participariam desta delimitação da pesquisa os 

questionários foram encaminhados as escolas, e com a devida autorização das autoridades 

escolares, foi entregue aos professores e aqui neste trabalho citaremos os dados colhidos nas 

escolas.  

 O questionário foi entregue em todas as escolas listadas na tabela abaixo mais apenas 

as que têm o símbolo verde devolveram os questionários. Ao todo 15 escolas foram 

selecionadas, mas apenas três não participarão da pesquisa. E dezessete professores 

entregaram os questionários. 

 

Tabela 3: Tabela com o nome das escolas estaduais de ensino médio escolhido e o numero de questionário 

entregue em cada escola e o status da devolução, símbolo verde para entregue e vermelho sem retorno. 

Escola Numero de Professores Status de Entrega 

 

E.E.E.F.M. Gonçalves 

Dias 

1   
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E.E.E.F.M. Aluizio 

Ferreira 

2   

  

E.E.E.F.M. Janete Clair 1   

E.E.E.F.M. Juscelino 

Kubitschek de Oliveira 

 

1   

E.E.E.M. Jovem 

Gonçalves Vilela 

2   

  

E.E.E.F.M. Júlio Guerra 2   

  

E.E.E.F.M. Lauro Benno 

Prediger 

2   

  

E.E.E.F.M. Marcos Bispo 

da Silva 

2   

  

I.E.E. Marechal Rondon 

 

1   
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E.E.E.F.M.Professor José 

Francisco dos Santos 

 

1   

E.E.E.F.M.31 de março 2   

  

E.E.E.F.M.Rio Urupá 1   

E.E.E.F.M.Tupã 1   

E.E.E.F.M.Professora 

Edilce dos Santos Freitas 

 

1   

E.E.E.F.M. Coronel Jorge 

Teixeira 

 

1   

 

 Os questionários contem xx questões, das quais se dividem por assunto, tais como: 

 Dados pessoais  

 Formação  

 Professores não formados em física 

 Carreira Docente   

 As questões dos dados pessoais visão conhecer o perfil dos profissionais, e as quanto a 

formação visa saber especificidades da formação dos pesquisados. As questões de 10 á 16 são 

especialmente dirigidas aos professores não formados em física. E as demais são com relação 

à carreira docente dos profissionais analisados, sua forma de ministrar aulas, e outros 

aspectos. 
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5.2.1 Dados Pessoais e formação dos professores 

  

 

 As primeiras questões dos questionários visavam traçar o perfil do grupo de 

professores pesquisados. 

Gráfico 15: Graduação, instituição de ensino e duração do curso dos professores. 

 

 

 O gráfico sintetiza as informações quanto à formação, instituição de formação e tempo 

de duração. Nove dos professores são formados em física, dois em licenciatura curta em 

ciências, e seis em matemática. 

 Trezes dos dezessete pesquisados fizerem seu curso de formação na Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), um na Universidade Regional do Nordeste (URN), outro na 
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Universidade Federal do Alagoas (UFAL), outro na Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN) e um na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 Dos dezessete professores um demorou sete anos para concluir a graduação, dois 

demorou seis anos, um demorou cinco anos, nove demorou quatro anos e quatro demorou três 

anos. 

Gráfico 16: Ano de conclusão da graduação dos professores. 

 

 

 O gráfico 16 mostra os períodos em que os professores concluirão seus cursos de 

formação. Um deles se formou antes da década de 90 começar, outro se formou entre os anos 

de 1990 á 1995, quatro se formarão entre 1996 á 2000, dois se formarão no inicio dos anos 

2000, e a maioria dos professores sendo estes sete deles graduou-se de 2006 á 2010, e dois se 

formarão a menos de cinco anos. 
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Gráfico 17: Gênero dos professores. 

 

 

No gráfico acima está explicito a proporção de gênero dos professores analisados. 

Onde cinqüenta e dois por cento dos professores são homens e quarenta e oito por cento se 

declararam do sexo feminino. 

 

 

 A faixa etária dos profissionais pesquisados, esta disposta no gráfico 18 e ao analisar 

esta tabela, percebe-se que a maioria dos profissionais esta na faixa de idade entre 45 e 55 

anos com vinte e nove. Com vinte e quatro por cento, está os professores entre a faixa de 
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idade de 31 á 35 anos. Com vinte e três por cento, os professores com idade entre 26 e trinta 

anos, com dezoito por cento 39 á 45 anos, e com menor percentual, os com idade entre vinte e 

vinte e cinco anos, apenas seis por cento. 

Gráfico 19: Questão 4 do questionário dos professores. 

 

Dos professores entrevistados que participarão da pesquisa, nove são formados e oito 

não formados, fazendo uma analise comparativa entre eles, temos que dos professores 

formados cinco possuem especialização e quatro não possuem. Dos que não são formados 

sete possuem especialização e um não tem qualquer especialização. Foi perguntado aos 

professores á respeito de seu vinculo empregatício e todos entraram por meio de concurso. 

Gráfico 20: Questão 6 do questionário dos professores. 

 

 

Analisando o gráfico, seis dos nove professores formados atuam a mais de um ano e 

menos de cinco anos como docente, entre cinco e dez anos e dois há a mais de vinte anos. Dos 

professores não formados um atua a entre cinco e dez anos, cinco entre dez e vinte e dois a 

mais de vinte anos. 
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Gráfico 21 : Questão 7 do questionário dos professores. 

 

 

O gráfico vinte e dois mostra os dados da questão sete que perguntou há quanto tempo 

eles atuam como professor de física. Dos formados, dois atuam a menos de um ano, sendo 

que no gráfico 21 nenhum deles respondeu atuar a menos de um ano como professor, o que 

significa que dois deles começaram como professor em outra área sem ser a de física. Cinco 

dos formados atuam a entre um e cinco anos, um a de cinco a dez anos e um há mais de vinte 

anos.  

Dos formados dois responderam que atuam como professor a mais de 20 anos, mas só 

um atua a mais de vinte anos como professor de física. Dos professores não formados três 

atuam de cinco a dez anos como professores de física e cinco de dez a vinte anos. Dois dos 

professores não formados atua a mais de vinte anos como professor, mas nem um dos dois 

atua a mais de vinte como professores de física. É curioso perceber que os oito dos não 

formados já atuam entre cinco e vinte anos, tempo suficientes para a contratação de um 

professor formado na área. 
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Gráfico 22 : Questão 8 do questionário dos professores. 

 

O gráfico 22 quantifica as diversas áreas especificas em que os professores já 

ministraram aulas. Vinte e sete por cento já seu aula de matemática, vinte por cento aulas de 

química e vinte por cento aulas de ciências do ensino fundamental, nove por cento aulas de 

sociologia, sete por cento biologias, seis por cento de geografia, cinco por cento de filosofia, e 

história, historia e geografia de Rondônia e artes dois por cento cada uma. 

Foram também questionadas aos alunos suas horas/aula em cada disciplina, na questão 

onze. Cinco não responderão e quatro não especificarão. Cinco em sua maioria possui mais 

horas/aulas na matéria de física. Apenas um tem apenas aulas de física, este por sua vez é 

formado em física.  

Dois possuem mais aulas em outras matérias do que em física e deste um é formado 

em matemática e o outro em física, sendo o professor de física, mais atuante na matéria de 

ciências do ensino fundamental com 12 horas/aulas, e biologia com 8 horas/aulas. Um fato 

que chamou atenção foi que uma das escolas pesquisadas informou a existência de um 

professor formado em física, no entanto o mesmo não possuía carga horária na disciplina.  
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Nesta mesma escola o professor que ministra as aulas de física não é formado na área. 

Este por sua vez é formado em licenciatura curta em ciências com especialização em 

matemática, e já atua como professor de física de dez a vinte anos, e informou que ministra as 

aulas por falta de professor formado na área e por opção. 

 

Gráfico 23: Questão 17 do questionário dos professores. 

 

 

Quando questionado aos professores se mudariam de profissão treze deles responderão 

que sim, sendo que destes sete são formados e seis não formados. Três responderão que não 

mudaria onde apenas um é formado e dois não formados. Um dos professores não respondeu 

a esta pergunta. 

 

 

5.2.2 Questão especifica aos professores não formados 

 

 

 Ás questões enumeradas de 10 á 17 foram voltadas aos profissionais que não são 

formados em física, com o objetivo de saber mais sobre sua formação. A primeira questão 

procurou saber o que levou estes profissionais que não são formados na área especifica de 

física a ministrar essas aulas. 
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Gráfico 24: Questão 10 do questionário dos professores. 

 

 

Os professores não formados totalizavam-se oito, e deste um respondeu que dá aulas 

de a física para completar a carga horária, seis por falta de professor formado nesta área, um 

por opção e mais um assinalou outros e salientou estar terminado o curso de física, este por 

sua vez já é formado em matemática. Lembrando que os professores puderam marcar mais de 

uma opção a mais assinalada é a por falta de professor formado na área especifica. 
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Gráfico 25 :Questão 11 do questionário dos professores. 

 

 

A pergunta de numero onze era especifica aos não formados e pergunta o que eles 

achavam da matéria antes de ministrar as aulas. Dos oito quatro marcaram que achavam legal, 

seis indispensáveis, e seis produtivas. Dois marcaram difícil e quatro complexa. 

 

Gráfico 26: Questão 12 do questionário dos professores. 

 

 

Quando questionados se acham a disciplina a de física mais fácil ou mais difícil que 

sua área de atuação, a maioria respondeu mais fácil, sendo estes cinco professores, e os outros 

três disseram achar mais difícil. Dos três que acham a disciplina mais difícil, um é formado 

em licenciatura curta em ciências, curso que como visto na LDB não existe mais. “Os dois 

que marcaram mais difícil também são formados em matemática e justificaram que “Devido à 
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complexidade no demonstrar de algumas grandezas praticas, parte pratica como laboratório” e 

outro disse “Necessita de conhecimento teórico da matemática.”  

As questões 13 lhes perguntavam se no curso de graduação havia alguma matéria 

especifica de física e todos responderão que sim. A questão 14 era se eles imaginavam que 

teria que dar aulas de física, três responderam que sim, inclusive um dos que é formado em 

licenciatura curta em ciências. E quatro responderão que não um deles é formado em ciências. 

E um não respondeu. 

 

Gráfico 27 : Questão 15 do questionário dos professores. 

 

 

Quatro dos oito professores não formados deram uma nota 10 ao quanto se sentem 

satisfeitos de dar aulas de física mesmo não sendo formado. Três deram nota nove e um nota 

oito. A questão 16 perguntava se eles gostariam de continuar dando aulas de física, ou se 

pudessem mudaria de área de atuação. 

 

Gráfico 28: Questão 16 do questionário dos professores. 

 

Dois responderam que sim e seis que não, sendo os dois que afirmaram sentir o desejo 

de mudar sua área de atuação, formados em matemática. 
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 Em uma analise geral das questões aplicadas somente aos professores não formados 

estes mostraram estar satisfeitos em dar aula de física mesmo não sendo formado, e isso fica 

evidente no gráfico 27, e no gráfico 28 já que a maioria continuaria dando as aulas de física.  

 Já quanto à formação todos eles tiveram em sua grade alguma matéria sobre física, o 

que já lhes deu uma base para poder dar as aulas.  

 

 

5.2.3Analise comparativa entre professores formados e não formados. 

 

 

 Já foi ponderado sobre a formação dos professores que não fizeram licenciatura em 

física. Agora serão analisados às questões aplicadas para saber alguns aspectos das aulas deste 

professores, serão analisadas as respostas dos professores formados e não formados, em 

algumas se fazendo uma análise comparativa. 

 

Gráfico 29: Questão 18 do questionário dos professores. 

 

 

Na questão um foram perguntados aos professores quais na opinião deles são as 

maiores dificuldades dos alunos em aprender física. Eles puderam assinalar mais de uma 

opção e ao todo foram assinaladas trinta e sele vezes, destas marcações 31% marcou falta de 
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interesse, 22% marcaram falta de conhecimento em matemática, 19% preguiça, 11% 

dificuldades nos enunciados, 8% outros, 6% ver as aplicações da física no cotidiano, e 3% 

falta de apoio da família. 

 

 

 

Os dezessete professores pesquisados ao todo marcaram 27 vezes, das quais a 

considerada mais difícil foi à matéria de ondas, componente do conteúdo programático do 

segundo ano do ensino médio. Em seguida vem eletricidade e magnetismo com 4 professores 

cada, sendo estas duas matérias do terceiro ano do ensino médio. Depois vem óptica, 

gravitação e hidrostática com consideradas difíceis por três professores cada. Com duas 

marcações, todas as disciplinas de Dinâmica, Termodinâmica e Cinemática vem em ultimo 

lugar na opinião dos docentes. 
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Gráfico 30 : Questão 20 do questionário dos professores, 1º ano do ensino médio. 

 

 

A questão vinte procurou saber qual o índice de aprovação dos alunos, em cada serie. 

No primeiro ano do ensino médio nenhum considerou ótimo o índice de aprovação de seus 

alunos, quatro considerarão bom, três regular e dois péssimos. Dos professores não formados 

nenhuma marcou péssima, quatro marcaram regular, três bom e um ótimo. 

 

Gráfico 31 : Questão 20 do questionário dos professores, 2º ano do ensino médio. 
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No segundo ano, nenhum professor marcou o índice aprovação como ótimo, e nem 

como péssimo, oito marcaram bom e um regular. Todos os não formados marcaram o índice 

de aprovação dos alunos do segundo ano como bom. 

 

Gráfico 32 : Questão 20 do questionário dos professores, 3º ano do ensino médio. 

 

 

No terceiro ano, dois professores marcaram como “Ótimo” e sete como “Bom”. Dos 

oito professores não formados 2 marcaram como ótimo e cinco como bom o índice.Um dos 

professores não formados não possui aulas no terceiro ano do ensino médio.Analisando os 

dados obtidos nesta questão, pode-se perceber que em geral os melhores índices de aprovação 

ao ver dos professores, está no terceiro ano.E o pior no 1º Ano.Ocorre também uma 

discrepância no gráfico 31 pois, enquanto dois professores formados consideram péssimo, um 

não formado considera ótimo, todavia, apenas uma pesquisa mais detalhada poderia indicar os 

fatores desta diferença, o que fugiria aos objetivos deste trabalho, já que o objetivo da questão 

é apenas analisar comparativamente o índice aprovação dos alunos na opinião dos professores 

formados e aos não formados. 

 A questão vinte e um pediu aos professores que para cada serie em que ele atua avaliar 

o conhecimento mínimo necessário de física que os alunos possuem de acordo com o ano em 

que estão. 
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Gráfico 33: Questão 21 do questionário dos professores, 1º ano do ensino médio. 

 

 

O gráfico 33 mostra os resultados da questão 21 referente às turmas de 1º ano. 

Nenhum professor formado marcou ótimo ou bom, quatro marcou regular, e cinco péssimos. 

Dos não formados, nenhuma marcou ótimo, cinco marcaram bom, três marcou regular e um 

péssimo. 

 

Gráfico 34 : Questão 21 do questionário dos professores, 2º ano do ensino médio. 
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O conhecimento mínimo necessário de física que os alunos possuem para o segundo 

ano do ensino médio, segundo um professor formado em física é péssimo, três responderão 

regular, cinco classificaram como bom e nenhum marcou ótimo. Nenhum dos professores 

formados marcou péssimo, três maçaram regular, quatro bom, e um ótimo. 

 

Gráfico 35 : Questão 21 do questionário dos professores, 3º ano do ensino médio. 

 

 

 Com relação às turmas do terceiro ano do ensino médio um professor respondeu que é 

péssimo o conhecimento dos alunos, quatro regular e quatro bom. Dos oito professores não 

formados, um marcou ótimo, seis marcou bom, e um regular. Nenhum professor formado 

marcou ótimo e nenhum professor não formado marcou péssimo. 

 A questão 22 conforme consta no questionário do apêndice B foi cancelado devia a má 

formulação do pesquisador. 

 A questão 23 pede aos professores que dêem uma nota de zero á dez sendo zero ruim e 

dez ótimo fazendo uma auto-avaliação da maneira como ele conseguem relacionar á física ao 

cotidiano. 
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Gráfico 36 : Questão 23 do questionário dos professores. 

 

 

De acordo com as notas dadas pelos professores, formados, consegue-se uma média 

seis para a forma como eles conseguem associar a física ao cotidiano. Sendo que apenas um 

marcou 10. Um marcou quatro, outro seis, quatro marcaram sete, dois oito e nenhum nove. 

Em contra partida nenhum professor não formado classificou se avaliou com nota 

quatro. Um deu nota seis, dois nota sete. Quatro notas oito e um nota nove. Tirando a média 

entre elas obtêm aproximadamente média 8,5. A questão 24 pede novamente aos professores 

que se auto-avaliem, mas desta vez com relação a sua maneira de relacionar a física a novas 

tecnologias e descobertas. 
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Gráfico 37 : Questão 24 do questionário dos professores. 

 

 

Dos profissionais docentes formados em física nenhum marcou zero e oito. Um 

marcou dois, outro quatro e outro ainda cinco. Dois marcaram seis, e quatro, deram nota sete. 

Entre os não formados, Nenhum deu nota dois, quatro e cinco. Um deu nota seis, três deram 

nota oito, outros três nota sete e um nota nove. Em média os professores formados ficaram 

com nota 5,5 e os não formados 7,5. A média entre os professores não formados é 

consideravelmente, mais elevada que a dos professores formado. 
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Dos professores formados é possível observar que apenas um disse que consegue 

passar de 0 á 25%.Três conseguem passar de 25% á 50%.E cinco conseguem passar de 50% á 

75%. Entre os não formados está o único professor que diz conseguir passar de 75% á 100% 

do conteúdo. Mas em contrapartida dois deles diz conseguir passar apenas de 0 á 25%.A 

maior parte dos não formados, diz que consegue passar de 50% á 75%. 

A questão 26 do questionário perguntou se os professores utilizam o livro didático 

fornecido pela escola, e dezesseis responderão, que utilizam apenas um respondeu não 

utilizar, sendo que este é formado em física. Um professor formado em física comentou que 

utiliza o livro didático da escola mais também utiliza outros. 

Ainda sobre o livro, a questão 27 questionou o percentual médio de utilização do livro 

didático pelos professores. Esta questão se torna importante, pois demonstrará um pouco 

sobre como são as aulas destes professores. 

 

Formados  Não Formados  

0% á 25% 11% 25% 

25% á 50% 33% 13% 
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75% á 100% 0 13% 
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50% 
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Gráfico 38 : Questão 25 do questionário dos professores. 
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Gráfico 39 : Questão 27 do questionário dos professores. 

 

 

Entre os professores formados, um respondeu que utiliza de 25% á 50%. Dois que 

utilizam de 75% á 100%, e outros dois que utilizam de 0 á 25%. E a maior parte deles utiliza 

de 50% á 75%, o mesmo tanto que os não formados. Um dos profissionais não formados 

colocou que utiliza de 75% á 100%.Dois que usam de 25% á 50%.E apenas um que usa de 0 a 

25%.Os professores também avaliaram o livro didático através da questão 29 e entre os 

formados a média dada para o livro é de 6,4. A média de notas dada pelos não formados para 

o livro é de 7,7. 

 

Gráfico 40: Questão 29 do questionário dos professores. 
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Entre os professores formados, a série que eles mais expuseram ter dificuldades é no 

1º Ano do ensino médio, sendo eles quatro professores. Dois professores formados marcaram 

9º ano do ensino fundamental, e dois no 3º ano do ensino médio. E apenas um marcou 2º ano 

do ensino médio. Em meio aos professores não formados, o mais apontado foi também o 3º 

Ano do ensino médio. Dois no 2º ano do ensino médio, dois no 3º ano do ensino médio e um 

no 9º ano do ensino fundamental. 

 

 

 

De acordo com os dados da questão 30 quando perguntado aos professores formados 

em qual série eles tem mais dificuldade em ministrar os conteúdos a maior parte respondeu 

que é no primeiro ano, no caso foram 4, dos demais 3 disseram que no terceiro ano, dois 

marcaram o segundo ano e ninguém respondeu ser o nono ano. Já os professores não 

formados tiveram respostas diferentes, pois 5 afirmaram ser o terceiro ano, dois disseram 

segundo ano e ninguém marcou o nono ano. 

 

Tabela 4 : Questões 31 e 32 do questionário dos professores. 

ESCOLA LABORATÓRIO  QUALIDADE DO 

LABORATÓRIO 

NA OPINIÃO DOS 

PROFESSORES 

QUANTAS 

VEZES JÁ 

UTILIZARAM 

Formados  Não Formados  

9º Ano do Ensino 

Fundamental 
0 0 

1º Ano do Ensino Médio 44% 13% 

2º Ano do Ensino médio 22% 25% 

3º Ano do Ensino médio 33% 63% 

0 0 

44% 

13% 
22% 25% 

33% 

63% 
Questão 30 
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E.E.E.F.M. 

Gonçalves Dias 
  Ótimo  Pelo 1 em 

cada 4 aulas 

 

E.E.E.F.M. Aluizio 

Ferreira 
  

 

 

Péssimo 

 Não utilizou 

este ano 

ainda 

 

E.E.E.F.M. Juscelino 

Kubitschek de 

Oliveira 

 

  
 

  

 

  

E.E.E.M. Jovem 

Gonçalves Vilela 
  

 

 

  

 

 Não tem 

material por 

isso utiliza 

pouco  

 Poucas vezes  

E.E.E.F.M. Júlio 

Guerra 
  

 

 Regular 

 Bom  

 

 Cinco 

 Nunca 

E.E.E.F.M. Lauro 

Benno Prediger 
  

    

E.E.E.F.M. Marcos 

Bispo da Silva 
  

    

I.E.E. Marechal 

Rondon 

 

  

 

 Regular 

 2 vezes  

E.E.E.F.M.Professor 

José Francisco dos 

Santos 

  

 

 Péssimo 

 Uma, pois o 

laboratório é 

pequeno  
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E.E.E.F.M.31 de 

Março 
  

    

E.E.E.F.M.Rio Urupá   
    

E.E.E.F.M.Professora 

Edilce dos Santos 

Freitas 

  
    

 

A tabela 4 contém as informações contidas nas questões 31 e 32, na primeira coluna 

estão às escolas participantes da pesquisa e nas linhas seguem as respostas dos professores de 

cada escola. Nota-se que em 50% das escolas pesquisadas possuem laboratório, dentre as 

quais a qualidade do laboratório na opinião dos professores se divide em dois professores 

consideram péssimo, dois julgam ser regular, um disse bom e outro acha péssimo. Quanto à 

utilização maioria respondeu que poucas vezes, apenas um docente afirmou utilizar 

freqüentemente.  

Gráfico 41: Questão 33 do questionário dos professores. 

 

 

Quando perguntado aos professores na questão 33 se eles abordam conteúdo de física 

moderna e contemporânea em suas aulas, as respostas dos docentes formados foram que 4 
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professores assinalaram as vezes, dois disseram que ocasionalmente, dois disseram nunca e 

apenas um disse que sempre. Dentre os docentes não formados 7 responderam as vezes, e 

apenas um respondeu que nunca.  

 

Gráfico 42 : Questão 34 do questionário dos professores. 

 

 

Na questão 34 foi perguntado se é utilizado recursos de multimídia nas aulas, dentre os 

professores formados 4 disseram que as vezes, dois que ocasionalmente, dois marcaram que 

nunca e um apontou que sempre. As respostas dos professores não formados denotaram que 3 

utilizam sempre, 2 ocasionalmente, dois expuseram que nunca e apenas um .disse que as 

vezes. 
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44% 
38% 

22% 25% 22% 25% 
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Gráfico 43: Questão 35 do questionario dos professores 

 

Sobre o uso de softwares nas aulas os educadores formados tiveram as respostas foram 

balanceadas entre às vezes, ocasionalmente e nunca. Os não formados marcaram apenas duas 

alternativas, 5 disseram que as vezes  e três  divulgaram que nunca. 

 

Gráfico 44 : Questão 36 do questionário dos professores. 

 

 

A questão 36 perguntou se os profissionais utilizam experimentos nas aulas, no geral a 

opção às vezes foi a mais marcada, sendo 5 no meio dos formados, entre os não formados 

houve um equilíbrio entre as vezes e nunca. 
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5.3 EXPECTATIVAS VERSUS REALIDADE 

 

 

 Será agora executada uma análise comparativa entre os egressos do curso de 

licenciatura em física da Universidade Federal de Rondônia campus de Ji-Paraná, e os 

Profissionais atuantes no ensino de física, do mesmo município a fim de proporcionar ao 

leitor uma visão das principais diferenças entre as duas realidades.  

  

Gráfico 45: Analise comparativa quanto à dificuldade dos alunos. 

 

 

A primeira questão referente à sala de aula que será analisada questionou aos 

acadêmicos e professores sobre quais ele pensam ser as maiores dificuldade dos alunos em 

aprender física. 

Algumas semelhanças nas respostas entre os dois grupos de pesquisados podem ser 

notadas. Como por exemplo, 22 pessoas marcaram que a dificuldade dos alunos é falta de 

conhecimento em matemática, isso entre os universitários, já entre os professores 11 

marcaram está opção. É possível perceber que ouve uma diferença considerável, com relação 
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à opção de que a dificuldade dos alunos esta nos enunciados, pois 11 dos graduandos á 

marcaram e apenas 4 dos professores a escolheram. 

 

Gráfico 46 : Analise comparativa quanto às matérias difíceis de ensinar. 

 

 

Outra questão á ser analisada é a questão dois do questionário dos alunos, e a 19 do 

questionário dos professores. 

 Essa questão procurou saber dos alunos qual matéria eles acham que terão mais 

dificuldades em ensinar, e procurou saber dos professores quais eles mais sentem 

dificuldades. A alternativa mais marcada pelos alunos foi à matéria de magnetismo entre os 

professores foi a de ondas. Logo em seguida ambos citaram eletricidade. 

 

Gráfico 47 : Analise comparativa quanto à associação da física ao cotidiano. 
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 A pergunta de numero três do questionário pedia aos alunos do curso de física que 

dessem uma nota de 0 a 10 ao quanto eles conseguem associar a física ao cotidiano e a mesma 

questão apresentava no questionário dos professores conforme indica o gráfico acima, a 

diferença de média entre as notas deles, é mínima. 

 

Gráfico 48 : Analise comparativo quanto a associar a novas tecnologias e descobertas. 

 

 

As médias dessa questão analisadas mostram que, os alunos consideram fazer uma boa 

associação da física as novas tecnologias e descobertas. Os professores de forma igual 

também deram uma boa média, esta comparada a dos alunos ficou só um pouco abaixo da 

média dos graduandos. 
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Gráfico 49: Analise comparativo quanto a abordar física moderna e contemporânea. 

 

 

A questão cinco do questionário dos alunos foi fundamentada com o intuito de saber 

com que freqüência e quando os professores pretende passar, conteúdo de física moderna e 

contemporânea. No questionário dos professores também continha esta questão, e em sua 

maioria eles responderam que abordam às vezes, e apenas um respondeu que sempre, e 

contrapartida, 14 alunos responderam que pretendem abordar sempre estes conteúdos. 

 

Gráfico 50 : Analise comparativa quanto à utilização de ferramentas tecnológicas. 
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Outra questão importante questionada aos alunos é com relação às matérias na grade 

curricular que visam ensinar aos alunos como utilizar algumas ferramentas para o ensino. Para 

os professores a pergunta quanto a este assunto foi mais especifica e lhes questionou sobre o 

uso de multimídias nas aulas, fazendo uma analise quanto à resposta dessas perguntas 

equiparias, obtemos que a maioria dos professores não utiliza destes recursos. E de que 

grande parte dos graduandos planeja utilizar em suas aulas. 

 

Gráfico 51: Analise comparativa quanto a utilização de experimentos 

 

 

Quanto a experimentos, quantificando as respostas, a diferença à gritante, pois 16 dos 

27 alunos pesquisados afirmaram que pretendem utilizar experimentos sempre em suas aulas, 

todavia entre os professores nenhum pretende abordar. Enquanto os universitários nenhum 

disseram que nunca pretende abordar, cinco professores responderam não abordar. 

 

Universitários   Professores 

Sempre 59% 0 

Ás vezes  37% 47% 

Ocasionalmente 4% 24% 

Nunca 0 29% 

FREQUENCIA COM QUE PRETENDE/UTILIZA 

EXPERIMENTOS 



89 
 

Gráfico 52: Analise comparativa quanto ao futuro na carreira docente. 

 

 

A última questão dos questionários que participa desta analisa é quantos dos alunos 

pretendem fazer outro curso de graduação, e quantos professores tem vontade de mudar de 

profissão. Aos alunos foi perguntado se eles querem fazer outro curso de graduação, 16 

responderam que sim, e dos professores perguntado se eles sentem vontade de mudar de 

profissão e 13 responderam que sim. O que demonstram que a carreira docente não está entre 

as preferências de ambos os grupos pesquisados, tanto quantos graduandos, como para 

professores. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente trabalho tem como principal objetivo fazer uma analise comparativa das 

expectativas dos alunos do 7º Período do curso de licenciatura em física da universidade 

Federal de Rondônia campus de Ji-Paraná, com relação à carreira docente e a realidade dos 

professores que dão aula de física nas escolas estaduais de ensino médio regular.  

Primeiramente analisaram-se os questionários dos graduandos em física buscando 

saber quais são às expectativas com relação à carreira docente, sua formação e que tipo de 

profissionais pretende ser. A síntese das respostas mostrou que alguns deles querem realmente 

a carreira docente e que estão dispostos a fazer a diferença em sala de aula, já outros se 

preocupam com os baixos salários da categoria e as condições de trabalho. 

As opiniões dos alunos quanto á formação é preocupante, pois muitos deles disseram 

não ter tido estrutura adequada como biblioteca e laboratório, alem de acharem a grade 

curricular confusa, outros ainda citaram que alguns professores não passarão todos os 

conteúdos previstos. 

Em compensação os alunos que participam do subprojeto PIBID de física citaram que 

o projeto traz muitos benefícios como, a vasta experiência adquirida na área da educação, a 

experiência aluno-professor e vice e versa, e a oportunidade de pesquisar sobre o ensino de 

física. Os alunos que participam do projeto e responderam o questionário deixaram claro que 

a maior contribuição do curso para eles foi participar das atividades do PIBID. 

 Dos questionários dos professores das escolas estaduais de ensino médio regular na 

área de física foi feita uma análise sobre a formação deles e os que não são formados em 

física tiveram perguntas específicas que procurava saber sobre sua formação.  

Os professores que dão aula de física no ensino médio e não são formados em física, 

disseram que tiveram em seu curso de graduação matérias com conteúdos de física. A maioria 

destes se diz satisfeito em dar aulas de física mesmo não sendo sua área de formação.  

 A análise feita comparando as respostas dos professores formados aos não formados 

exibe um quadro interessante, pois em algumas questões são semelhantes. 

Depois de feitas as análises e considerações dos questionários dos professores da 

educação básica e dos acadêmicos de física separadamente, pode-se finalmente averiguar 

certas expectativas dos universitários e como é a realidade dos professores atuantes.  

Com relação à aplicação de conteúdos de física moderna, multimídias e experimentos, 

alguns dos alunos do curso de Física demonstraram querer aplicar e utilizar em sala de aula. 
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 O graduando sai da universidade com vontade de aplicar os recursos didáticos 

aprendidos, mas a realidade é que apenas alguns professores conseguem utilizar e justificam 

que a falta de tempo para planejamento é a maior causa de não utilizarem. 

Conclui-se ainda que os estudantes do curso de licenciatura em física entendem sobre 

as dificuldades dos alunos de ensino médio na matéria, confirmam-se isto quando comparado 

as respostas dadas pelos professores que dão aula de física no ensino médio regular.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS 

 

Prezado (a) Aluno (a): 

Questionário aplicado aos alunos do 7º período do curso de Licenciatura Plena em 

Física da UNIR, em prol do trabalho de conclusão de curso da acadêmica Mislaine Messias de 

Mello. Esta pesquisa só será possível com a sua participação, pela qual agradecemos desde já. 

Discente: Mislaine Messias de Mello – 92236279 

Orientador: Prof. Dr. João Batista Diniz  

DADOS PESSOAIS:  

Período: 

Ano de inicio/ano previsto para conclusão: 

Sexo: 

Idade: 

Cidade: 

Formação: 

1) Qual você acha que é a maior dificuldade dos alunos em aprender física? Marque 

quantas opções quiser. 

 

□ Falta de interesse  

□ Dificuldade nos enunciados  

□ Falta de conhecimento em matemática  

□ Preguiça  

□ Dificuldade em ver as aplicações em física no cotidiano  

□ Falta de apoio da família  

□ Outros_______________________________________ 

 

2) Qual conteúdo você acha que terá mais dificuldades em ensinar? 

□ Cinemática  

□ Dinâmica  

□ Gravitação  

□ Hidrostática  

□ Termodinâmica  

□ Ondas  

□ Óptica  

□ Eletricidade  

□ Magnetismo  

□ Outros ________________________________________________________ 
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3) Qual conteúdo você teve mais dificuldades durante a faculdade? 

□ Cinemática  

□ Dinâmica  

□ Gravitação  

□ Hidrostática  

□ Termodinâmica  

□ Ondas  

□ Óptica  

□ Eletricidade  

□ Magnetismo  

□ Outros ________________________________________________________ 

 

4) De uma nota de 0 á 10 ao quanto você consegue associar os conteúdos vistos na 

faculdade ao cotidiano? 

 

5) De uma nota de 0 a 10 ao quanto você consegue associar os conteúdos vistos na 

faculdade as novas tecnologias e descobertas? 

 

 

6) Quando for professor pretende abordar com que freqüência conteúdos de física moderna 

e contemporânea em suas aulas? 

□ Sempre 

□ Às vezes  

□ Ocasionalmente  

□ Nunca  

 

7) Quando for professor pretende usar com que freqüências as tecnologias aprendidas na 

disciplina de tecnologias aplicadas ao ensino de física? 

□ Sempre 

□ Às vezes  

□ Ocasionalmente  

□ Nunca  

 

8) Quando for professor com que freqüência pretende utilizar multimídias em suas aulas? 

□ Sempre 

□ Às vezes  

□ Ocasionalmente  

□ Nunca  

 

9) Quando for professor com que freqüência pretende utilizar os experimentos vistos nas 

matérias de instrumentação para o ensino de ciências e instrumentação para o ensino de 

física? 

□ Sempre 

□ Às vezes  

□ Ocasionalmente  
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□ Nunca  

 

10) Pretende fazer outra faculdade? Se sim qual? 

 

11) Qual a sua expectativa em relação à carreira docente? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 

 

Prezado (a) Professor (a): 

O objetivo dessa pesquisa é investigar a formação e o planejamento de aulas dos 

profissionais e outros aspectos das aulas de física no ensino médio das escolas estaduais no 

município de Ji-paraná – RO. 

Esta pesquisa só será possível com a sua participação, pela qual agradecemos desde já. 

Discente: Mislaine Messias de Mello – 92236279 

Docente: Prof. Dr. João Batista Diniz -  

DADOS PESSOAIS:  

Escola (s) onde atua : 

Sexo : 

Idade : 

FORMAÇÃO: 

01 – Qual é o seu curso de graduação? 

 

02 - Onde cursou a graduação? 

 

03 – Quando iniciou? Quando concluiu? 

 

04 - Possui alguma especialização?  

□ Sim 

□ Não  

05 – Qual seu vinculo empregatício? 

□ Concursado  

□ Emergencial  

□ Outros ____________________________________________________________ 

06 – Há quanto tempo atua como professor? 

□ Menos de 1 ano 
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□ Entre de 5 e 10 anos  

□ Entre 10 e 20 anos  

□ Entre 10 e 20 anos  

□ Mais de 20 anos 

07 – Há quanto tempo atua como professor de física? 

□ Menos de 1 ano 

□ Entre 5 e 10 anos  

□ Entre 10 e 20 anos  

□ Entre 10 e 20 anos  

□ Mais de 20 anos 

08 – Em quais disciplinas já atuou? 

□ Fisica  

□ Matematica 

□ Química  

□ Biólogia  

□ Historia  

□ Geografia  

□ Português  

□ Inglês  

□ Espanhol  

□ Ciências no ensino fundamental  

□ Sociologia  

□ Filosofia  

□ Historia e geografia de Rondônia  

 

09 – Qual sua carga horária em cada disciplina? 

 

 

Caso for formado em física pule para a questão 17. 

10 – Se sua área de formação não for física, o que lhe induziu a ministrar as aulas? 

□ Pra completar a carga horária  

□ Falta de professor da área  

□ Por opção  

□ Por necessidade 

□ Outros_______________________________________________ 
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11 – O que você pensava sobre a matéria de física antes de ministrar as aulas? Marque 

quantas opções possíveis 

□ Legal 

□ Indispensável  

□ Produtiva  

□ Chata  

□ Difícil  

□ Complexa  

□ Outros_______________________________________________________ 

 

12 – Você acha a disciplina de física mais difícil ou mais fácil do que sua área de formação? 

□ Mais Fácil  

□ Mais Difícil. Justifique_________________________________________ 

13 - Você tinha alguma disciplina de física no seu curso de formação? 

□ Sim  

□ Não 

 

14 – Quando estava na graduação chegou a pensar que daria aulas de física? 

□ Sim  

□ Não  

 

15 - Em uma escala de 0 á 10 quão satisfeito você esta em dar aulas de física ? 

 

16 - Gostaria de continuar ministrando as aulas de física, ou se pudesse mudaria sua área de 

atuação?  

□ Sim  

□ Não.Justifique ___________________________________________________ 

17 – Se pudesse mudaria de profissão ? 

□ Sim 

□ Não 

 

18– Qual você acha que é a maior dificuldade dos alunos em aprender física? 

□ Falta de interesse  
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□ Dificuldade nos enunciados  

□ Falta de conhecimento em matemática  

□ Preguiça  

□ Dificuldade em ver as aplicações em física no cotidiano  

□ Falta de apoio da família  

□ Outros_______________________________________ 

 

19 - Qual conteúdo você acha mais difícil de ensinar na disciplina de física ou teve mais 

dificuldades em ensinar? 

□ Cinemática  

□ Dinâmica  

□ Gravitação  

□ Hidrostática  

□ Termodinâmica  

□ Ondas  

□ Óptica  

□ Eletricidade  

□ Magnetismo  

□ Outros ________________________________________________________ 

20 – Qual o índice de aprovação dos seus alunos na disciplina de física? 

1º Ano do Ensino Médio   2º Ano do Ensino Médio    3º Ano do Ensino Médio 

(  ) Ótimo                           (  ) Ótimo                           (  ) Ótimo 

(  ) Bom                             (  ) Bom                              (  ) Bom 

(  ) Regular                        (  ) Regular                         (  ) Regular 

(  ) Péssimo                      (  ) Péssimo                        (  ) Péssimo  

21 - Para cada serie em que você atua avalie o conhecimento mínimo necessário de física que 

os alunos possuem de acordo com a série em que estão estudando. 

1º Ano do Ensino Médio   2º Ano do Ensino Médio    3º Ano do Ensino Médio 

(  ) Ótimo                           (  ) Ótimo                           (  ) Ótimo 

(  ) Bom                             (  ) Bom                              (  ) Bom 

(  ) Regular                        (  ) Regular                         (  ) Regular 

(  ) Péssimo                      (  ) Péssimo                        (  ) Péssimo 

 

22 - CANCELADA 
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23 - Como você avalia sua forma de relacionar os conteúdos de física com o cotidiano dos 

alunos? De uma nota de 0 á 10 

 

24 - Como você avalia sua forma de relacionar os conteúdos de física com as novas 

tecnologias e descobertas? De uma nota de 0 á 10 

 

25 – Qual percentual médio do conteúdo previsto consegue dar em sala de aula? 

□ 0% á 25 % 

□ 25% á 50% 

□ 50% á 75 % 

□ 75% á100% 

26 - Você usa o livro didático fornecido pela escola para planejar as aulas? 

□ Sim  

□ Não.Qual______________________________________________ 

27 - Qual o percentual médio você utiliza os livros didáticos em sala de aula ? 

□ 0% á 25 % 

□ 25% á 50% 

□ 50% á 75 % 

□ 75% á100% 

28 - O que você acha do livro didático de física ? De uma nota de 0 á 10  

 

29 - Em qual serie você tem mais dificuldades  

□ 9º Ano do Ensino Fundamental  

□ 1º Ano do Ensino Medio 

□ 2º Ano do Ensino Médio  

□ 3º Ano do Ensino Médio 

30 - Em qual tem mais facilidades em ministrar os conteúdos? 

□ 9º Ano do Ensino Fundamental  

□ 1º Ano do Ensino Medio 

□ 2º Ano do Ensino Médio  

□ 3º Ano do Ensino Médio 

31 - Tem laboratório de física na escola?  
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□ Sim. Quantas vezes já utilizou__________________________ 

□ Não 

32 - Se sua escola possui laboratório como você classifica suas instalações? 

 (  ) Ótimo                             

(  ) Bom                               

(  ) Regular                        

(  ) Péssimo              

33 - Você aborda conteúdos de física moderna e contemporânea em suas aulas? 

□ Sempre 

□ Às vezes  

□ Ocasionalmente  

□ Nunca  

34 - Você usa multimídia em suas aulas?  

□ Sempre 

□ Às vezes  

□ Ocasionalmente  

□ Nunca  

35 - Você usa softwares em suas aulas?  

□ Sempre 

□ Às vezes  

□ Ocasionalmente  

□ Nunca  

36 - Você usa experimentos em suas aulas?  

□ Sempre 

□ Às vezes  

□ Ocasionalmente  

□ Nunca  
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÕES 
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