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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo identificar os principais desafios enfrentados 

pelos professores de escolas públicas na regência da disciplina de Física no Ensino Médio. Os 

resultados deste trabalho foram obtidos com a aplicação de questionários. O mesmo mostra 

que a maioria dos alunos apresentam dificuldade na aprendizagem devido a falta de 

conhecimentos básico em Matemática, dificuldade para interpretar os enunciados e para 

argumentar sobre temas referentes a disciplina. O acúmulo de deficiências educacionais 

iniciadas no ensino fundamental que se alastra aos anos finais do Ensino Básico acaba sendo o 

principal desafio que deve ser resolvido, de modo que o aluno tenha o conhecimento prévio 

necessário para sua formação em Ciência Básica. Cabendo ao docente buscar a situação ideal 

para um melhor rendimento de seus educandos. Ressalta-se neste trabalho a falta de aulas 

práticas, onde a grande maioria dos alunos não mostra a conexão de conceitos físicos que são 

ensinados na sala de aula com seu cotidiano. A carga horária reduzida para a realização de 

atividades de Ensino em Física é um caminho que deve ser corrigido. Além desse quadro 

observado, outro desafio no ensino é a metodologia de ensino utilizada nesta disciplina que 

ainda continua sendo tradicional. Conclui-se que a falta de metodologia inovadora é o reflexo 

de uma deficiência na formação do docente ou da pouca carga horária destinada a disciplina 

aliada as condições que se encontram os laboratórios de informática, ciências e demais 

recursos tecnológicos. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to identify the main challenges faced by public school teachers in conducting 

the discipline of physics in high school. These results were obtained with the use of quiz. The 

same shows that most students have difficulty learning due to lack of basic knowledge in 

mathematics, difficulty interpreting the statements and to argue about issues related discipline. 

The accumulation of educational deficiencies started in elementary school that spreads to the 

final years of basic education ends up being the main challenge that must be resolved, so that 

the student has prior knowledge required for their training in Basic Science. Fitting the 

teacher seek the ideal situation for a better performance of their students. It is emphasized in 

this paper the lack of practical classes, where the vast majority of students do not show the 

connection between of physical concepts that are taught in the classroom with their daily 

lives. The reduced workload for carrying out activities in Physical Education is a path that 

must be corrected. Beyond that observed frame, another challenge in teaching is the 

methodology used in this course that still remains traditional. We conclude that the lack of 

innovative methodology is the reflection of a deficiency in the training of teaching or little 

workload designed to discipline allied conditions that are computer labs, science and other 

technological resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A disciplina de Física no Ensino Médio deve desenvolver no aluno escolar algum 

senso de curiosidade, pois a disciplina tem como fonte de estudo os fenômenos que ocorrem 

no nosso cotidiano. No entanto, mesmo com os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais que buscam nortear e conduzir de maneira eficaz. O ensino e consequentemente a 

aprendizagem dos conteúdos de Física estão longe de ser o ideal. Tal como está sendo 

ensinada de forma mais sistemática a partir do primeiro ano do Ensino Médio, o Ensino de 

Física vem enfrentando várias adversidades. O presente trabalho é um trabalho de pesquisa 

em Ensino de Física que busca a melhoria e o aperfeiçoamento do Ensino, a qual se propõe a 

apontar as maiores dificuldades no ensino da disciplina no Ensino Médio. Nesse contexto, o 

objetivo central é identificar os desafios contemporâneos enfrentados pelos professores de 

escolas públicas na regência da disciplina, onde a pesquisa realizada busca informações de 

como se encontra o Ensino de Física atual, o método e os recursos pedagógicos utilizados 

pelo docente. Este trabalho também tem como objetivo a identificação das principais 

dificuldades dos alunos em aprender a disciplina e como a deficiência educacional oriunda do 

Ensino Fundamental afeta o ensino e aprendizagem da Física. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi iniciada com a pesquisa bibliográfica, com o 

intuito de levantar problemas enfrentados por alunos e professores no processo ensino e 

aprendizagem, utilizando-se para isso de vários periódicos e livros em busca de artigos que 

tivessem o tema como destaque. Posterior a essa etapa, foi realizada uma pesquisa 

quantitativa a partir de um formulário de coleta de dados no formato de questionário. 

O trabalho se apresenta organizado em seis capítulos, sendo eles descritos e 

organizados da seguinte forma: no primeiro capitulo é descrito a parte introdutória do 

trabalho, posteriormente, no capítulo 2 aborda-se o ensino, a aprendizagem e a avaliação no 

Ensino de Física, focando nos métodos de abordagem do ensino e também nas formas da 

avaliação para que ocorra uma efetiva aprendizagem. Dessa forma, poder verificar a real 

situação das atividades do Ensino e Aprendizagem. O capítulo 3 trata do Ensino de Física no 

país, as normas e referências que o direcionam as atividades de Ensino da disciplina. O 

capítulo 4 enfatiza o papel do professor no contexto atual. No capítulo 5 abordam-se 

atividades de campo voltadas à localização e verificação dos fatores que dificultam o Ensino. 

Além disto, estas atividades buscam realizar um levantamento, com a utilização de 

questionário, de como está se praticando o Ensino de Física, com o intuito de constatar se os 
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alunos são capazes de: identificar conceitos físicos em seu cotidiano, e, visualizar a carga 

horária da disciplina e de que maneira ocorrem as aulas. As informações aqui averiguadas 

devem contribuir para o debate de quais são as dificuldades enfrentadas pelos alunos e 

professores no processo ensino e aprendizagem da Física no Ensino Médio, pois há uma 

deficiência significativa para o verdadeiro aprendizado de Física, devido a fatores como: 

deficiências de conhecimento acumulados ao longo do ensino fundamental, falta de estruturas 

adequadas e ausência de profissionais formados na área específica. Além disso, procura-se 

também verificar se o professor tem uma estrutura adequada ao Ensino de Física, se está com 

o retorno financeiro obtido na atividade docente, suas dificuldades e ainda se os alunos estão 

obtendo um rendimento satisfatório e conseguindo alcançar os objetivos propostos. 

Finalmente, o capítulo 6 trata das considerações finais desta monografia. 
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2 ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO EM FÍSICA 

 

 

A Física é descrita como a ciência que investiga as propriedades dos campos e a 

estrutura com suas respectivas propriedades ou leis fundamentais dos sistemas materiais 

(FERREIRA, 2000, p. 323). Já Gleiser descreve a Física como um processo de descoberta do 

mundo natural e suas propriedades, a qual é apropriada através de uma linguagem que possa 

ser compreendida (GLEISER, 2000). Alguns autores afirmam que a Física é o conhecimento 

sem fronteiras, ou seja, não tem delimitações e está sempre em contínua transformação e 

progresso. A Física ao longo de sua evolução ganhou destaque se comparada a outras 

ciências. Com isso, seu campo de estudo teve uma notável expansão. 

Enquanto na transmissão de conhecimento, não faz sentido falar em ensinar sem 

relacionar essa atividade a aprender, pois o ensino tem sempre o objetivo de proporcionar 

aprendizagem, e perde esse significado se for tratado separado, contudo, para saber se houve 

aquisição daquilo que foi proposto no ensino é necessário uma avaliação de aprendizagem, 

que pode comprovar não só o que foi aprendido, como também até que ponto o ensino foi 

responsável por isso, assim, a avaliação é parte integrante do processo ensino/aprendizagem. 

 

 

2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

O Ensino de Física deve possibilitar que o aluno escolar, por meio das atividades 

propostas durante as aulas, tenha acesso a leis, teorias e conceitos de modo que consiga 

explicar os fenômenos naturais presentes no mundo em que vive, contribuindo não só para o 

conhecimento técnico, mas também para uma cultura mais ampla, o propiciando desse modo 

compreender. Por exemplo, o aluno deve explicar por que não é possível levantar-se de uma 

cadeira mantendo o corpo ereto, sendo necessário jogar o corpo para frente para concluir a 

ação; a formação do arco-íris; a radiação eletromagnética para controlar à distância TVs, 

DVD; o funcionamento do motor a combustão, dentre outros. O professor com seu trabalho 

crítico deve se incumbir de contribuir para a formação de um indivíduo questionador e 

também crítico. Segundo Paulo Freire, “o professor democrático não pode negar-se o dever 
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de na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 

insubmissão” (FREIRE, 1996, p. 13). 

O objetivo do ensino está em promover a aprendizagem, onde essas oportunidades de 

aprender requerem de diálogo, troca de ideias e trabalho cooperativo entre professor e aluno, 

promovendo assim, uma interação, entre o professor que ensina e o aluno que aprende. 

Contudo, os alunos não devem direcionar seu esforço exclusivamente para apresentar o 

resultado esperado pelo professor, mas sim, buscar descobrir os significados e a real 

importância naquele conhecimento ali presente. 

A educação bancária, representada na figura 1, parte da pressuposição de que o aluno 

nada sabe e o professor é o dono de todo saber, aquele que deposita o conhecimento. De 

acordo com esse enfoque, visualiza-se que o educando recebe, modifica e o reproduz 

fielmente nas provas, sendo o aluno um mero passivo, um depósito de informações. Os 

professores que seguem esta linha de ensino, nada trazem de novo para seus alunos, eles 

estabelecem um ciclo vicioso de trabalhar somente aquele conceito que o livro traz sobre 

determinado assunto, através de exercícios que promovam a repetição de teorias, funções, 

cálculo, etc. 

 

 
Figura 1: Educação bancária. Fonte: http://www.profjuliososa.com.br 

 

Na educação libertadora, não existe uma separação rígida entre professor e aluno, ela 

abre espaço para o diálogo, a comunicação, o levantamento de problemas, o questionamento e 

reflexão sobre o atual estado das coisas. O aluno não é visto como um reservatório vazio, e 

sim como um sujeito dotado de história e saberes, e o professor deixa de ser o centro de todo 

o conhecimento, fazendo com que não só o aluno, mas ele também, se torne elemento do 

processo da construção do conhecimento, de forma que à medida que ensine, aprenda. 

 

O processo de ensinar é parte do processo de aprender e o processo de aprender é 

parte do processo de ensinar. [...] não há ensinar sem aprender e os dois são 

momentos de um processo maior - o conhecimento. Para aprender eu preciso ensinar 
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e para ensinar preciso ter aprendido e continuar aprendendo. O professor que pensa 

que já sabe tudo não pode ensinar, porque na verdade só sabemos ao re-saber, ao re-

conhecer coisas que eu já sabia. Uma das belezas do processo de ensino é 

justamente essa possibilidade que se abre de continuar aprendendo (Conversa com 

Paulo Freire, 1994). 

 

O ensino deve levar ao indivíduo habilidades e conhecimentos intelectuais, e a 

educação libertadora visa tornar essa aprendizagem de forma interativa e efetiva, onde o 

estudante alcance o aprendizado através da participação da aula, construindo seu 

conhecimento por meio de argumentações, criando suas próprias ideias e demonstrando sua 

opinião. 

 

O conhecimento científico busca afirmações generalizáveis, que possam ser 

aplicadas a diferentes situações. Desse modo, o ensino de Física, conduz o 

aprendiz a conhecer o ambiente que está inserido e comprovar como e porque cada 

fato ocorre (BIZZO, 2001, p. 25). 

 

O fator mais importante no processo de ensino é que a aprendizagem seja significativa, 

com isto, o material a ser aprendido precisa fazer algum sentido para o discente, e para que 

isso ocorra, é preciso o envolvimento do professor e do aluno. A aprendizagem significativa 

ocorre quando uma nova informação é incorporada a um conceito ou uma ideia notadamente 

relevante já existente na estrutura cognitiva do indivíduo, servindo este, como “ancoradouro” 

onde as novas informações se englobam, e aquilo que o aprendiz já sabe é um importante 

fator que influencia a aprendizagem. Ou seja, a aprendizagem significativa se faz por meio da 

relação entre o conteúdo a ser ensinado e os conhecimentos já presentes na estrutura mental 

do educando, nesse processo, os novos conhecimentos ganham significado e os 

conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade, assim, as novas 

ideias são armazenadas por mais tempo e de maneira mais estável. 

Quando a aprendizagem é significativa o aprendiz cresce, tem uma sensação boa, e se 

predispõe as novas aprendizagens, em contra ponto, quando aprendizagem é sempre 

mecânica, aquela sem significado, puramente memorística, que serve somente para as provas 

e é esquecida logo após, o aluno acaba por se desinteressar e desenvolver uma recusa à 

disciplina, o que o leva a não se predispor a aprender. A predisposição para aprendizagem é 

uma das condições para que ocorra a aprendizagem significativa e de certo se relaciona com a 

integração de pensamentos, sentimentos e ações. No caso da Física, grande parte dos 

estudantes já mostra essa indisposição a aprender ao chegar ao Ensino Médio com sua opinião 

formada de que Física é difícil.  
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Para Silva e Tavares: 

 

O Ensino/Aprendizagem da Física requer uma teoria/prática pedagógica que venha a 

tomar esse processo mais dinâmico, possibilitando uma articulação, 

contextualização, religação e globalização dos conteúdos a serem desenvolvidas em 

sala de aula, de maneira que o aluno possa construir suas próprias competências, seu 

próprio conhecimento sobre os assuntos dessa disciplina e relacioná-la com as outras 

áreas do conhecimento. [...] A que mais possibilitou uma estruturação e 

enriquecimento do Ensino/Aprendizagem da Física, é a Interdisciplinaridade, visto 

que, nesta pedagogia ocorre uma real cooperação e troca de informações na sala de 

aula, aberto ao diálogo e o planejamento. As disciplinas terão uma interação entre si 

em diferentes conexões, existindo dessa forma, uma coordenação (SILVA & 

TAVARES, 2005). 

 

A ocorrência de aprendizagem significativa se torna provável com a utilização da 

interdisciplinaridade em sala de aula, cabendo ao professor ajudar o aluno a perceber as 

conexões da Física com outras matérias, outros contextos, outras áreas do conhecimento. 

Como por exemplo, o gráfico de uma função de primeiro grau estudado em Matemática e o 

gráfico do espaço percorrido em função do tempo estudando em Física. O aluno precisa 

reconhecer que a representação é a mesma função, porém, muitas escolas não aproveitam 

essas conexões, aumentando com isso, o acúmulo de aprendizagens sem significado, que após 

alguns anos, o aluno não se lembrará de mais nada. 

 

O ensino baseado na Interdisciplinaridade proporciona uma aprendizagem bem 

estruturada e rica, pois os conceitos estão organizados em torno de unidades mais 

globais, de estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas por várias 

disciplinas, cabendo ao aluno a realização de sínteses sobre os temas estudados 

(SILVA & TAVARES, 2005). 

 

À vista disso, a interdisciplinaridade, atividade está sugerida pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, melhora a aprendizagem significativa, e quanto mais disciplinas 

estiverem relacionadas ao conceito aprendido, maior será o grau de significação. Dessa forma, 

o professor que está continuamente aprendendo, estudando, lendo, participando de cursos, 

palestras e outros eventos estará melhor preparado para ajudar seus alunos, pois suas 

conexões serão apropriadas, tornando os conceitos mais compreensíveis e interessantes. 

Porém, embora os professores valorizem o enfoque interdisciplinar, eles encontram 

obstáculos para praticá-lo, seja pela falta de integração entre os professores, ou pela 

resistência dos docentes mais antigos ou ainda pela inadequação dos livros-texto no que se 

refere esse aspecto. 

Para que o estudante detenha o conhecimento transmitido com melhor facilidade, esse 

processo depende de técnicas adquiridas pelo professor ainda no seu processo de formação, 
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não são raros os casos de professores que durante sua formação acadêmica se depararam com 

mestres e doutores sem métodos educativos inovadores, que dizem o que o acadêmico como 

professor deve fazer, mas que ele próprio não faz, se valendo de um velho ditado popular 

“faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. Sem uma metodologia alternativa, o 

educador enfrentará certas dificuldades, em alguns casos adotará a postura já conhecidas do 

professor tradicional. A utilização de métodos tradicionais de ensino e a ausência da 

metodologia alternativa são em muitos casos a razão da dificuldade de aprendizagem dos 

conceitos físicos pelos alunos. O ensino atual, que se baseia quase restritamente em transmitir 

conteúdos, não desenvolve nos estudantes às competências e habilidades científicas que se 

busca. O quadro 1 mostra as características da abordagem do ensino tradicional e alternativo. 

 

Quadro 1: Características das abordagens do ensino. 

 Tradicional Alternativo 

Aluno Receptor de informações Possuidor e elaborador de 

conhecimento 

Professor Transmissor de informações Organizador e mediador da 

elaboração de conhecimentos 

Ensino Transmissão de informações “dar a 

lição” 

Mediador da aprendizagem 

Aprendizagem Gravação de informação Elaboração de conhecimentos 

(reorganização conceitual). 

Desenvolvimento de habilidades. 

Desenvolvimento de atitudes. 

Conhecimento Externo ao sujeito (empirismo) Provisório e construído 

socialmente (interacionismo) 

Fonte: adaptado do livro Ensino de Física. 
 

 

2.2 AVALIAÇÃO 

 

 

O processo ensino-aprendizagem só pode ser analisado como uma unidade, pois 

ensino e aprendizagem são fases de uma mesma moeda, e para saber se houve aprendizagem 

se faz necessário avaliar, com a intenção de verificar se o objetivo pretendido está sendo 
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alcançado, e para isso o educador precisa ter clareza das metas que deseja atingir, ou seja, 

aquilo que espera que o aluno aprenda e que será o objeto da avaliação. 

Embora os alunos se sintam avaliados perante a resolução de uma prova, fruto da 

explicação de um determinado conteúdo por parte do professor, onde o ensino se dá por 

transmissão, e a aprendizagem é somente um acumulo ou absorção desse conhecimento, não 

ocorrendo uma aprendizagem significativa de fato. O processo de avaliação deve ser uma 

tarefa permanente, onde através dela possa se comparar os objetivos propostos com os 

resultados obtidos no decorrer do trabalho docente, buscando diagnosticar dificuldades e 

progressos dos alunos, além de reorientar o trabalho do professor. Dessa forma, avaliar o 

aproveitamento dos alunos é uma atividade complexa e representa mais que uma simples 

aplicação de provas ou resolução de lista de exercícios para a atribuição de notas, prática essa 

muito comum entre os docentes de Física, como comenta Abib: 

 

Frequentemente, as aulas de Física restringem-se a exposições e a um enfoque 

excessivamente teórico sobre os fenômenos, a um tratamento de representações 

matemáticas limitado á aplicação mecânica de fórmulas e de seu emprego em 

exercícios, que seguem exemplos de resolução fornecidos pelo professor ou pelo 

livro didático. Seguindo a lógica desse modelo, as avaliações são compostas por 

provas nas quais os alunos precisam apenas mostrar os procedimentos típicos de 

resolução de exercício, tratados não como problemas autênticos e novos, mas como 

mera repetição de um operativismo padronizado (ABIB, 2010, p. 145). 
 

 Os professores que acreditam que a avaliação através de provas seja o único caminho, 

angustiam e amedrontam os estudantes com suas dúvidas sobre as possibilidades de êxito na 

sua empreitada, os levando a pensar que não podem errar. 

 

A própria avaliação escolar pode ser fator gerador de fracasso. Ela envolve tanto o 

aspecto emocional como o técnico. O medo que o aluno tem da prova é um fator 

influente no seu desempenho. Se o professor utiliza a nota do teste como 

determinante do resultado final da avaliação, o aluno sofre uma pressão muito 

grande, porque o resultado de sua atuação vai ser considerado, apenas naquele 

momento (MELCHIOR, 2001, p. 15). 

 

Muitas vezes, os problemas em decorrência dos altos índices de reprovação dos alunos 

são contornados pelos professores que agregam às provas convencionais a avaliação de 

trabalhos, como “pesquisas”, listas de exercícios, relatórios, além de outras atividades que 

“valem pontos” para serem contabilizados na nota final. O professor pode pensar estar 

atingindo bons resultados, pois a maioria da classe é aprovada com boas notas, mas ele 

precisa ter ciência de que avaliar não é facilitar para o aluno obter a nota mínima para sua 

aprovação, pois facilitando o acesso à nota, estará prejudicando a construção de aprendizagem 

do discente. É possível que com esse mínimo de conhecimento adquirido os educandos 
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tenham dificuldades para entrarem numa universidade. Nota-se que a classe mais favorecida 

da sociedade investe nos filhos uma educação que visa prepará-los para a seleção dos 

vestibulares mais concorridos e com acesso à universidade pública, onde cedo ou tarde, 

grande parte desses estudantes consegue acesso, e depois de cinco ou seis anos se formam em 

cursos como: medicina, direito, engenharia civil ou elétrica, entre outros cursos que 

possibilitam condições a estes profissionais terem salários dignos no exercício da profissão, 

logo, a aprovação de um aluno sem os conhecimentos necessários impossibilita o mesmo de 

competir de igual com as classes mais favorecidas no acesso ao ensino superior gratuito, é 

uma forma de exclusão e produção do fracasso escolar. Dessa forma, cabe ao educador, o 

dever de facilitar aprendizagem, e não dar nota. Elaborar métodos para pôr em prática uma 

avaliação que esteja voltada para a compreensão da Ciência e para a ação participativa e 

crítica dos alunos requer sobre tudo, mudanças na preparação dos professores. O quadro 2 

explicita alguns aspectos fundamentais que podem contribuir para reflexões sobre novos 

caminhos que podem ser tomados. 

 

Quadro 2: Práticas avaliativas. 

Tradicional Alternativa 

Constatação de padrões previamente 

definidos “tomar a lição” 

Investigação dos processos de ensino e 

aprendizagem 

Classificatória Critérios definidos pelo professor e alunos 

Autoritária e burocrática Instrumento a favor da aprendizagem 

Quantitativa Qualitativa 

Provas e testes Prova diversas, sínteses, relatórios, portfólios, 

autoavaliação/reflexões metacognitivas etc. 

Fonte: adaptado do livro Ensino de Física. 
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25 
 

3 ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL 

 

 

A Física como disciplina escolar possibilita a exploração de um mundo novo, onde os 

fenômenos que são observados podem ser explicados de uma maneira que todos possam 

compreender o funcionamento do universo e de todos os fenômenos naturais. 

 

No Brasil, a física começou a ser lecionada no período colonial, com a participação 

dos jesuítas, no ensino secundário e superior. Durante o império a disciplina de 

física era vista no quinto ano do ensino secundário, sendo que apenas 20% das horas 

de estudo eram direcionadas para a área de matemática e ciências. No período da 

república, o direito à educação aparece pela primeira vez na constituição de 1934. 

Nesse período ocorreu um aumento na carga horária para 27,3% na área de ciências 

e matemática e após a revolução de 1930 houve novo aumento para 33,3% da carga 

horária. Percebe-se que gradativamente foi ocorrendo um reconhecimento acerca da 

importância dessa área no currículo no ensino secundário. A partir da década de 

1980, o ensino de ciências era basicamente teórico e alguns professores não tinham 

formação adequada para lecionar a disciplina, estando presos a uma visão clássica de 

ensino. Com o passar dos anos e o surgimento de novos paradigmas de ensino, 

professores de física perceberam que poderiam ensinar a disciplina de forma 

dialógica, tendo em vista que os alunos teriam um melhor aproveitamento 

(BEZERRA, D. P.; et al, 2009). 

 

Hoje, o ensino de Física no Brasil faz parte do currículo do Ensino Médio, sendo este a 

etapa final da Educação Básica, com duração de três anos. O Ensino Médio está assegurado 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei n. 9394/96) (BRASIL, 1996), 

no Parecer CEB/CNE n° 5/2011 e na Resolução CNE/CEB n° 2, de 30 de janeiro de 2012 

(MEC, 2012). De acordo com a Sessão IV, Art. 35 da LDB, o Ensino Médio tem como meta: 

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

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

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

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

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

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

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

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

Desse modo, espera-se que o Ensino Médio contribua: 

 Para a continuação dos estudos;  

 Com uma formação profissional; 

 Para a construção de pensamentos abstratos; 



26 
 

 Com a capacidade de se preocupar com o todo social e com a cidadania; 

 Com a formação de uma cultura científica.  

O papel do Ensino Médio deixa de ser um curso de “passagem” para o Ensino 

Superior, ou para a formação para o exercício desta ou daquela profissão específica, pretende-

se uma formação geral do aluno. 

 

O Ensino Médio passa a ter a característica da terminalidade, o que significa 

assegurar a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental [...] e ainda propõe-se, no nível 

do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação específica; o 

desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e 

selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples 

exercício de memorização (MEC, 2000, p. 9). 

 

O conhecimento da Física é apresentado aos estudantes, sendo esses apenas uma 

pequena base conceitual, no final do Ensino Fundamental na disciplina de Ciências, mas há 

crescentes discussões sobre se iniciar o ensino das Ciências Físicas desde o Ensino Básico, 

com intuito de proporcionar um contato maior das crianças com a Ciência, e assim cessar a 

estranheza e dificuldades por consequência de uma inserção repentina e descontextualizada da 

Física no contexto escolar. Costa defende essa ideia, afirmando que: 

 

Desde a infância, é importante aprender Ciências. Esta é, sem dúvida, uma 

afirmação de caráter unânime no meio científico e no meio docente, além de ser uma 

fala já demasiadamente desgastada. Se o ensino de Ciências for bem feito, ajudará a 

criança a compreender o mundo em que ela vive (COSTA, 2010, p. 21). 
 

Rosa e Rosa também resguardam a inserção precoce do ensino de Ciências, 

argumentando que: 

 

A Física está cada vez mais incorporada na vida social e cultural dos cidadãos, 

apresentando contribuições nas suas necessidades diárias, envolvendo desde as 

decisões conscientes sobre alimentação, meio ambiente, comunicações, saúde, entre 

outros, até a tomada de decisões de âmbito político (ROSA & ROSA, 2005). 
 

Porém, estas discussões ainda não apresentam mudanças de fato na forma em que os 

conteúdos de Ciências veem sendo trabalhados no Ensino Fundamental. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, preveem para a disciplina de Ciências do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental quatro eixos temáticos básicos: Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser 

Humano e Saúde, e Tecnologia e Sociedade. Para os primeiros anos do segundo ciclo do 

Ensino Fundamental somente, dos três primeiros eixos, o tema Terra e Universo está ligado 

de maneira mais significativa com a Física. E, mesmo assim, esse eixo se restringe a uma 
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pequena área dessa disciplina. A realidade mostra que este eixo está baseado fortemente no 

estudo da Astronomia, do comportamento do Sistema Solar e os planetas nele contidos. Dessa 

forma, nada se estuda sobre os fenômenos terrestres. Esta situação se mostra clara ao fato de 

que quando se inicia o estudo das ciências nas séries iniciais, ele se dá basicamente no estudo 

de conteúdos de Biologia, sendo muito pouco citados conteúdos relacionados à Física, ou até 

mesmo de Química. O último tema a ser trabalhado no Ensino Fundamental, o eixo 

Tecnologia e Sociedade, está mais ligado aos fenômenos físicos do nosso planeta, mas não da 

maneira necessária para um estudo satisfatório da disciplina de Física.  

A Física, como qualquer outra disciplina do currículo escolar, precisa cada vez mais se 

aproximar dos problemas que estão sendo vivenciados na realidade da escola, é necessário 

rediscutir qual Física ensinar para possibilitar assim uma melhor compreensão do mundo e 

uma formação para a cidadania mais adequada, com isso, o ensino de Física precisa passar por 

uma adequação sistemática e pedagógica que possa dar continuidade as mudanças positivas 

que ora se faz necessário. 

 

 

3.1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCNs) 

 

 

Criado em 1994 pelo Ministério da Educação e publicado somente dois anos depois, 

após muitas análises e discussões, os PCNs surgiram visando a estruturação e reestruturação 

dos currículos escolares no país, sendo essas diretrizes opcionais para as instituições privadas, 

mas obrigatórias para a rede pública. O objetivo principal dos PCNs é padronizar o ensino no 

país, estabelecendo pilares fundamentais para guiar a educação formal e a própria relação 

escola-sociedade no cotidiano. 

Os PCNs não são uma coleção de regras que pretendem ditar o que os professores 

devem ou não fazer. E sim, uma referência para a transformação de objetivos, conteúdos e 

didática do ensino. Neto diz que em relação à educação no Brasil, os PCNs: 

 

[...] visavam a tornar-se uma referência para elaboração dos currículos escolares, 

como também servir de subsídio para elaboração das propostas curriculares 

estaduais e municipais. Os PCNs são, portanto, uma proposta do Ministério da 

Educação para a educação escolar brasileira torna-se eficiente, fornecendo limites e 

condições de funcionamento para os mínimos conteúdos a serem ministrados nas 

disciplinas. São referenciais para todas as escolas no país a fim de que elas garantam 

aos estudantes uma educação básica de qualidade. Em suma, o objetivo é afiançar 

que crianças e jovens tenha garantia de acesso aos conhecimentos necessários e 
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possam integrar-se a sociedade globalizada como cidadãos participativos e 

conscientes de suas responsabilidades (NETO, 2008, p. 20). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais se apresentam em três grupos: Os de Ensino 

Fundamental para o I e II ciclos, editados em 1997; Os de Ensino Fundamental para o III e IV 

ciclos, editados em 1998; Os de Ensino médio – PCNEM editado em 1999 e o PCN+ de 2002. 

De outro lado, a reforma curricular do Ensino Médio estabelece a divisão do conhecimento 

escolar em áreas, e se organizam em três áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias. Esta forma de agrupar os conteúdos favorece a articulação entre as disciplinas 

comuns e a interdisciplinaridade e organiza o aprendizado nas escolas do Ensino Médio em 

termos de conjuntos de competências. 

Os objetivos do PCN+ podem ser agrupados por competências e habilidades, ou de 

acordo com a interação com as outras duas áreas do conhecimento. Utilizando este segundo 

modo, podemos dividir as competências e habilidades de Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias onde a Física está inserida, em:  

Representação e comunicação, cujo objetivo principal é desenvolver a capacidade de 

comunicação. Buscando: Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos; 

Compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos; Utilizar e compreender tabelas, 

gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do saber físico. Ser capaz de 

discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si; Expressar-se 

corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua representação 

simbólica; Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido, através de tal 

linguagem; Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, 

sabendo interpretar notícias científicas, e elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos 

temas físicos trabalhados. 

Investigação e Compreensão Científica que consiste em desenvolver a capacidade 

de questionar processos naturais e tecnológicos, identificando regularidades, apresentando 

interpretações e prevendo evoluções, desenvolver o raciocínio e a capacidade de aprender. 

Pretendendo assim: Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, 

sistematizar. Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o 

conceito de medir, fazer hipóteses, testar; Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar 

grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias 

físicas; Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 

procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos; Construir e 
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investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos, 

generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões; Articular o 

conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber científico. 

Contextualização sócio-cultural que tem como objetivo principal compreender e 

utilizar a ciência, como elemento de interpretação e intervenção, e a tecnologia como 

conhecimento sistemático de sentido prático. Com a finalidade de: reconhecer a Física 

enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações com o contexto cultural, 

social, político e econômico; reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, 

compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do 

conhecimento científico; Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela 

tecnologia; Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da 

cultura humana, e ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que 

envolvam aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

A partir das diretrizes apresentadas nos PCNs, um novo sentido foi dado ao 

conhecimento da Física na escola média. E esse, busca construir uma visão da Física que 

esteja voltada para a formação de um cidadão atuante e solidário, com instrumentos para 

compreender, intervir e participar na realidade (MEC, 2002, p. 1). Deste modo, pretende-se 

que a Física no Ensino Médio dê uma contribuição para a formação de uma cultura científica, 

que permita uma interpretação efetiva dos fatos ao seu redor, processos naturais e fenômenos, 

que gere a vontade de investigar e compreender o universo, entre outras coisas. Assim, a 

Física se apresenta como: 

 

Um conjunto de competências específicas que permitam perceber e lidar com os 

fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato 

quanto no do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela 

construídos. Isso implica, também, na introdução à linguagem própria da Física, que 

faz uso de conceitos e terminologia bem definidos, além de suas formas de 

expressão, que envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações matemáticas 

(MEC, 2002, p. 2). 

  

Com o propósito de transmitir conhecimentos e não de formar cientistas, a escola deve 

preparar o aluno para vida, qualificar para o exercício da cidadania e o preparar para o 

aprendizado permanente, independente da escolha desse aluno para seu futuro, prosseguir 

com seus estudos ou ingressar no mercado de trabalho. Conforme Pereira e Aguiar: 

 

O objetivo da escola deve voltar-se para a formação do jovem, independentemente 

de seus objetivos posteriores ao término do ensino médio, instrumentalizando-o para 

a vida, para raciocinar, compreender as causas e razões das coisas, exercer seus 
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direitos de cidadania, cuidar de sua saúde, participar das discussões em que estão 

envolvidos seus destinos, atuar, transformar, enfim, para realizar-se como sujeito da 

sua história e viver dignamente. Essa é nossa compreensão do que seja uma 

educação para a cidadania e, portanto, o objetivo do ensino (PEREIRA & AGUIAR, 

s/d). 

 

Ao adotar como alusão “o quê ensinar de Física?” ao invés de “para quê ensinar 

física?”, presume-se que isso prepare o jovem para ser capaz de lidar com situações reais do 

dia-a-dia, em vista disso, tem-se que descentralizar o ensino de Física da simples 

memorização de fórmulas ou repetição de forma automática de procedimentos em situações 

artificiais ou extremamente abstratas, conscientizando de que não se deve simplesmente 

informar a sua existência, e sim, mostrar seu significado, para que esse conhecimento se 

transforme em uma ferramenta a mais em sua forma de agir e pensar, pois a Física abordada 

na escola tem que fazer sentido e ser útil. Dentro desse contexto, fica a cargo do professor, 

selecionar, priorizar, redefinir e organizar os objetivos em torno dos quais faz mais sentido 

trabalhar, 

 

... levando em consideração a realidade sócio-econômica e cultural da turma. [...] O 

professor pelo fato de já ter experiência em ministrar as aulas, terá mais habilidade 

para organizar os temas de modo a englobar os assuntos de maneira a reduzir 

superposições de conteúdos a aumentar a abrangência. Apesar da organização ser 

feita pelo professor, o aluno tem papel importante na delimitação destes temas, pois 

o professor escolhe os temas de acordo com a realidade dos alunos  (GOMES, 2005, 

p. 28). 

 

Quanto às práticas pedagógicas do professor, o PCN+ sugere que estas devem estar 

voltadas para o desenvolvimento de competências através do ensino de habilidades, sendo que 

para essas práticas possam ter chances reais de sucesso, o processo ensino-aprendizagem deve 

se aliar a interdisciplinaridade, no qual “pretende garantir a construção de conhecimentos que 

rompam as fronteiras entre as disciplinas” (BOVO, s/d). 

A interdisciplinaridade pode ser uma proposta de aprendizagem muito rica, pois 

possibilita que o aluno construa suas respostas aos problemas de forma mais contextualizada e 

global, já que a interação que proporciona cria mecanismos para uma aprendizagem mais 

significativa. 

O diagrama apresentado na figura 2, expressa como as áreas da Ciências da Natureza e 

da Matemática, se articula com a área de Linguagens e Códigos, sobretudo através do 

desenvolvimento das competências de Representação e Comunicação, e como a área de 

Ciências Humanas, especialmente através do desenvolvimento das competências de 



31 
 

Contextualização Sócio-Cultural. Vê-se ainda que todas as áreas se interligam através do 

desenvolvimento das competências de Investigação e Compreensão. 

 

 

Enunciando a necessidade de modificações dos objetivos educacionais, o PCN+ traz 

orientações complementares e um detalhamento de como os conteúdos podem ser tratados em 

sala de aula. O PCN+ sugere para a Física os seguintes temas estruturadores: Movimento – 

variação e conservação; Calor, ambiente, fontes e uso de energia; Equipamentos 

eletromagnéticos e telecomunicações; Som, imagem e informática; Matéria e radiação e; 

Universo, terra e vida. 

Cada um destes temas estruturadores é caracterizado por unidades temáticas que 

definem os recortes, as abordagens e os contextos nos quais os temas devem ser trabalhados, a 

fim de promover as competências desejadas. No entanto, essa forma de organização dos 

conteúdos da Física ainda não é encontrada nos livros didáticos, que os mantém 

hierarquizados, numa sequência tradicionalmente estabelecida. A grande maioria destes livros 

informa que suas propostas concordam com os PCN e com as leis e diretrizes que orientam a 

educação básica e, portanto, estão comprometidos com uma Educação pautada em 

competências e habilidades, mas em muitos casos esta informação parece mera propaganda, 

alguns livros, passaram a colocar esta informação em suas capas, mas nada mudou em seu 

conteúdo interno. 

O PCN+ de Física propõe ainda que havendo seis temas a serem trabalhados, e sendo 

o Ensino Médio composto por três anos letivos, o ideal é desenvolver um tema por semestre, 

Figura 2: Articulação das áreas do saber. Fonte: Adaptado do PCN. 
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não sendo isso obrigatório, desde que seja proporcionada uma abordagem ampla dos 

fenômenos, ainda que em níveis de aprofundamento diferenciados. Contudo, vale ressaltar 

que cada um desses temas não pode ser compreendido como um tema isolado, dado que 

existem várias sobreposições e inter-relações que os associam.  

 

 

3.2 DIRETRIZES CURRICULARES 

 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias para a Educação 

Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e os sistemas de ensino, fixadas 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica de 2013 (BRASIL, 2013), tem por objetivo: 

I - sistematizar os princípios gerais da Educação Básica contidos na Constituição, na 

LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para 

assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao 

currículo e à escola; 

II - estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, 

execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola de Educação Básica; 

III - orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais - docentes, 

técnicos, funcionários - da Educação Básica, os sistemas educativos dos diferentes entes 

federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertençam. 

Nesse sentido, as DCNs visam estabelecer bases comuns para a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio, assim como para as modalidades com que possam se 

apresentar, ficando a cargo da União, Estados e Municípios formularem suas orientações, de 

modo a assegurar a integração curricular dessas três etapas.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), onde o ensino 

de Física está inserido, surgiram devido à necessidade de mudança nos anos finais da 

educação básica, cujo currículo tratava um ensino baseado no acúmulo de informações, 

descontextualizado, onde as disciplinas não se inter-relacionavam o que contribuía para a 

dificuldade de aprendizagem dos alunos. Homologadas em 1998, as DCNEM assim como os 

PCNs estão em consenso com a LDB. Vale aqui diferir estes dois: as DCNs são leis que 

estabelecem as metas e objetivos a serem buscados, orientando os currículos e conteúdos a ser 
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trabalhado, e os PCNs são apenas referências curriculares, sendo diretrizes elaboradas pelo 

Governo Federal que orientam a educação no país. 

 

As diretrizes definem uma política de Estado, que não depende das gestões de 

governo. Os parâmetros são uma decisão política e educacional da atual 

administração que pode persistir ou não. As diretrizes são obrigatórias, os 

parâmetros não. Mas esperamos que as redes públicas tenha maturidade para avaliar 

esses parâmetros e aperfeiçoá-los. As diretrizes saíram do Conselho Nacional de 

Educação, que é um órgão de Estado não de governo (TEIXEIRA, s/d). 
 

Segundo a LDB, compete a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarem seus respectivos sistemas de ensino, cabendo ainda a União, à coordenação da 

política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 

normativa. Conforme o inciso IV do artigo 9°, a União se incumbe de “estabelecer, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios competências e diretrizes 

para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, que nortearão os currículos e 

seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”. Desta forma, cada 

Estado elabora seu referencial curricular. Com base nestes documentos, o Estado de Rondônia 

visando promover uma transformação no processo educativo e tendo como objetivo melhorar 

o processo ensino e aprendizagem e, consequentemente a qualidade de ensino no Estado, 

instituiu o Referencial Curricular do Estado de Rondônia, o qual priorizou um currículo por 

competências e habilidades a serem desenvolvidas por meio da contextualização dos 

conhecimentos e da interdisciplinaridade. 

 

A construção deste Referencial Curricular tem como principais objetivos: contribuir 

com a inclusão escolar de toda população estudantil, o acesso ao conhecimento com 

equidade; propiciar condições de permanência e sucesso na escola; melhorar a 

qualidade do processo ensino e aprendizagem; fornecer às escolas informações e 

orientações sobre estratégias pedagógicas e contemplar as especificidades regionais. 

[...] O referencial Curricular aqui apresentado pretende dar um sentido ao fazer 

pedagógico, partindo de situações e problemas da realidade, buscando na teorização 

respostas para compreendê-lo e reconstruí-lo de forma interdisciplinar e transversal; 

além de integrá-lo na era da tecnologia (SEDUC-RO, 2013, p. 9). 

 

A inclusão da Física no Ensino Médio pretende dar aos estudantes uma oportunidade 

de melhor entender a natureza que os rodeiam e o mundo tecnológico em que se vivem. Na 

proposta curricular elaborada e apresentada pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) 

de Rondônia, foram selecionados os conteúdos mais relevantes aos alunos e ressaltado a 

importância de se relacionar a Física da sala de aula com a Física do cotidiano, objetivando 

com isso, “contribuir para a formação de uma cultura científica efetiva, que permita ao 

indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e direcionando a 
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interação do ser humano com a natureza como parte da própria natureza em transformação” 

(SEDUC-RO, 2013, p. 133). 

Para o Primeiro Ano do Ensino Médio, tendo como eixo temático: Símbolos/Códigos 

e Movimentos com suas Conservações e Variações com Aplicações Tecnológicas, o 

Referencial Curricular do Estado, traz como competências, inserir conhecimentos de Física 

em harmonia com outras áreas do saber, de modo a padronizar o uso (adequado) de códigos 

de comunicação oral, escrita no acesso à linguagem científica de física, facilitando com isso, o 

acesso à utilização de conceitos físicos, grandezas, leis e teorias Físicas, levando ao destaque 

que a Física é essencial na produção e na evolução do conhecimento científico. Os quadros 3 

e 4 apresentam os conteúdos e habilidades a serem trabalhadas no decorrer do ano letivo.  

 

Quadro 3: Conteúdos e habilidades a serem trabalhados no primeiro ano do ensino médio. 

Conteúdos Habilidades 

- História da evolução de 

Física; 

- Experiência de Física no dia a 

dia; 

- Grandezas e unidades de 

medida; 

- Sistema Internacional de 

Unidades (SI); 

- Cinemática escalar mecânica, 

conceitos básicos de 

cinemática e movimentos 

uniformes; 

- Movimento uniformemente 

variado; 

- Grandezas vetoriais; 

- Lançamentos verticais e 

oblíquos; 

- Dinâmica; 

- Interpretar teorias e compreender os diversos fenômenos 

do universo, sua origem e evolução; 

- Descobrir e identificar fenômenos relacionados ao 

Universo, à vida humana, à cultura desde o surgimento; 

- Conceituar e definir grandezas definidas pelo Sistema 

Internacional de Unidades (SI); 

- Realizar minuciosos estudos sobre a modernização 

tecnológica; 

- Estudar os movimentos e as formas, e estabelecer 

definições inconstantes sobre esses conteúdos; 

- Comentar as leis de Newton, fazer demonstrações de 

seus benefícios na carreira estudantil; 

- Demonstrar e realizar operações com vetores; 

- Reconhecer a lei de conservação dos movimentos como 

uma forma de representar grandezas; 

- Destacar a Física como recurso imprescindível na 

ampliação da produção em todos os níveis; 

- Informar a importância da Física na saúde e no bem 

estar social; 

Fonte: Referencial Curricular de Rondônia, p. 134-135. 

 



35 
 

Quadro 4: Continuação do quadro anterior. 

Conteúdos Habilidades 

- Movimento circular uniforme; 

- Princípios da dinâmica e suas 

aplicações; 

- Atrito; 

- Trabalho e potência; 

- Energia mecânica; 

- Gravitação; 

- Estática dos fluidos. 

 

- Elaborar e resolver situações que envolvam movimentos 

utilizando recursos na previsão, avaliação. Análise e 

interpretação; 

- Demonstrar a Física como uma fonte natural inesgotável 

de vida presente a cada momento com mais importância; 

- Incentivar o estudo mais dedicado e as descobertas de 

fenômenos úteis da vida na Terra; 

- Assimilar os conceitos de densidade, massa específica e 

pressão; 

- Aprender e aplicar as duas primeiras leis referentes a 

fluidos em repouso: A Lei de Stevin e o princípio de 

Arquimedes; 

- Conhecer e aplicar o princípio de Pascal.  

- reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e 

escrita, símbolos, códigos e nomenclatura da linguagem 

cientifica; 

- Reconhecer e identificar as grandezas físicas, bem como 

suas respectivas unidades de medidas usuais e no Sistema 

Internacional de Unidades (SI); 

- Identificar os movimentos e suas formas, estabelecer 

definições relevantes a esses conteúdos; 

- compreender e identificar as leis de Newton e suas 

aplicações no cotidiano; 

- Identificar transformações de energia e a conservação 

que dá sentido a essas transformações; 

- Utilizar programas de simulação e plotagem de 

interações físicas com uso de recursos multimídias. 

Fonte: Referencial Curricular de Rondônia, p. 134-135. 

 

Calor, Ambiente e usos de Energia e suas Tecnologias, distribuído no quadro 5, é o 

eixo temático que norteia o Ensino da Física no Segundo Ano, suas competências é inserir 

conhecimentos de Física em harmonia com outras áreas, buscando facilitar o acesso à 
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utilização de conceitos físicos, grandezas, leis e teorias Físicas, despertando no aluno o 

questionamento e o desejo de explicar os fenômenos, de modo, que ele reconheça que a Física 

está em todos os níveis de construção humana. 

 

Quadro 5: Conteúdos e habilidades a serem trabalhado no segundo ano do ensino médio. 

Conteúdos Habilidades 

- Termologia; 

- Termometria; 

- Dilatação de corpos e líquido; 

- Calorimetria; 

- Mudanças de estado; 

- Estudo dos gases; 

- Termodinâmica; 

- Estudos de ondas; 

- Óptica geométrica. 

 

- Compreender o papel do calor na origem e 

manutenção da vida; 

- Reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e 

os diferentes processos de troca de calor, identificando 

a importância da condução, convecção e irradiação em 

sistemas naturais e tecnológicos. 

- Utilizar o modelo cinético das moléculas para 

explicar as propriedades térmicas das substancias, 

associando ao conceito de temperatura e a sua escala 

absoluta; 

- Identificar o calor como forma de transferência de 

energia e a irreversibilidade de certas transformações 

para avalias o significado da eficiência de máquinas 

térmicas; 

- Identificar objetos, sistemas e fenômenos que 

produzem imagens para reconhecer o papel da luz e as 

características dos fenômenos físicos envolvidos 

utilizando as multimídias. 

Fonte: Referencial Curricular de Rondônia, p. 136. 

 

Facilitar o acesso à utilização de conceitos físicos, grandezas, leis e teorias Físicas 

para compreender a ciência Física como representação da natureza baseada na 

experimentação e abstração, e ainda os modelos físicos identificando suas vantagens e 

limitações na descrição de fenômenos, de modo a relacionar os fenômenos naturais com os 

princípios e leis físicas que os regem, são as competências atribuídas ao Ensino de Física para 

o Terceiro Ano. Sendo guiada pelo eixo temático: Eletricidade e Magnetismo Aplicados à 

Tecnologia. Os conteúdos a serem estudados durante esse ano letivo estão no quadro 6. 
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Quadro 6: Conteúdos e habilidades a serem trabalhados no terceiro ano do ensino médio. 

Conteúdos Habilidades 

Carga elétrica: Condutores e isolantes 

elétricos; Força elétrica; 

- Uma força elementar; 

- Como carregar eletricamente um corpo; 

- Como saber se um corpo está eletrizado; 

- A lei da força elétrica. 

Campo elétrico: O campo gravitacional; 

- O campo elétrico; 

- Campos elétricos gerados por cargas 

pontuais; 

- Campo elétrico devido a várias cargas 

pontuais; 

- Campo elétrico externo criado por uma 

esfera eletrizada; 

- Campo elétrico interno em uma esfera 

condutora em equilíbrio eletrostático; 

- Linhas de força do campo elétrico; 

- Como se comportam os condutores 

eletrizados. 

Campo magnético: Imã; 

- Campo magnético; 

- Campo magnético terrestre; 

- Força magnética; 

- Eletro magnetismo; 

- Ondas eletromagnéticas. 

- Analisar e interpretar grandezas e leis 

físicas representadas em gráficos e tabelas; 

- aplicar o princípio de conservação e a 

quantização da carga em processos de 

eletrização; 

- Empregar as leis que regem o campo 

elétrico em análise qualitativa e quantitativa 

de fenômenos eletrostáticos; 

- Relacionar corrente e resistência elétrica em 

meios materiais; 

- Aplicar as leis que regem o campo elétrico 

e o campo magnético na análise de 

fenômenos eletromagnéticos; 

- Reconhecer circuitos elétricos através dos 

recursos audiovisuais; 

- Despertar a curiosidade e reconhecer a 

Física Moderna como um empreendimento 

humano; 

- Identificar diferentes tipos de radiações 

presentes na vida cotidiana, reconhecendo a 

sistematização no espectro eletromagnético e 

sua utilização através de tecnologias a elas 

associadas. 

Fonte: Referencial Curricular de Rondônia, p. 157-138. 
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4 PAPEL DO PROFESSOR DE FÍSICA CONTEMPORÂNEO 

 

 

A educação é um processo universal de transformações onde todos acabam fazendo 

parte, em maior ou menor grau conforme a sociedade em que se está inserido. Para Calleja, 

 

A educação é a ação que desenvolvemos sobre as pessoas que formam a sociedade, 

com o fim de capacitá-las de maneira integral, consciente, eficaz, que lhes permita 

formar um valor dos conteúdos adquiridos, significando-os em vínculo direto com 

seu cotidiano, para atuar consequentemente a partir do processo educativo 

assimilado. Atendendo às necessidades sociais que a educação e a escola devem 

satisfazer dentro deste processo, podemos dizer que o professorado tem um 

importante papel, educa através da instrução, em cada matéria ou disciplina e no 

conjunto das ações da escola (CALLEJA, 2008). 
 

Bejorano e Carvalho em seu artigo “A História de Eli. Um professor de Física no 

início da carreira” define ensino como tudo aquilo que o professor faz com o intuito de 

transmitir o conhecimento e, aprender como dominar o conceito e conseguir usá-lo 

(BEJORANO & CARVALHO, 2004). Sendo assim, o educador é um dos principais 

responsáveis pelo sucesso ou insucesso do aprendiz, que tem em mãos o poder de trabalhar 

não só o aprendizado de conhecimento teórico, mas também a afetividade, pois ao aprender a 

lidar com as diferentes emoções o indivíduo aprenderá a superar dificuldades ao longo de sua 

jornada estudantil e posteriormente em sua vida profissional e social. 

Para Bizzo, “ensinar é acreditar em sua capacidade de poder ajudar o outro a se 

apropriar do saber” (BIZZO, 2001), já Gleiser descreve o ato de ensinar também como um 

processo de aprendizagem, pois “ao ensinar estabelecemos uma relação com aqueles que 

estão nos ouvindo. O educador, ao educar os outros, está constantemente se educando” 

(GLEISER, 2000). Assim, a relação ensino-aprendizagem é dependente uma da outra. No 

âmbito escolar, essa troca de informações e a aquisição de conhecimentos particularmente por 

parte dos alunos, são avaliadas com o intuito de determinar em que grau os objetivos 

pedagógicos estão sendo realmente alcançados, e essa não pode ser confundida com o simples 

ato de atribuir notas em provas e exames para passar de série, seu objetivo essencial deve ser 

medir e avaliar os resultados parciais e finais do processo de formação dos conteúdos 

assimilados pelo estudante.  A prática avaliativa pode ser vista como um pensar e um agir, 

articulados que andam de par com as intenções do trabalho na escola, dessa forma, a avaliação 

é parte integrante do processo ensino-aprendizagem e de acordo com Cilene Maciel, “ao 

avaliar, o professor põe em cena muito mais do que saberes, pois o ato avaliativo exige a 
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competência, o discernimento e o equilíbrio de um magistrado, uma vez que, o que está em 

jogo é o desenvolvimento do ser humano” (MACIEL, 2002). 

O professor terá nitidez sobre as atitudes que deve tomar em sala de aula, ao entender 

que o processo ensino/aprendizagem tem que ser de uma forma clara, coerente e prazerosa. 

Esta não é uma tarefa fácil, visto que a sala de aula é um ambiente complexo, onde se tem ao 

mesmo tempo indivíduos com níveis de aprendizagem diferentes, deste modo, o professor 

deve ao menos tentar tirar proveito deste fato, fazendo com que os alunos se ajudem 

mutuamente. Num primeiro instante, isso fará os de maior nível de aprendizagem ajudar os 

outros a construírem seus conhecimentos, porém em outros momentos a situação se inverterá, 

ocasionando uma socialização de conhecimento, como afirma Fontana:  

 

Se, em um momento, o aluno aprende, em outro, ele ensina, pois o desenvolvimento 

não é linear: é dinâmico e sofre modificações qualitativas. O professor é o principal 

mediador, devendo estar atento, de modo a que todos se apropriem do conhecimento 

e, consequentemente, alcance as funções superiores da consciência, pois é a 

aprendizagem que vai determinar o desenvolvimento (FONTANA, 1996). 
 

Ao chegar ao Ensino Médio, muitos jovens têm em mente a Física como algo 

impossível de se aprender, para boa parte desses, a capacidade de abstração ainda é pequena, 

e embora vivamos cotidianamente em ambientes ricos de situações e problemas físicos, 

grande número deles não conseguem relacionar as teorias apresentadas na sala de aula com os 

fatos do dia-a-dia. Sobre isso, Veit e Teodoro dizem que, 

 

Na prática Física representa para o estudante, na maior parte das vezes, uma 

disciplina muito difícil, em que é preciso decorar fórmulas cuja origem e finalidades 

são desconhecidas. Um ensino de Física baseado na exposição de conceitos 

transmite uma ideia incompleta e pouco motivadora do que é a ciência e de como ela 

se constrói (VEIT & TEODORO, 2002). 
 

O professor deve então buscar estratégias, recursos para fazer com que o aluno queira 

aprender, em outras palavras, deve fornecer estímulos para que o aluno se sinta motivado a 

aprender. 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do 

movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma “cantiga de 

ninar”. Seus alunos casam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e 

vindas de seu pensamento, surpreende suas pausas, suas dúvidas e suas incertezas 

(FREIRE, 1996, p. 33). 
 

O modo de lidar com a turma vai se refletir também na aceitação ou na rejeição da 

própria disciplina, uma vez que o aluno tem dificuldade com o conteúdo estudado e, então 
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começa a antipatizar-se pela mesma e por conta disso com o professor, gerando queixas e 

reclamações direcionadas para a pessoa do professor e não diretamente a disciplina. 

Reforçando a ideia de que os professores podem vim a influenciar muito a opinião dos 

alunos sobre a disciplina que lecionam, Santoro e Caruso orientam o que um professor que 

ama a matéria pode fazer. 

 

É preciso chamar a atenção para alguns fatos: o interesse pela Ciência é proporcional 

ao ensino e ao estímulo que o estudante recebe. Nós e muitos de nossos colegas 

escolhemos fazer Física devido ao incentivo de um professor excelente, ou, em 

alguns casos, de mais de um. Transmitir a beleza do universo para um estudante e a 

curiosidade que nos impele a compreendê-lo é uma tarefa importante do professor. 

Talvez a mais importante. Estamos convencidos de que o homem, em qualquer 

idade, se move pela curiosidade e pelo prazer de realizar suas tarefas, de ser criativo. 

Como nos ensina o sociólogo italiano Domenico de Massi, na sociedade pós-

moderna do século XXI, eminentemente científica, apenas a criatividade pode tornar 

o homem competitivo (SANTORO & CARUSO, 2007, p. 26). 
 

Desta forma, é importante o bom relacionamento entre professor-aluno, e quanto 

maior for a afinidade entre ambos, melhor será a fluência do processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com Bezerra et al: 

 

O professor deve ver no aluno um parceiro, capaz de trazer contribuições e de 

realizar troca de informações, uma vez que a escola deixou de ser a fonte 

privilegiada de compartilhamento de informações sistematizadas, partilhando essa 

função com diversos outros meios. Nessa direção, alguns professores defendem uma 

filosofia de ensino diferenciada, na qual a aprendizagem deve acontecer de forma 

dialógica, em que o aluno pode esclarecer suas dúvidas, sem ser alvo de 

constrangimentos por parte de professores ou de colegas (BEZERRA, D. P.; et al, 

2009). 
 

O professor deve ser uma importante fonte de motivação, não sendo apenas um mero 

transmissor do conhecimento ou alguém que faz da educação um meio de ganhar dinheiro, 

este deve irradiar entusiasmo, vibrar com a ação educativa, amar o que faz e também o 

educando, sendo dele o dever de atiçar o interesse nos estudantes para que eles mesmos 

descubram novos conceitos, revisem, enriqueçam e reconstruam seus conhecimentos. Em 

“Por que Ensinar Física?”, Marcelo Gleiser diz, 

 

Às vezes, nós educadores esquecemos de nos empolgar com a beleza daquilo que 

estamos ensinando. Nesse caso, como podemos esperar que nossos estudantes se 

empolguem por si próprios? Como nos átomos, é necessário um fóton para estimular 

uma transmissão para um nível superior. E a frequência do fóton não é arbitrária, 

mas deve ser ajustada com grande precisão para que o estímulo seja bem sucedido. 

A mensagem do educador também (GLEISER, 2000). 
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Assim, professor deve ser aquele que dá todo o suporte e alicerce para o conhecimento 

e aprendizagem que estão por vim, ficando a seu cargo, a tarefa de: 

 Assegurar aos alunos o domínio mais seguro e duradouro possível dos 

conhecimentos científicos; 

 Criar condições e meios para que os alunos desenvolvam capacidades e 

habilidades intelectuais de modo que dominem métodos de estudo e trabalho, 

visando a sua autonomia no processo de aprendizagem e independência de 

pensamento; 

 Orientar as tarefas de ensino para objetivos que norteiam suas opções diante 

dos problemas e situações do cotidiano. 

 

Cabe ainda, ao professor: 

 Conhecer as didáticas, dominar os conteúdos e as diretrizes curriculares das 

disciplinas; 

 Organizar os objetivos e conteúdos de maneira coerente com o currículo, o 

desenvolvimento dos estudantes e seu nível de aprendizagem; 

 Ter consciência das características de desenvolvimento dos alunos e selecionar 

recursos de aprendizagem de acordo com os objetivos de aprendizagem e as 

características de seus alunos; 

 Instituir e manter normas de convivência em sala, estabelecendo com isso um 

clima favorável para a aprendizagem; 

 Avaliar e monitorar a compreensão dos conteúdos, escolhendo estratégias de 

avaliação coerentes com os objetivos de aprendizagem; 

 Demonstrar e promover atitudes e comportamentos positivos, e ainda 

manifestar altas expectativas em relação às possibilidades de aprendizagem de 

todos; 

 Aplicar estratégias de ensino desafiantes, utilizando métodos e procedimentos 

que promovem o desenvolvimento do pensamento autônomo; 

 Possuir informação atualizada sobre as responsabilidades de sua profissão, 

buscar aprimorar seu trabalho constantemente com base na reflexão 

sistemática, na autoavaliação e no estudo. 
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Para Oliveira, 

 

O verdadeiro educador primeiramente deve ter consciência da importância do seu 

papel e se empenhar para executá-lo da melhor forma possível, utilizando os seus 

conhecimentos técnicos e pedagógicos adquiridos durante sua formação, para 

elaborar seu plano de ensino, plano de aula e demais tarefas inerentes, flexionando 

seus métodos de acordo com a realidade que encontrar em cada grupo de alunos, 

escolhendo o método pedagógico mais adequado para cada situação (OLIVEIRA, 

2007). 
 

A atividade do professor em sala de aula é complexa, necessita criatividade, 

perseverança, conhecimento de si, dos seus alunos, bem como de todo o material de que 

dispõe para que seu trabalho flua e alcance os objetivos propostos. É importante ainda, ter os 

alunos permanentemente interessados e cientes do sentido e da aplicação do que está se 

estudando. O professor deve propor leituras prévias, trabalhos coletivos e individuais, 

exposições, demonstrações com debates e experimentos. 

Um aspecto que motiva o aluno a aprender algo, é quando ele pode ver o 

„conhecimento em ação‟, isto posto é importante quiçá necessário, levar o aluno para „fora da 

sala de aula‟, mostrando o ambiente que o cerca, fazendo ver o mundo através dos olhos de 

um cientista aprendiz. O processo ensino-aprendizagem deve ser desenvolvido de forma 

reflexiva e em sintonia com os avanços científicos e tecnológicos e o professor deve ser 

intelectual, crítico e capaz de medir esse processo. 

O professor também deve ter um conhecimento vasto sobre o que vai ensinar, visto 

que os alunos podem trazer informações incorretas, extraídas de alguns meios de divulgação 

de informação, em particular a internet, que é um dos principais veículos de informação 

utilizados pelos alunos nos dias atuais, o professor que vai para uma aula sabendo somente o 

que vai ensinar pode encontrar problemas, e embora ele não seja dominador de todo o 

conhecimento, este não deve estar limitado somente ao que pretende discutir com os alunos, e 

caso seja questionado sobre determinado fenômeno que não esteja incluso em seu universo de 

conhecimento, o professor não deve ter medo em dizer que não sabe a resposta, se 

comprometendo a pesquisar sobre o assunto, para satisfazer a curiosidade do aluno, porém 

nunca deverá responder de maneira equivocada ou errônea. 

 

Na visão de Pietrocola, 

 

Um professor deve ser um profissional de múltiplas habilidades: deve aliar uma 

sólida base científica, conhecimento da natureza psicológica, pedagógica didática, 

histórica, filosófica, entre outros. E além de dominar essas áreas de conhecimento, 
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ele deve ser capaz de integrá-las de maneiras a se produzir uma visão interdisciplinar 

(PIETROCOLA, 2005). 

 

O professor nos dias atuais não pode mais ser um simples reprodutor do conteúdo do 

livro didático, é necessário que ele reveja o seu próprio fazer educação, redefina suas certezas 

e suas verdades a respeito da prática educativa que adota, aperfeiçoe sua formação 

profissional continuamente, a fim de ser continuamente renovada a aprendizagem em sala de 

aula para uma melhor qualidade de ensino. Ele tem sempre algo a aprender a respeito do 

conhecimento que ministra a seus alunos e da forma como fazê-lo, desta maneira, um 

educador nunca estará definitivamente „pronto‟, pois a sua preparação acontecerá no dia-a-

dia, através da prática e reflexão constante sobre a mesma. 
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5 FATORES QUE DIFICULTAM O ENSINO DE FÍSICA 

 

 

O ensino de Física para muitos professores possui diversos fatores que dificultam o 

desenvolvimento dos estudantes. Alguns desses fatores são levantados como: formação do 

professor, insuficiente abordagem das aulas através do cotidiano do aluno, escassa 

aproximação da teoria com a prática, entre outros. Diante disso, os estudantes não conseguem 

compreender e relacionar os conteúdos vistos em sala de aula, sendo a didática do professor 

forte influência no aprendizado. Ressalta-se que a teoria e prática devem andar juntas, com 

isso, a utilização de aulas com experiências é uma boa estratégia no ensino/aprendizagem, 

devendo a realização dessas práticas em sala de aula estar relacionada ao cotidiano do aluno. 

Contudo, as dificuldades dos docentes não correspondem apenas às aulas práticas e o 

seu relacionamento com o cotidiano, outros fatores como estrutura física da escola, 

superlotação das salas, a pouca carga horária, dificuldades dos alunos em conhecimentos 

básicos de português e matemática, dentre outros, fazem parte do quadro de dificuldades 

encontradas. A fim de verificar de forma quantitativa essa problemática que foi levantada, foi 

elaborado dois questionários, os quais foram aplicados na E.E.E.F.M. Prof. José Francisco 

dos Santos: um questionário (apêndice A) para o professor que ministra a disciplina, com 

indagações sobre sua formação acadêmica, a sua opinião quanto a remuneração, a ementa da 

disciplina, o livro didático usado pelos alunos, etc. E outro questionário (apêndice B) para os 

alunos, composto por seis perguntas que buscava informações sobre suas dificuldades para 

aprender a disciplina, os recursos educacionais utilizado pelo professor, entre outros. O 

professor que leciona a disciplina, é licenciado em Física, atua na área a sete anos e considera 

sua remuneração como REGULAR. 

A escola possui sala de vídeo e laboratório de informática o qual são avaliados pelo 

professor como INSUFICIENTE, sendo seu uso para as aulas de Física avaliado 

percentualmente: 20% e 0%, respectivamente. A escola também possui laboratório de Física, 

o qual seu estado é REGULAR, mas a frequência de uso para as aulas de Física conforme a 

avaliação percentual feita pelo professor é de 20%. O pouco uso do mesmo é atribuído ao 

espaço inadequado do laboratório, a falta de tempo para preparar as aulas e a carga horária da 

disciplina ser insuficiente para desenvolver atividades de laboratório, questão esta que está 

relacionada à carga horária destinada a disciplina, que de acordo com o professor é 

INSUFICIENTE. A escola conta ainda com uma biblioteca, que em relação aos livros de 

Física, assim como o livro didático utilizado pelos alunos é avaliado pelo professor como 
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INSUFICIENTE. Quanto à ementa da disciplina, essa é REGULAR, e seu percentual médio 

de cumprimento é de 60%. De uma forma geral, a estrutura oferecida na escola para o ensino 

da disciplina é considerada REGULAR. 

Ao que diz respeito ao conhecimento básico de português e matemática dos alunos, o 

professor avalia (percentualmente) ambas como 20%, em contra ponto, o percentual médio de 

aprovação na disciplina de Física é de 80%, o que mostra que mesmo sem conhecimentos 

básicos e necessários, o aluno consegue “passar de ano”. 

Por fim foi perguntado, a opinião sobre quais os fatores que dificultam para um 

melhor rendimento das aulas de Física regidas pelo docente, sendo segundo as palavras do 

professor: “A falta de base em disciplinas como matemática e interpretação de textos. Falta 

de comprometimento com a disciplina de Física e uso excessivo e errado das mídias 

(celulares) na sala de aula. Falta de acompanhamento escolar por parte dos pais”. 

O questionário direcionado aos alunos foi aplicado, em uma turma de cada série do 

Ensino Médio, sendo respondidos por vinte e dois alunos do primeiro ano, vinte estudantes do 

segundo ano e dezenove do terceiro ano, totalizando sessenta e um estudantes. 

Apresentaremos cada pergunta, seguida de um gráfico para melhor visualizar as 

respostas dos estudantes, e as considerações cabíveis a cada pergunta. 

 

1. Você sente dificuldade na disciplina de Física? 

Apesar do questionário aplicado aos alunos só oferecer as alternativas SIM ou NÃO 

como resposta, dois alunos (correspondente a 3,28%), forneceram a resposta “mais ou 

menos”, argumentando que em alguns momentos encontram dificuldades, porém, eu outros 

não, variando de acordo com o conteúdo que está sendo abordado. 

 

Gráfico 1: Percentual de respostas da questão 1 (Você sente dificuldade na disciplina de Física?). 

 

 

88,52%

8,20%
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Os dados do gráfico 1 mostram a importância de estudar os problemas do ensino de 

Física. Considerando que se for analisar aqueles que alegam ter dificuldade juntamente com 

aqueles que ocasionalmente encontram dificuldade, se terá cerca de 92% de alunos que 

apresentam algum tipo de dificuldade na disciplina. 

 

2. Caso sim, por que você tem dificuldade em aprender Física? (marque os três 

principais). 

Essa pergunta é um complemento da anterior, e busca descobrir em que ponto 

específico o aluno sente maior dificuldade. 

 

Gráfico 2: Percentual de respostas da questão 2 (Por que você tem dificuldade em aprender Física?). 

 

 

No gráfico 2, os resultados apresentam que as maiores dificuldades para a 

aprendizagem de Física não estão relacionadas somente com as teorias, mas também à 
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interpretação dos textos e o uso da matemática, ficando em último lugar o domínio da matéria 

pelo professor. Para aqueles que responderam: “OUTRO” foi questionado qual fator se mostra 

como barreira para sua aprendizagem, os quais atribuíram o fato: 

- A maneira como o professor explica a matéria, sendo esse argumento usado por alunos das 

três séries, como se pode verificar nas respostas dadas pelos estudantes: 

Aluno do primeiro ano: “Por ele não explicar de um jeito que eu possa entender.” 

Aluno do segundo ano: “Por não entender a explicação do professor.” 

Aluno do terceiro ano: “O professor não sabe explicar de um jeito que eu entendo.” 

- A dificuldade para substituir as fórmulas;  

- A aula muito cansativa;  

- A falta de relação entre as teorias e o cotidiano, que conforme as palavras de um aluno do 

terceiro ano: “a falta de demonstrações mais simples como: dois exemplos, um usando a 

física complexa e outro a física convencional a do dia-a-dia do aluno.” 

 

3. Você sente alguma relação da Física estudada na escola com seu cotidiano? 

 
Gráfico 3: Percentual de respostas da questão 3 (Você sente alguma relação da Física estudada na 

escola com seu cotidiano?). 

 

 

O gráfico 3 mostra que embora a maioria dos estudantes perceba que a Física que se 

estuda na escola também está presente em sua vida, em sua rotina, dos sessenta e um alunos 

que responderam ao questionário, doze (19,67%) não conseguem ver e fazer essa conexão. 

Por outro lado, de acordo com dados do gráfico 2, aproximadamente 23% dos alunos 

disseram que tem dificuldade em aprender a disciplina devido a falta de utilidade da mesma 
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no dia-a-dia, isso significa, que ao menos 3% daqueles que responderam SIM ou POUCO na 

questão número 3, embora consiga de alguma forma associar teoria e prática, considera a 

Física sem serventia. 

 

4. Cite três situações onde você “usa” a Física no seu dia-a-dia. 

Essa pergunta busca informações se o aluno consegue „ver‟ a Física ao seu redor, que 

está presente em todos os momentos de nossas vidas, desde que o mundo é mundo, e que ela 

não se resume em somente fórmulas. 

No primeiro ano, o maior número de citações estava relacionado com movimento, 

deslocamento, onde segundo os alunos a Física é usada ao: andar, correr, pular, se locomover 

de bicicleta, moto, carro, medir a velocidade, ver algo caindo. Assuntos relacionados a 

esportes é o tema seguinte mais mencionado, sendo a Física utilizada: nas competições de 

lutas, jogar futebol, para andar de skate e slackeline. 

No segundo ano, as argumentações mais citadas estão associadas a temperatura, o qual 

os estudantes „usa‟ o conceito da Física para explicar: o congelamento e descongelamento da 

água (ao abrir a geladeira), na culinária para cozinhar alimentos, ferver água, fazer café, para 

tomar banho no chuveiro quente/frio (variação de temperatura). O tema seguinte mais 

mencionado está ligado a movimento, sendo empregado ao: andar de bicicleta, dirigir carro, 

medir a velocidade. 

No terceiro ano, o maior número de citações tem conexão com a energia elétrica e seu 

uso, que conforme os alunos, eles utilizam a Física ao: acender as luzes, carregar o celular, 

assistir televisão, usar o chuveiro quente, conferir a conta de energia. Assim como no segundo 

ano, o segundo tema mais listado está relacionado aos movimentos, sendo a Física usada: ao 

andar a pé, de moto, bicicleta ou carro, ao frear o carro em movimento, no deslocamento de 

casa para a escola, ao soltar uma caixa no chão. 

 

5. Qual é sua avaliação em relação a carga horária (número de aulas semanais) 

destinada à disciplina de Física? 

Com essa pergunta pretende-se averiguar se na opinião dos alunos, o número de aulas 

semanais é suficiente para que os conteúdos sejam trabalhados de forma satisfatória. 

Conforme o gráfico 4, de uma forma geral os alunos consideram a quantidade de aula como 

REGULAR seguida de INSUFICIENTE, BOM e por fim EXCELENTE. 
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Gráfico 4: Percentual de respostas da questão 4 (Qual é sua avaliação em relação a carga horária (número de 

aulas semanais) destinada à disciplina de Física?) - análise geral. 

 

 

Ao analisar os dados de acordo com cada série, como mostra o gráfico 5 é possível 

verificar que a visão do aluno sobre o número de aulas vai se modificando no decorrer do 

Ensino Médio, passando de BOM no início a REGULAR no segundo ano, e por fim, sendo 

considerando como REGULAR/INSUFICIENTE pelos estudantes do terceiro anos. 

 

Gráfico 5: Percentual de respostas da questão 4 (Qual é sua avaliação em relação a carga horária (número de 

aulas semanais) destinada à disciplina de Física?) – análise por série. 

 

 

6. Sobre as aulas de Física, com que frequência ocorre: 

I. Somente a aplicação e explicação de conteúdo; 

II. O uso do laboratório de Física; 
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9,84%

22,95%

36,06%
31,15%

Excelente Bom Regular Insuficiente

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Excelente Bom Regular Insuficiente

Primeiro Ano

Segundo Ano

Terceiro Ano



51 
 

V. A realização (por parte dos alunos) de experimentos na sala; 

VI. Apresentação de vídeos, relacionados com a disciplina. 

 

Gráfico 6: Percentual de respostas da questão 6 (Sobre as aulas de Física, com que frequência ocorre:). 

 

 

A análise do gráfico 6 mostra nitidamente que o método de ensino utilizado pelo 

docente é o tradicional, fazendo bem pouco uso de outros meios educativos a não ser a 

transmissão dos conteúdos no modo professor-aluno, via oral e escrito, embasado no livro 

didático em vigor. Esses dados realçam e esclarecem a argumentação sobre a falta de junção 

entre as teorias e o cotidiano, dada pelo estudante do terceiro ano à pergunta número dois. 
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Circunstância a qual poderia ser esclarecida ou amenizada com a experimentação real ou 

virtual, que faz o aluno „ver a Física em ação‟ e o leva em grande parte das vezes a relacioná-

la com o dia-a-dia. 

 

 

5.1. INFRAESTRUTURA 

 

 

Tanto o aluno quanto o professor necessitam de condições de trabalho que estejam de 

acordo com as atividades de ensino cujo resultado esperado é a aprendizagem significativa do 

aluno. Essa perspectiva de melhor qualidade de ensino-aprendizagem está estreitamente 

relacionada a uma melhor infraestrutura. 

Apenas 50% das escolas de Rondônia têm infraestrutura próxima da ideal para o 

ensino, isto é, biblioteca, laboratório de informática, quadras esportivas, laboratório de 

ciências e dependências adequadas para atender a estudantes com necessidades básicas 

(SILVA, C. et al, 2012). Embora o conceito de infraestrutura seja amplo, cabe aqui salientar 

apenas alguns aspectos relativos às ferramentas dos professores de Física, que dizem respeito 

as suas condições de trabalho propriamente ditas e, que influenciam o processo ensino-

aprendizagem. 

Dentre os fatores que deixam de contribuir para um melhor desempenho do professor, 

é válido citar a falta de laboratório de informática, ou na maioria das vezes, a falta de 

profissionais para gerenciar este ambiente, ou ainda as más condições dos equipamentos, 

dificultando ou impossibilitando seu uso, com isso o professor é impedido de realizar uma 

aula mais expositiva e dinâmica, como exemplo, a experimentação dos conceitos físicos 

através de softwares educativos. A utilização de simulações computacionais pelos alunos 

permite que eles levantem e testem hipóteses, podendo dar significado a objetos abstratos, ou 

seja, os tornando real na concepção dos estudantes, o processo ensino-aprendizagem ganha 

novos contornos se tal prática for incorporada à atividade docente como estratégia didática.  

Ainda dentro do contexto dos laboratórios, há a questão dos laboratórios de ciências, 

que proporcionam aos alunos uma aprendizagem mais qualificada e aos professores o prazer 

de ver seus alunos aprenderem através das aulas práticas. Essa realidade em 2012 estava 

presente em apenas 7,9% das escolas públicas brasileiras (RIBEIRO, 2013), seu pouco uso 

em alguns casos se dá a questão de parte dos equipamentos e materiais presentes estarem 

quebrados ou não terem condições de serem utilizados em aulas experimentais. Como 
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afirmam Berezuk e Inada em seu artigo “Avaliação dos laboratórios de ciências e biologia das 

escolas públicas e particulares de Maringá, Estado do Paraná”: 

 

...pode-se afirmar que as escolas públicas possuem maior dificuldade para a 

realização de aulas laboratoriais pelas condições precárias de uso dos laboratórios 

causadas pela falta de investimentos nesses estabelecimentos, ocasionando falta de 

equipamentos e materiais, falta de recursos para a manutenção de equipamentos e de 

um espaço físico apropriado para ser utilizado como laboratório didático 

(BEREZUK & INADA, 2010). 

 

Berezuk e Inada apontam outro problema do ensino de Física: a falta de um técnico 

qualificado que possa organizar este espaço para tornar possível a realização das aulas. 

 

Apesar de alguns laboratórios estarem em boas condições, pode-se constatar que os 

mesmos não são utilizados com frequência, fato associado a muitas vezes pela 

dificuldade em preparar estas aulas para salas numerosas e sem a ajuda de um 

técnico de laboratório [...] a falta de técnicos de laboratório é problema exclusivo 

das escolas públicas (BEREZUK & INADA, 2010). 

 

E destaca ainda que “é de extrema necessidade que nos laboratórios estejam pessoas 

qualificadas para a organização dos mesmos, para que as aulas possam ser conduzidas com 

segurança evitando-se, assim, a improvisação e a falta de experiência técnica” (BEREZUK & 

INADA, 2010). 

A falta de atividades de campo no processo de ensino tem como efeito a perda da 

qualidade didática e isto ocorre pela falta de contato do aluno com a realidade. Geralmente o 

aluno fica preso a alguma teoria, e se limita a pensar que Física é só aquilo, as aulas práticas 

no laboratório consegue demonstrar como é imenso seu „mundo‟, faz despertar a curiosidade, 

o interesse do aluno, visto que sua estrutura pode facilitar a observação de fenômenos 

estudados em aulas teóricas. 

Assim, o não uso dos laboratórios contribui ainda mais para as adversidades 

enfrentadas na docência, tendo em vista que as aulas experimentais servem de estratégia e 

podem auxiliar o professor a retomar um assunto abordado anteriormente, aprofundando o 

conhecimento e construindo com seus alunos uma nova visão sobre um mesmo tema.  

Cabe ainda mencionar outros elementos que dificulta o desempenho do professor, 

como: 

 A falta ou más condições de equipamentos como TVs, DVDs, projetores de 

imagens;  

 A falta de climatização na sala de aula, pois o calor gera um desconforto, e isso 

se acentua em regiões quentes, como é o caso do estado de Rondônia. 
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 A falta de material básico de trabalho, como pincel, apagador, papel sulfite, 

etc. 

 

 

5.2. CARGA HORÁRIA 

 

 

Em uma sala de aula existem diversos tipos de alunos e eles não possuem todos os 

mesmos níveis de conhecimento e desenvolvimento cognitivo. Sendo assim, maior 

disponibilidade de tempo é necessária para entender as peculiaridades de cada aluno. O atual 

sistema do Ensino Médio brasileiro se apoia em uma equação que não tem como dar certo: 

despeja muito conteúdo na lousa em tão pouco tempo. Atualmente no estado de Rondônia são 

doze disciplinas para o 1° ano e quatorze para o 2° e 3° ano. A carga horária das aulas de 

Física na rede pública de ensino se restringe a duas aulas semanais, e embora a Referência 

Curricular do Estado afirme que a proposta curricular apresentada pode ser executada com 

tranquilidade (SEDUC-RO, 2013, p. 133), esse argumento é incoerente com a realidade 

vivida nas salas de aulas, e leva os professores a selecionarem os conteúdos considerados 

mais importantes. 

 

Outro obstáculo encontrado no caminho da física na escola é a pequena carga 

horária, fazendo com que os conteúdos sejam explorados de forma quase que 

artificial e sempre voltados para provas de vestibulares, com isso os professores 

acabam buscando o que chamamos de resumos (MARQUES, 2012). 

 

Observa-se ainda que parte desse tempo é desperdiçado em tarefas burocráticas e 

outras de pouca efetividade para uma aprendizagem significativa da Física, como avisos, 

chamadas, leituras de textos, anotações, exercícios de fixação, reduzindo ainda mais o tempo 

“útil” da aula. 

Com carga horária de 80 horas anuais, o tempo para explorar o extenso currículo de 

Física é insuficiente, com isto ao final do ano letivo, vários temas não são trabalhados. É o 

que ocorre ao longo do Ensino Fundamental com os alunos, pois os conteúdos não são 

explorados adequadamente à vista disso o discente vai acumulando deficiência que vão lhe 

causar dificuldade no ensino e pela vida toda. 
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5.3 SUPERLOTAÇÃO DAS SALAS 

 

 

Atualmente, não há nenhuma especificação legal sobre o número exato de alunos por 

turma. Cada rede de ensino organiza as salas de acordo com a demanda. Um projeto de lei 

aprovado em 2012 pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado, estabelece o 

número máximo de 35 alunos por turma no Ensino Médio nas escolas públicas (LEMOS, 

2012), porém segue em trâmite no Congresso, e tudo leva a crer que assim permanecerá por 

longos anos, visto que o Ministério da Educação, o maior responsável no que diz respeito à 

educação no país se mostra contrário a tal projeto, argumentando que o mesmo não leva em 

consideração a realidade da infraestrutura do sistema de ensino, nem a falta de professores 

(Simpro SP, 2013). 

Conhecer seus alunos, identificar as suas maiores dificuldades, é algo importante para 

o professor, porém com a superlotação das salas de aula, é quase impossível conhecer as 

individualidades de cada estudante. É comum, nessas salas, não sobrar tempo para conversar 

com cada um de seus alunos, às vezes o ano termina e não foi possível nem aprender os 

nomes de todos. Acredita-se, que 30 alunos por turma sejam aceitáveis para um bom 

desempenho, tanto do professor que buscar transmitir aquilo que sabe, quanto dos estudantes 

que buscam conhecimento, e que mais do que isso, já se torna inviável trabalhar com 

metodologias inovadoras, que exigem trabalho coletivo e leva a uma melhor aprendizagem. 

Porém, o real retrato de muita das escolas no país, são salas com excesso de alunos e 

professores impossibilitados de desempenharem seu papel de forma efetiva e exaustos 

devidos à quantidade de trabalho, pois, a carga horária de trabalho do professor não se destina 

a preparação de aula, tão pouco a elaboração e correção de provas, trabalhos, etc., e este 

sempre acaba levando trabalho para casa. Embora este problema não atinja todas as escolas do 

município de Ji-Paraná, essa questão faz parte da realidade de algumas instituições 

educacionais, sendo possível verificar casos de turmas com 39, 48, 52, 54 alunos, conforme 

constatado em duas (E.E.E.F.M. Prof. José Francisco dos Santos e E.E.E.F.M. Aluízio 

Ferreira) das quatro escolas pesquisadas sobre tal assunto. 

A escola não tem mais o papel de só instruir, o professor deve ensinar o aluno a 

pensar, mas a superlotação dificulta esse processo indispensável da educação. A superlotação 

leva de modo ou de outro, a escola a descumprir sua tarefa de oferecer um ensino de 

qualidade. 
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5.4 DIFICULDADES DOS ALUNOS EM PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 

 

 

O professor encontra muita dificuldade para ensinar Física, pois ela exige do aluno 

conhecimentos de Português e Matemática como pré-requisitos, e nota-se que um estrondoso 

percentual de estudantes chega ao Ensino Médio sem saber o mínimo desejado nessas 

disciplinas. Assim, a criança começa a acumular dificuldades de aprendizagem desde a 

alfabetização, e o docente de Física acaba tendo de lidar com tudo isso, além de seus próprios 

problemas: um currículo escolar extenso e uma disciplina mal vista pelos alunos.  

Para Cavalcante, nem sempre o ensino de Física é uma tarefa fácil. E acrescenta que 

“a falta de conhecimentos básicos em leitura e interpretação de textos, e dificuldades com a 

matemática básica, são fatores que prejudicam a aprendizagem do estudante logo no primeiro 

contato com a física” (CAVALVANTE, s/d). 

 

 

5.3.1 Matemática 

 

 

A influência da defasagem em Matemática se torna clara quando é preciso usar 

conteúdo matemático do ensino fundamental, como relata Cavalcante: 

 

Diariamente nos deparamos com situações em que alunos de terceiro ano de ensino 

médio não conseguem solucionar problemas envolvendo força e campo elétricos, em 

razão da grande dificuldade de se trabalhar com potência de base dez e notação 

científica. É comum encontrarmos alunos na primeira série do ensino médio com 

grandes dificuldades em física em virtude da grande dificuldade na resolução de 

equações de primeiro e segundo graus. Essas dificuldades não acabam por aí. 

Quando o assunto é fração ou radiciação, o temor dos alunos aumenta. Operações do 

tipo, tornam-se algo de outro mundo para alunos que têm muitas dificuldades com 

frações (CAVALVANTE, s/d). 

 

A matemática é fundamental para o ensino da Física, pois ela é uma das ferramentas 

usadas para explicar e comprovar seu conteúdo. A má formação oriunda do Ensino 

Fundamental deixa os educadores e alunos do Ensino Médio sofrendo com os frutos dessas 

deficiências. Professores não conseguem ensinar e os alunos não conseguem aprender como 

deveriam. 
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Para Fiolhais, Física e Matemática tem uma relação de grande proximidade, sendo a 

Matemática a linguagem da Física, e complementa: 

 

Sem Matemática não há Física. Quem não souber Matemática não poderá apreciar 

verdadeiramente a Física, nem os seus princípios nem as suas conclusões. A maneira 

mais sucinta, clara e elegante de exprimir as leis físicas - os enunciados que 

descrevem o comportamento do mundo material - é a Matemática (FIOLHAIS, 

2000). 

 

Desse modo, a Física só se torna compreensível quando se tem domínio da matemática. 

 

 

5.3.2. Português 

.  

 

A habilidade de interpretar textos é um pré-requisito para o estudo da Física. Todo o 

conteúdo a ser estudado exige dos discentes a capacidade de interpretar com precisão seus 

textos, apesar disto, a dificuldade para interpretação é uma realidade que atinge significativa 

porcentagem dos estudantes do Ensino Médio. O fato ocorre em decorrência de vários fatores, 

um deles é a ausência do hábito de ler. 

A falta de leitura e consequentemente a dificuldade em interpretar textos, afeta todas 

as áreas do conhecimento, pois o aluno não consegue entender o que o texto está dizendo: 

 

Como não praticam, sentem-se despreparados para entender a mensagem que um 

texto oferece, fazendo com que a mensagem fique sem sentido. E a problemática 

acaba atingindo todas as disciplinas, pois os alunos que apresentam dificuldade em 

interpretar um texto, certamente sentirão dificuldades em resolver um problema de 

matemática, física, e outras áreas afins (DUARTE 1, (s/d)). 

 

Em consequência disso, é comum durante uma aula de Física, encontrar alunos 

aguardando que o professor resolva questões propostas alegando não saber resolvê-las. Em 

muitos destes casos é possível verificar que o aluno não é capaz de interpretar o enunciado da 

questão o que para ele significa “não sei fazer”. 

Vania Duarte afirma ainda que a boa interpretação de texto está diretamente ligada 

com o entendimento em disciplinas como a Física:  

 

Em meio aos benefícios obtidos pelo aprimoramento de tal competência, está a 

capacidade em familiarizar-se não especificamente com a disciplina de Língua 

Portuguesa, mas também com as demais. O educando que habilmente sabe 

“decodificar” o teor discursivo proposto por um determinado texto, automaticamente 
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desenvolve suas aptidões para interpretar plenamente uma questão ligada à área de 

matemática, física, química, entre outras (DUARTE 2, (s/d)). 

 

Ao entender e interpretar os enunciados corretamente, o aluno consegue traduzir o 

modelo físico que está descrito, o passando assim para outra forma de linguagem, como a 

Matemática, que possa proporcionar a resolução dos problemas ou exercícios. 

 

 

5.3.3 Verificação do problema mencionado 

 

 

Com o objetivo de verificar a dificuldade dos alunos na interpretação de textos e 

conhecimentos básicos de Matemática, foi aplicado questionário nas três séries do Ensino 

Médio para levantar dados a respeito do assunto. Os questionários foram elaborados numa 

mesma linha de referência, onde continha questões direcionadas ao Português, que para sua 

resolução seria necessária leitura e interpretação de texto, e também direcionadas a 

Matemática, onde para se chegar ao resultado final correto da questão, seria necessário o 

aluno usar conhecimentos adquirido anteriormente, como o uso da adição, multiplicação, 

divisão, adição de fração, etc. Embora aplicados a turmas de escolaridades distintas, os três 

questionários buscava exigir dos alunos o mesmo tipo de conhecimento, com o objetivo de 

poder avaliar se durante o avanço no Ensino Médio, as dificuldades permaneciam. A pesquisa 

foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. José Francisco dos 

Santos em Ji-Paraná, sua escolha assim como as das turmas analisadas ocorreu de forma 

aleatória, não tendo nenhum critério para a escolha. Primeiramente foi realizada uma conversa 

com o professor que ministra a disciplina de Física, a fim de obter autorização para a 

aplicação dos questionários e para se informar dos conteúdos trabalhos no momento, visto que 

os mesmos foram elaborados conforme o que o professor estava lecionando aos alunos. 

 

 

5.3.3.1 Primeiro Ano 

 

 

Antes de iniciar a aplicação do questionário (Apêndice C), foi realizada uma 

apresentação do mesmo aos alunos, para deixá-los cientes de se tratar de uma pesquisa para a 

realização de um Trabalho de Conclusão de Curso de Física. O questionário foi aplicado em 
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uma única turma do primeiro ano, no período vespertino. O número de matriculados na turma 

é de trinta e nove alunos, vinte e nove continuam frequentando a escola, e desses vinte e dois 

estavam presentes e responderam o questionário. Elaborado de acordo com o tema que já 

estava sendo trabalhado pelo professor: as Leis de Newton, o questionário era composto de 

quatro questões, duas destinadas à interpretação de texto e as restantes à utilização da 

matemática para a resolução dos exercícios. 

Na primeira questão foi dado o enunciado da primeira lei do movimento, conhecida 

como Primeira Lei de Newton ou Lei da Inércia – “Todo corpo continua em seu estado de 

repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado 

por forças aplicadas sobre ele”. – e pedido que após a leitura fosse explicada com palavras 

próprias a referida lei. Dos vinte e dois alunos, três não responderam a questão, nove 

responderam de maneira razoável e os outros dez apresentam a resposta de forma pouco 

satisfatória, com exceção de um que apresentou a cópia de um trecho do enunciado dado com 

resposta. 

Dos nove alunos que forneceram resposta de maneira a ser considerada razoável, todos 

mencionaram a Lei da Inércia sendo o estado que o corpo se encontra parado e assim continua 

se não for aplicado uma força para o movimentá-lo, não relacionado que se o corpo estiver em 

movimento retilíneo uniforme ele assim permanecerá até ser obrigado a parar devido 

aplicação de forças contrárias a seu movimento. Os demais alunos apresentaram certo grau de 

entendimento, mas não conseguiram transcrever seu conhecimento sobre o assunto. A falta de 

conhecimento de termos técnicos da Física e dificuldade do uso da língua portuguesa para 

expressar o conhecimento que se tem sobre referido assunto se apresentam em todas as 

respostas, conforme a transcrição das mesmas no quadro 7, ficando ainda mais evidente na 

resposta dada pelo aluno H. 

 

Quadro 7: Primeiro ano, questão 1 – respostas dos alunos. 

Aluno Resposta 

A “É onde a massa de um corpo vai ser inalterável, é a famosa lei da preguiça. 

B “Todo corpo continua em na sua mesma posição, a não ser que ele seje 

negativo, porém, ocorrerá, mudança no seu estado.” 

C “Por que todo corpo mesmo em repouso tem a obrigação de ser movimentar 

e mudar o seu estado.” 

D “Essa lei pode ser aplicada a uma pessoa dentro de um carro onde a pessoa 

mesmo que esteja parada dentro do carro seu corpo está em movimento pois 
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o carro faz parte do seu movimento.” 

E “A leia da inércia é que todo corpo só se movimenta conforme a energia 

aplicada sobre ele.” 

F “Sim porque um corpo em movimento contém força.” 

G “O corpo não tem aceleração se não aplicar uma força.” 

H “A lei da inércia a gente não anda está é um estado de repouso a não ser que 

a gente pode ter outros forças pesou sobre corpo e a gente ter uma força 

aplicada sobre ele.” 

 

A questão número dois também tendo como base a Primeira Lei de Newton, era uma 

pergunta fechada com cinco alternativas (A, B, C, D, E), as quais eram para marcar as que 

estavam corretas. Das alternativas dadas, três são corretas, sendo as alternativas B, C, E.  As 

alternativas A e E eram contraditórias, como uma leitura pouco mais atenta seria possível 

verificar que uma anulava a outra. A alternativa C era um exemplo vivenciado no cotidiano de 

muitas pessoas e uma exemplificação clássica dada pelos livros didáticos sobre aplicação da 

primeira lei de Newton (quando se está em um automóvel parado e o mesmo acelera de uma 

vez, o corpo é jogado para trás, buscando ficar em repouso). A alternativa B era composta por 

um exemplo parecido com a da alternativa C, só que se usando um foguete como objeto de 

referência. E por fim a alternativa D era uma argumentação que também através de uma 

leitura mais atenta e um pouco de análise seria acessível a conclusão da resposta está 

incorreta. O gráfico 7 mostra a porcentagem de cada alternativa assinalada como correta. 

 

Gráfico 7: Percentual das alternativas assinaladas como corretas na questão dois do questionário do primeiro 

ano. 
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Se for analisar a quantidade de alunos que acertou uma, duas ou todas as alternativas 

corretas, conforme o gráfico 8, é possível ver que dos vinte e dois alunos que responderam o 

questionário, oito estudantes acertaram apenas uma alternativa, onze responderam duas 

alternativas certas, somente um aluno acertou as três alternativas corretas e outros dois alunos 

não acertaram nenhuma alternativa. 

 

Gráfico 8: Percentual de alunos por quantidade de alternativas corretas na questão dois do questionário do 

primeiro ano. 

 

 

Na terceira questão, a qual era referente à 2ª Lei de Newton, era destinada ao uso da 

matemática, sendo para isso fornecido todos os dados e a fórmula necessária para a resolução. 

Primeiramente era necessário transformar a unidade de medida de gramas para quilo, de modo 

a colocar todas as unidades no Sistema Internacional de Unidades (SI), para então prosseguir 

com os cálculos, vale ressaltar aqui, que logo no início da aplicação do questionário foi 

chamada a atenção dos estudantes para os mesmos se atentassem a esse fato, e explicado que 

a conversão se fazia necessária para chegar ao resultado final correto da questão. Porém, dos 

vinte e dois estudantes que participaram da pesquisa, somente cinco (22,73%) conseguiram 

efetuar corretamente a conversão, nove (40,91%) não responderam a questão e os outros oito 

(36,36%) resolveram sem realizar a transformação ou fazendo-a de maneira errada. 

Dos 22,73% que converteram corretamente grama para quilo, 40% chegaram ao 

resultado final correto da questão; 20% substituíram corretamente a fórmula, mas não 

prosseguiram com o cálculo; os outros 40% também substituíram corretamente a fórmula 
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dada, mas cometeram erro durante a multiplicação, correspondente ao uso da tabuada, ou ao 

deslocar a vírgula, como mostra respectivamente a figura 3. 

 

 

Figura 3: Primeiro ano; questão 3 - respostas A, B. 

 

O conhecimento do uso da vírgula e de sua importância nas operações matemáticas se 

mostrou ausente para boa parte dos alunos, como na figura 4, onde ela simplesmente 

desaparece na resolução da questão. 

 

 

Figura 4: Primeiro ano; questão 3 – 

resposta C. 

 

Quatro dos vinte e dois alunos apresentaram respostas à questão, incompreendidas até 

o momento, não sendo encontrado um fator explicativo aos erros cometidos, conforme mostra 

a figura 5. 

 

 
Figura 5: Primeiro ano; questão 3 - respostas D, E, F, G. 
 

Fazendo uma análise geral, é possível afirmar que o rendimento dos alunos no que diz 

respeito à resolução dessa questão em especifico, foi extremamente insatisfatório, que de 
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acordo com o gráfico 9, não chegau a 10% o número de aluno que solucionou corretamente o 

exercício proposto e mais de 45% nem ao menos tentou achar a solução. 

 

Gráfico 9: Percentual do desempenho dos alunos do primeiro ano na resolução da questão três do questionário. 

 

 

Na quarta questão, também sobre a 2ª Lei de Newton, um pequeno grau a mais de 

dificuldade foi incorporado ao problema, sendo necessário isolar a variável a qual se buscava. 

Ao contrário do pressuposto, nesta questão os estudantes mostraram mais disposição a 

solucioná-la e obtiveram melhor desempenho, sento respondido com êxito por 18,18% dos 

alunos, sendo o desempenho dos alunos expresso no gráfico 10. 

 

Gráfico 10: Percentual do desempenho dos alunos do primeiro ano na resolução da questão quatro do 

questionário. 

 

 

Daqueles que tentaram achar a solução e não conseguiu êxito, a maior parte (54,54%) 

identificou os dados fornecidos e chegou a substituir corretamente a fórmula, não 

conseguindo chegar ao resultado correto devido a dificuldade na divisão, como foi o caso da 
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resolução H, I, J, ou no caso da resposta K, a falta de conhecimento para isolar a variável, 

mostradas na figura 6. 

 

 

Figura 6: Primeiro ano; questão 4 - respostas H, I, J, K. 

 

Os demais alunos não chegaram a substituir de forma satisfatória a fórmula dada, 

como pode ser observado na figura 7, sendo que as resposta M e N existem erro também na 

multiplicação e divisão, respectivamente. 

 

 

Figura 7: Primeiro ano; questão 4 – respostas L, M, N. 
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5.3.3.2 Segundo Ano 

 

 

Antes de iniciar a aplicação do questionário (Apêndice D), foi realizada uma 

apresentação do mesmo aos alunos, para deixá-los cientes de se tratar de um trabalho de 

pesquisa para a realização de um Trabalho de Conclusão de Curso de Física. O questionário 

foi aplicado em uma única turma do segundo ano, no período noturno. O número de 

matriculados na turma é de trinta e cinco alunos, porém vinte e seis continuam frequentando a 

escola, e desses somente vinte estavam presentes e responderam as questões. Elaborado de 

acordo com o tema que já estava sendo trabalhado pelo professor: Segunda Lei da 

Termodinâmica - Ciclo de Carnot, o questionário era composto de três questões, uma de 

interpretação de texto e as outras destinadas à utilização da matemática para a resolução dos 

exercícios. 

Na primeira questão, foi dado um texto e pediu-se que de acordo com o mesmo fossem 

citadas quais grandezas físicas são relacionadas e tratadas pela termodinâmica. No texto 

apareciam quatro grandezas físicas - Calor, Temperatura, Energia e Trabalho. Dos vinte 

alunos que responderam o questionário, um não conseguiu solucionar a questão e a deixou e 

branco, e nenhum dos estudantes conseguiu relacionar temperatura como sendo uma grandeza 

física. Quatro relacionaram temperatura, nove calor e cinco energia, dados esses expressos no 

gráfico 11. 

 
Gráfico 11: Percentual de grandezas físicas relacionadas a termodinâmica pelos alunos do segundo ano, de 

acordo com o texto dado no questionário. 

 

 

Dos questionários analisados, 35% citavam o “frio” e 10% o “quente” como grandeza 

física, o que mostra a confusão dos alunos sobre os conceitos físicos. Embora a questão 
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trouxesse a explicação de que grandeza física é aquilo que pode mudar quantitativamente, 

teve ainda respostas sem relação alguma a esse contexto: 

Resposta dada pelo aluno (a): “sol e gelo” 

Resposta dada pelo aluno (b): “corpo, pedras, solo” 

Resposta dada pelo aluno (c): “o fogo e o gelo” 

Resposta dada pelo aluno (d): “sol, corpo, solo, pedras” 

Na questão número dois, foi pedido para que eles respondessem matematicamente a 

questão proposta, para isso foram fornecidos todos os dados e a fórmula necessária para a 

resolução. Visto que o conteúdo já estava sendo lecionado pelo professor, esperava-as que os 

alunos tivessem certo grau de facilidade para responder a questão. No entanto, do total de 

estudantes que responderam o questionário, um número expressivamente grande (40%) nem 

ao menos tentou solucionar o problema, o deixando em branco, conforme mostra o gráfico 12. 

Esse fato pode ser atribuído em parte, ao desinteresse dos alunos devido à resolução das 

questões não “valerem pontos”, com isso, sua resolução não se fazia necessária. Dos 60% 

restante, somente 10% chegaram ao resultado correto do problema. 

 

Gráfico 12: Percentual do desempenho dos alunos do segundo ano na resolução da questão dois do questionário. 

 

 

Dos alunos que tentaram achar a solução da questão, um percentual de 58,33% não 

conseguiu desenvolver a resolução devido à dificuldade de dividir um número por outro 

maior, pois durante a resolução do questionário não foi autorizado o uso de calculadoras, fato 

esse atípico, visto que o uso desses equipamentos é comum e liberado não só nas aulas de 

Física, como também nas demais que necessita realizar cálculos, inclusive, em alguns casos 

5%

10%

10%

35%

40%

Alunos que conseguiram identificar as 
infornações dadas, porém não 
conseguiu substituir a fórmula

Alunos que chegaram ao resultado final 
e correto da equação

Alunos que não conseguiram nem 
substituir corretamente as informações 
na fórmula dada

Alunos que chegaram a substituir as 
informações dados na fórmula, mas que 
não conseguiram desenvolver o cálculo

Alunos que nem tentaram resolver a 
questão



67 
 

nas próprias aulas de matemática. A figura 8 demonstra nitidamente essa dificuldade, nela é 

possível ver que a substituição dos valores na equação está certa, o cálculo também, mas o 

resultado não está correto devido ao erro cometido na divisão. Vale também comentar e 

ressaltar a dificuldade de compreensão dos valores negativos, como se pode ver na figura 

mencionada, onde o uso do sinal negativo foi simplesmente descartado. 

 

 

Figura 8: Segundo ano; questão 2 – resposta A. 
 

Na terceira e última questão, um grau a mais de dificuldade foi incorporado ao 

problema, inicialmente seria necessário transformar a porcentagem dada em um número 

cardinal e posteriormente inverter os valores de lado para isolar a variável em questão. 

Embora já fosse esperado um menor número de êxito na resolução da questão, esse número 

foi surpreendente e lastimável, nenhum dos estudantes conseguiu chegar ao resultado final 

correto do problema, sendo o desempenho dos alunos expresso no gráfico 13. 

 

Gráfico 13: Percentual do desempenho dos alunos do segundo ano na resolução da questão três do questionário. 

 

 

Dos 15% - correspondente ao número de três alunos, que conseguiram relacionar os 

valores dado com a fórmula; um embora tenha compreendido que era necessário transformar a 
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porcentagem dada para um número cardinal, não teve conhecimento suficiente para realizá-la, 

e parou a resolução do exercício. O segundo aluno, na figura 9, não chegou a um resultado 

final definitivo devido ao divisor ser um número centesimal. Porém, o erro na resolução está 

na troca de lado dos termos, nota-se a falta de conhecimento necessário para isso.  

 

 

Figura 9: Segundo ano; questão 3 – 

resposta B. 

 

A figura 10 mostra a resolução da questão feita pelo terceiro estudante, dela é possível 

se extrair três deficiências de conhecimentos da matemática: 1° a conversão da porcentagem 

em número cardinal; 2° a confusão para inverter os termos de lado; e por último, já citado 

antes, a dificuldade de entender (e usar) os números negativos.  

 

 
Figura 10: Segundo ano; questão 3 – resposta C. 

 

 

5.3.3.3 Terceiro Ano 

 

 

Assim como aconteceu nas outras séries, o questionário foi aplicado em uma única 

turma do terceiro ano, no período noturno. Antes de aplicar o questionário (Apêndice E), foi 

realizada uma apresentação do mesmo aos alunos, para deixá-los cientes de se tratar de uma 
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pesquisa para a realização de um Trabalho de Conclusão de Curso. Elaborado de acordo com 

o tema que já estava sendo trabalhado pelo professor da turma: Associação de resistores, o 

questionário era composto de duas questões, uma direcionada a interpretação de texto e a 

outra o uso da Matemática na resolução do exercício. 

Dado um pequeno texto explicativo sobre as associações em série, paralelo e mista, na 

primeira questão, composta por duas alternativas (A e B), foi fornecido uma representação de 

uma associação mista e pedido inicialmente (alternativa A) para reorganizarem de maneira a 

se obter uma associação em série. Na alternativa B, era para novamente reorganizar a 

representação, porém, em forma de uma associação em paralelo. O gráfico 14 demonstra o 

desempenho dos estudantes na questão. Onde é possível verificar que na alternativa A todos 

os alunos se propuseram a responder a questão e expressivo número chegou à resposta 

correta, fato esse que não ocorreu na alternativa B.  

 

Gráfico 14: Percentual do desempenho dos alunos do terceiro ano na resolução da questão um do questionário. 

 

  

Das respostas erradas dadas pelos alunos à alternativa B, mais da metade (55,55%) 

trazia a representação de uma associação mista. Se comparadas a representação fornecida no 

questionário, conforme mostra a figura 11, é possível observar, que o raciocínio não está 

totalmente errado, visto que eles conseguiram entender que a corrente elétrica que passava 

pelos resistores 2 e 3 não “podiam” passar pelo resistor 4, porém, em suas representações, do 

que seria uma associação em paralelo, os alunos não visualizaram que a corrente elétrica que 

percorria os resistores 2, 3 e 4 era a mesma que passava pelo resistor 1. 
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Figura 11: Terceiro ano; questão 1 – respostas A, B, C, D, E. 

 

A figura 12 traz outro caso (correspondente a 11,11%), onde o aluno conseguiu 

compreender que os terminais não podem ser percorridos pela mesma corrente elétrica, mas 

não se atentou que é necessário dar sequência ao trajeto da corrente elétrica e considerou cada 

resistor como um ponto terminal do circuito. 
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Figura 12: Terceiro ano; questão 1 – resposta F. 

 

Os outros 22,22% representaram uma associação em série. E por fim, 11,11% 

representaram simplesmente quatro resistores isolados, como mostra a figura 13. 

 

 

Figura 13: Terceiro ano; questão 1 – resposta G. 

 

É incerto afirmar com certeza, mas o que pode ter ocasionado essa notável diferença 

no rendimento dos alunos, na alternativa A em relação à alternativa B, pode ser o fato de o 

professor ter trabalhado mais o conteúdo de associação em série do que o de associação em 

paralelo, fazendo com que os estudantes reconhecessem e assimilassem melhor o que era 

pedido na primeira alternativa. 

A questão número dois, também composta por duas alternativas (A e B), estava 

direcionada ao uso da Matemática para a resolução do problema proposto, para isso, foram 

fornecidos todos os dados e fórmulas necessárias para se resolver a questão. No problema foi 

dado três resistores com valores variados, a alternativa A pedia o valor do resistor equivalente 

se esses resistores estivessem associados em série. O gráfico 15 mostra o percentual do 

desempenho dos alunos, onde dos dezenove alunos que responderam o questionário, cinco 

nem tentaram responder a questão e a deixaram em branco. 
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Gráfico 15: Percentual do desempenho dos alunos do terceiro ano na resolução da alternativa A da questão dois 

do questionário. 

 

 

Daqueles que buscaram solucionar o problema, somente um não acertou o resultado 

final, erro tolo, que pode ser atribuído à falta de atenção naquilo que se está fazendo e a não 

verificar o que já foi feito, visto que a identificação e substituição dos valores na fórmula 

ocorreram corretamente., conforme figura 14. 

 

 

Figura 14: Terceiro ano; questão 2 – resposta H. 

 

Na alternativa B, utilizando os mesmos dados da alternativa anterior, era para 

encontrar o valor do resistor equivalente se os resistores estivessem associados em paralelo. 

Para essa resolução seria necessário o uso do conhecimento em adição de fração e álgebra, 

conteúdos esses estudados por volta do 6° ou 7° ano do Ensino Fundamental, porém, os 

alunos mostraram extrema dificuldade em seu uso, e como mostra o gráfico 16, nenhum dos 

alunos conseguiu chegar a resposta final correta da questão. 
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Gráfico 16: Percentual do desempenho dos alunos do terceiro ano na resolução da alternativa B da questão dois 

do questionário. 

 

  

Ao analisar os questionários respondidos foi possível verificar, que mesmo sem valor 

avaliativo, os estudantes não queriam demonstrar que não conseguia responder a questão, e 

tudo leva a crer que para isso “colaram” um do outro, conforme a figura 15, onde se encontra 

a resposta de quatro alunos, utilizando uma fórmula que não foi fornecida no questionário e 

também todas com o mesmo erro grotesco na divisão. Observe que em todas as respostas os 

alunos não se atentaram ao detalhe que no problema dado continha três resistores, e que a 

fórmula usada é aplicada em casos que há somente dois resistores. 

 

 

Figura 15: Terceiro ano; questão 2 – respostas I, J, K, L. 
 

Dos 42,11% - correspondente ao número de oito alunos, que identificaram e 

substituíram corretamente a fórmula dada, todos demonstraram dificuldade para efetuar a 

adição de fração de base com valores diferentes, realizando a operação somente somando os 
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valores, e não aplicando a regra do mínimo múltiplo comum (MMC), que é o modo correto. 

Desses oito alunos, somente três compreenderam que seria necessário isolar a variável que 

estava sendo buscada, usando seus conhecimentos de álgebra para isso, como mostrado na 

figura 16. Observe na resposta M, que o erro de adição, de nível elementar, cometido na 

alternativa anterior, se repete aqui.  

 

 

Figura 16: Terceiro ano; questão 2 – respostas M, N, O. 
 

Outro estudante, para não deixar a resposta em branco, mesmo sendo questionado 

como seria possível dividir um número com o divisor maior que o dividendo e o resultado ser 

o mesmo valor do divisor, ele insistiu e apresentou a resposta expressa na figura 17.  

 

 

Figura 17: Terceiro ano; questão 2 – resposta P. 
 

Os outros quatro alunos apresentaram solução similar à figura 18.  

 

 

Figura 18: Terceiro ano; questão 2 – resposta Q. 
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5.5. FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

 

A falta de professores no Ensino Médio público é um preocupante no país, dados 

recentes mostram que o déficit chega a ser de cerca 170.000 professores apenas nas áreas de 

Matemática, Física e Química (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014). Esse cenário é um 

reflexo da falta de interesse no magistério, as principais causas desse fato dão-se as más 

condições de trabalho, à desvalorização da profissão, sem contar aos baixos salários, visto 

que os docentes estão entre os profissionais com curso superior mais mal pagos do país.  

Em decorrência dessa efetiva carência de profissionais habilitados, a docência das 

aulas de Física acaba sendo atribuída a profissionais formados em outras áreas do 

conhecimento, inclusive Pedagogia. Em 2007, dos 44.566 professores que lecionavam a 

disciplina de Física, apenas 25,2% possuíam licenciatura na própria área, 34% em 

Matemática, 20,6% eram formados em Ciências Físicas, 5,9 em Pedagogia e 20,6 nas demais 

áreas (INEP, 2009). Como mostra o gráfico 17. 

 

Gráfico 17: Porcentagem de professores do Ensino Médio por área de formação que lecionam a disciplina de 

Física, em 2007. 

 

Fonte: Adaptado de INEP, 2009. 

 

Chama a atenção o elevado número de docentes com formação em Matemática que 

lecionava a disciplina de Física no ano de 2007, onde esse número, como mostra o gráfico 18, 

superava até mesmo o número de docentes com graduação específica em Física. 
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Gráfico 18: Número de professores formados em Matemática que lecionam a disciplina de Física, em 2007. 

 

Fonte: Adaptado de INEP, 2009. 

 

Conforme gráfico 19, ao atualizar os dados referentes ao número de docentes de Física 

no Ensino Médio, tem-se que em seis anos ouve um aumento de 6.236 professores de Física 

no país, indo de 44.566 para 50.802, onde apenas 19,2% destes são licenciados em Física, o 

que corresponde a cerca de 9742 profissionais habilitados na área (BALMANT, 2014). 

 

Gráfico 19: Número de professores que lecionam Física. 

 

Fonte: Adaptado de BALMANT, 2014. 

 

Em decorrência do grande número de professores formados em outras áreas que 

ministram a disciplina de Física, o ensino ocorre de forma insatisfatória, onde o professor não 

entende muito a disciplina, o que gera uma dificuldade de passar o conteúdo para o aluno. 

Estes acabam resumindo a Física apenas a fórmulas e em cálculos matemáticos distorcendo 

todo o objetivo da Física para o Ensino Médio. E como afirma Almeida: 

 

Um dos maiores enganos reside em acreditar que qualquer professor poderá dar aula 

em qualquer disciplina, bastando para isso, expor o que está nos livros. O professor 

que nunca produziu em uma determinada área não terá nada próprio para ensinar, 

além de copiar o que o livro contém (ALMEIDA, 2012, p. 186). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A metodologia presente nas salas de aulas acaba dificultando a aprendizagem dos 

alunos na disciplina de Física. A forma tradicional de repassar o conteúdo precisa ser 

modificado, o aluno tem que deixar de ser elemento passivo no processo de ensino-

aprendizagem para assumir uma postura ativa. Embora o PCN+ traga uma proposta inovadora 

e reformista em relação ao ensino de Física no Ensino Médio, e as Diretrizes Curriculares 

busquem orientar o planejamento curricular até dos conteúdos mínimos a serem ministradas 

pela disciplina, desde suas respectivas publicações, poucas mudanças ocorreram na prática 

docente em sala de aula. E conforme averiguado, na E.E.E.F.M. José Francisco dos Santos, a 

exemplo do que ocorre em muitas outras escolas públicas do país, apesar do professor que 

leciona a disciplina ser licenciado em Física e a escola possuir sala de vídeo, sala de 

informática e laboratório de ciências, seu uso nas aulas de Física é pouquíssimo ou até mesmo 

não usado para tal fim, seja pela insuficiente estrutura para comportar a classe, ou pelo curto 

tempo para realizar as atividades e até mesmo falta de tempo para preparar as aulas em 

laboratório, continuando assim, o ensino de Física a ser ministrado no modelo mais 

tradicional possível. 

As dificuldades dos estudantes em aprender a disciplina podem ser mais do que 

apontadas pela pesquisa, onde eles relataram apenas as três maiores. O fator de dificuldade 

mais indicado é a complexidade em compreender as teorias e a em interpretar os enunciados. 

O segundo fator mais apontado é atribuído a dificuldades em Matemática, o qual pode ter 

como fonte as deficiências oriundas do Ensino Fundamental, a excessiva matematização por 

parte do professor ou o obstáculo seja em utilizar as duas disciplinas de forma interdisciplinar. 

A terceira maior dificuldade, encontrada foi a falta de aulas práticas, realidade utilizada pelo 

aluno para explicar sua desmotivação pelo estudo da Física. 

Quanto à carga horária destinada ao ensino de Física, a análise geral dos dados 

coletados dos alunos das três séries foi REGULAR, porém, não só o professor à vê como 

insuficiente para trabalhar de forma satisfatória os conteúdos e a ementa da disciplina. A 

concepção dos estudantes sobre essa questão vai se modificando ao decorrer do progresso das 

séries do Ensino Médio, havendo um empate entre REGULAR e INSUFICIENTE na 

avaliação feita pelos alunos do terceiro ano. 

O professor, peça fundamental para o ensino, foi apontado por 8,2% dos alunos como 

fator de dificuldade para o aprendizado por não possuir domínio do conteúdo. De uma forma 
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geral, este problema pode ter como fonte os docentes com uma má formação ou que não 

possuem formação específica na área, sendo que este último ponto não se aplica ao professor 

das turmas pesquisadas, que como já dito anteriormente é licenciado na área. Contudo, a 

carência de profissionais formados na área é um dos problemas clássico do ensino de Física 

no país, o qual leva professores com formação em outras áreas a lecionarem a disciplina, em 

grande parte das vezes está tarefa é designada a professores com formação em Matemática, 

sendo em 2007 o número de professores licenciados em Matemática que lecionavam a 

disciplina de Física era superior ao número de licenciados em Física. Devido esse déficit de 

profissional, os professores não habilitados em Física e até mesmo aqueles que não tiveram 

uma formação ideal, por não conhecerem detalhadamente os conceitos físicos, acabam por 

conduzir o ensino voltado mais para a resolução de exercícios do que a entender e 

compreender os conceitos físicos. São muitas as barreiras a serem vencidas para que o ensino 

ocorra de modo alternativo, deixando de ser a mera transmissão de informações e passando a 

desenvolver nos estudantes habilidades e atitudes, gerando um indivíduo atuante, crítico e 

questionador. A falta de professor licenciado em Física para ministrar as aulas contribui ainda 

mais para que o ensino da disciplina continue a ser de forma mecânica, além dos problemas já 

citados, se agrega ainda outro fator que não facilita a docência, pois, como se espera que um 

profissional não familiarizado com os equipamentos e materiais de laboratório, que não se 

preparou para lidar com o seu uso e realizar experimentações, possa conduzir com facilidade e 

de modo satisfatório essa função? Esses profissionais, devem se aprimorar, através de 

palestras, cursos de capacitação, etc., que orientem e incentivem o uso destas metodologias 

para que assim haja uma melhoria no ensino e aprendizagem de Física, sendo o professor 

responsável por parte do desempenho do aluno ao buscar meios que despertem seu interesse 

pela disciplina. 

Na Física, o aprender, está associado ao gostar, que por sua vez tem a ver com a forma 

como a Física é ensinada. Muitas das dificuldades enfrentadas pelo professor de Física em 

sala de aula podem ser contornadas por ele mesmo, com o auxílio de uma metodologia 

adequada de ensino, onde a maneira como o professor desenvolve determinado assunto em 

sala influencia o aluno a gostar ou não do que está sendo trabalhado. Dessa maneira, o 

professor deve tomar medidas que visam a tornar a relação professor-aluno acessíveis. Ele 

deve ser visto por seus alunos como uma pessoa à qual eles possam contar para esclarecer 

suas dúvidas sem medo ou receio, e não como o dono da razão, pois o desafeto ao professor 

leva em grande parte das vezes a repulsa da disciplina por este ministrado.  
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Cabe ao professor ter consciência de sua importância e buscar superar os desafios 

presentes na docência, desde a falta de materiais básicos e estrutura física adequada para o 

ensino; a desvalorização da profissão e a baixa remuneração, as deficiências educacionais 

acumuladas pelos alunos ao decorrer do Ensino Fundamental, que acaba por refletir em seu 

baixo rendimento no ensino médio, passando pela sua automotivação até chegar a motivação 

de seus alunos. A falta de motivação, por parte dos alunos, pelo menos para solucionar as 

questões dadas nos questionários, das três turmas pesquisadas, se mostrou mais evidente na 

turma do segundo ano. Surgindo ainda durante a aplicação do questionário indagações por 

parte de dois ou três estudantes, se a resolução do questionário „valia ponto‟. O que se pode 

considerar, que para muitos, aprender Física é uma obrigação curricular cumprida sem 

entusiasmo e que prende o aluno devido a necessidade de „passar de ano‟.  

Nos dias atuais, os saberes estão interligados, exigindo cada vez mais que os 

conteúdos da Física sejam ministrados com a máxima conexão com as demais disciplinas, 

contudo na prática essa ligação quase sempre não acontece devido à falta de tempo para os 

docentes se prepararem e adaptar-se a esta nova forma de orientação curricular. Este fato 

explica a dificuldade encontrada pelos alunos do primeiro ano para explicarem sobre Primeira 

Lei de Newton, onde de acordo com as respostas dadas é possível perceber que eles 

entenderam boa parte do que se tratava e demonstram certo grau de entendimento do assunto, 

porém não conseguiram argumentações para consolidar suas respostas. O que induz a crer que 

não existe um trabalho interligado entre o docente que leciona a disciplina de Língua 

Portuguesa e o professor de Física.  

Àqueles que mesmo conhecendo o descaso com a carreira docente e todas suas 

dificuldades, optem em seguir a profissão, devem estar cientes da importância do ensino de 

Física e deixar de transmiti-lo de forma mecânica, para que assim, se possa alcançar os reais 

propósitos pretendidos. Para isso, o professor ou futuro professor, tem em mente que os 

alunos necessitam de profissionais capazes e dispostos a proporcionar um conhecimento 

significativo e de qualidade, não permitindo que as mazelas da profissão afetem seu espírito 

de organizador e mediador de conhecimentos.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS 

 

 

1. Você sente dificuldade na disciplina de Física? 

(   ) Sim              (   ) Não 

 

2. Caso sim, por que você tem dificuldade em aprender Física? (marque os três principais) 

( ) pela dificuldade em aprender Matemática. 

( ) pela dificuldade em entender os textos que explicam os conteúdos. 

( ) pela falta de explicação dos problemas cobrados pelo professor 

( ) Por não compreender as teorias 

( ) A falta de utilidade da física no dia-a-dia 

( ) A falta de aulas práticas, ou seja, fora de sala como em laboratório e em campo. 

( ) O fato do professor não dominar a matéria. 

( ) Outra. Qual? __________________________ 

 

3. Você vê alguma relação da Física estudada na escola com seu cotidiano? 

(  ) Sim         (  ) pouca      (  ) Não 

 

4. Cite três situações onde você “usa” a Física no seu dia-a-dia:  

1°_____________________________________________________________________ 

2°_____________________________________________________________________ 

3°_____________________________________________________________________ 

 

5 Qual é sua avaliação em relação a carga horária (número de aulas semanais) destinada à 

disciplina de Física: 

(   ) Excelente                 (   ) Bom                  (   ) Regular              (   ) Insuficiente  

 

6. Sobre as aulas de física, com que frequência ocorre: 

 Constantemente Às vezes Nunca 

Somente a aplicação e explicação de conteúdo  (  ) (  ) (  ) 

O uso do laboratório de física (  ) (  ) (  ) 

O uso do laboratório de informática  (  ) (  ) (  ) 
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A demonstração de experimentos (feito pelo 

professor) na sala 

(  ) (  ) (  ) 

A realização (por parte dos alunos) de 

experimentos na sala 

(  ) (  ) (  ) 

Apresentação de vídeos, relacionados com a 

disciplina. 

(  ) (  ) (  ) 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

 

 

1. Qual sua formação?_______________________________ 

2. Há quanto tempo ministra aulas de física? __________________________________ 

 

3. Qual é sua avaliação em relação aos itens abaixo: 

 Insuficiente Regular Bom Excelente 

Considera sua remuneração: (  ) (  ) (  ) (  ) 

Quanto à estrutura oferecida na escola para 

o ensino de física, a mesma pode ser 

considerada. 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

A ementa das disciplinas de física de sua 

escola é: 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

O livro didático utilizado por seus alunos 

é: 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

A carga horária destinada à disciplina de 

física é: 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

Caso a escola possui laboratório de Física, 

seu estado é: 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

Caso a escola possui biblioteca, o acervo 

de livros de física é: 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

Caso a escola possui sala de vídeo, seu 

estado é: 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

Caso a escola possui laboratório de 

informática, seu estado é: 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

 

4. Sobre os itens listados abaixo, avalie-os percentualmente: 

 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

% 
Percentual de 

alunos que 

possuem 

conhecimento 

básico de 

matemática 

para cursar a 

disciplina de 

física? 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

Percentual de 

alunos que 

possuem 

conhecimento 

básico de 

Português para 

cursar a 

disciplina de 

física? 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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Percentual 

médio de 

aprovação dos 

seus alunos? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Percentual 

médio do 

cumprimento 

da ementa? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Caso a escola 

possua sala de 

vídeo, com 

que frequência 

você faz uso 

dele durante 

suas aulas: 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

Caso a escola 

possua 

laboratório de 

informática, 

com que 

frequência 

você faz uso 

dele durante 

suas aulas: 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

Caso a escola 

possua 

laboratório de 

Física, com 

que frequência 

você faz uso 

dele durante 

suas aulas: 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

5. No caso de pouco uso do laboratório de ciências, qual a razão? 

( ) Falta de tempo para preparar as aulas no laboratório 

( ) Falta de conhecimento para lidar com os equipamentos do laboratório 

( ) A carga horária da disciplina é insuficiente para desenvolver atividades de laboratório 

( ) Outros. Qual? __________________________________________ 

 

6. Em sua opinião, quais fatores que dificultam para um melhor rendimento de suas aulas? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PRIMEIRO ANO 

 

 

A cinemática é a parte da Mecânica que estuda o movimento dos corpos, porém não 

discute as causas que produzem ou modificam o movimento. A parte que estuda essas causas 

é a Dinâmica. 

A primeira teoria sobre esse assunto, Philosophia e Naturalis Principia Mathematica, 

publicada em 1687 por Isaac Newton, explicou de forma completa o movimento dos corpos, 

trabalho esse apoiado nos estudos realizados por Galileu Galilei e Johannes Kepler. Nesse 

trabalho Newton conseguiu estabelecer relações entre a massa do corpo e seu movimento, 

surgindo daí três leis básicas que são chamadas Leis de Newton ou Princípios da Dinâmica. 

A 1ª lei do movimento apresentada por Newton, conhecida como Lei da Inércia, tem o 

seguinte enunciado: “Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento 

retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre 

ele”. 

 

1) Explique com suas palavras a lei da inércia.   

 

2) Com base na 1ª lei de Newton, marque a(s) alternativa(s) correta(s): 

a. ( ) Um corpo livre da ação de forças está certamente em repouso. 

b. ( ) Quando o foguete espacial fica livre de ações gravitacionais significativas do resto 

do universo,os propulsores são desligados, mas ele continua seu movimento em linha 

reta e com velocidade constante. 

c. ( ) Quando uma pessoa está em pé dentro de um ônibus e este “arranca” bruscamente, 

esta pessoa é jogada para trás, pois tente a permanecer parada. 

d. ( ) Para Newton os corpos possuem inércia, isso significa que eles não apresentam 

resistência à mudança de velocidade. 

e. ( )Um corpo livre da ação de forças pode estar em repouso ou em movimento retilíneo 

uniforme. 

 

Princípio fundamental da Dinâmica ou 2ª Lei de Newton - Estabelece uma 

proporcionalidade entre causa (força) e efeito (aceleração). Onde: A resultante das forças 

aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. 

Expressa pela fórmula: FR= m∙a 
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Onde: A unidade de massa é o Kg (quilometro);  

A unidade de aceleração é o m/s2 (metros por segundo ao quadrado); 

A unidade de força é o N (newton). 

Outros dados: 1 quilo = 1000 gramas 

 

3) Uma força age em um bloco de 6600g com uma aceleração de 1,5m/s2. Qual será o valor 

da força que estará agindo no bloco? 

 

4) Supondo que uma força resultante de 80N age em um bloco de 50Kg. Determine a 

aceleração do bloco. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO SEGUNDO ANO 

 

 

Desde o seu aparecimento, o ser humano conheceu as sensações de quente e frio. Ele 

logo percebeu que o Sol aquecia o seu corpo, as pedras, o solo, e comparou o efeito do Sol 

que aquecia com o do gelo que esfriava. Com a descoberta do processo de produção do fogo, 

há pelo menos 500.000 anos, descobriu-se uma nova fonte de aquecimento. Certamente, tanto 

o Sol como o fogo emitiam “algo” que mais tarde foi chamado de calor. 

O escocês Joseph Black (1728-1799) foi o primeiro no estabelecimento de processos 

de medida de calor. Embora inspirados na ideia do calórico, esses processos levaram à 

definição de conceitos que continuam válidos mesmo após o estabelecimento do fato de que o 

calor é uma forma de energia. Além disso, foram importantes nas pesquisas que mais tarde 

levaram à convicção de que calor é energia. Black foi o primeiro a perceber que a variação de 

temperatura de um corpo poderia ser usada para determinar a quantidade de calor absorvida 

ou perdida por ele.  

No século XVIII surgiram as primeiras máquinas a vapor aquecido penetra num 

cilindro empurrando um pistão, o qual produz o movimento desejado. Temos então a 

transmissão de calor em trabalho. 

 

1) Denomina-se grandeza física tudo o que pode variar quantitativamente. De acordo 

com o texto acima, quais as grandezas físicas relacionadas e analisadas pela 

termodinâmica?  

 

Ciclo de Carnot 

O rendimento de uma máquina de Carnot é dado por: R = 1 – T2 / T1 

Onde: R é o rendimento da máquina; T1 é a temperatura absoluta da fonte quente e T2 é a 

temperatura absoluta da fonte fria. 

Outros dados: T (K) = T (°C) + 273 

 

2) Uma máquina de Carnot é operanda entre duas fontes, cujas temperaturas são 300 K e 270 

K. Determine o rendimento da máquina. 

 

3) Agora, supondo que o rendimento de certa máquina de Carnot seja 25% e a fonte fria é a 

própria atmosfera a 27°C. Qual será a temperatura da fonte quente? 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO TERCEIRO ANO 

 

 

 A tecnologia moderna tem possibilitado a criação de dispositivos elétricos e 

eletrônicos muito sofisticados, em que inúmeros componentes já adequadamente associados 

atendem às mais variadas exigências. Além disso, quase sempre é possível construir resistores 

com os valores desejados, desde que se encontre o material com a resistividade, o 

comprimento e a seção normal adequados. Mas, em alguns casos, pode ser necessário associar 

dois ou três resistores (na prática, dificilmente se associam mais do que essa quantidade). Por 

isso é interessante saber como é possível associá-los e qual o valor do resistor equivalente à 

associação. 

As associações podem ser feitas colocando os resistores em série, quando todos são 

percorridos pela mesma corrente elétrica, ou em paralelo, quando todos tem seus terminais 

ligados à mesma diferença de potencial. É possível ainda compor uma associação mista. 

1) Dada à representação de uma associação mista: 

 

a) Reorganize de forma a se obter uma associação em série. 

b) Reorganize de forma a se obter uma associação em paralelo. 

 

O valor Rsdo resistor equivalente a uma associação em série de resistores, cujos 

valores são R1, R2. R3, ..., Rn, é: Rs = R1 + R2 + R3 + ... + Rn 

Se a associação for em paralelo, o valor do resistor equivalente será Rp, dado pela 

expressão:  
𝟏

𝐑𝐩
=

𝟏

𝐑𝟏
+

𝟏

𝐑𝟐
+

𝟏

𝐑𝟑
+⋯+

𝟏

𝐑𝐧
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2) Dispomos de três resistores cujos valores são R1= 20Ω, R2 = 30Ω e R3 = 60Ω. Qual o valor 

equivalente quando esses resistores: 

a) São associados em série? 

b) São associados em paralelo? 

 


