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RESUMO 

 
 

O presente trabalho destina-se a promover uma análise sobre a qualidade do 

ensino e aprendizagem da Física no ensino médio na cidade de Ouro Preto do Oeste – 

Rondônia, no qual descreve a realidade desta localidade através de uma pesquisa 

realizada em forma de questionários apresentados aos alunos e professores de Física, 

conseguindo assim tirar um diagnóstico e levantar os problemas evidentes, e os possíveis 

fatores que contribuiram para os problemas aflorados. Provendo-se de teorias 

epistemológicas e subsidiando-se dos PCN, foi elaborado idéias e propostas que talvez 

possa pelo menos amenizar os problemas apontados. Propostas como a 

interdisciplinaridade no ensino da Física, a formação continuada de professores, a 

distribuição do livro didático, os benefícios das aulas experimentais, a implantação do 

ensino da Física no ensino fundamental desde o primário e o uso da hipermídia como 

instrumento pedagógico para o ensino e aprendizagem de Física.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dados do MEC mostram que nos cursos de Física de nível graduado, há uma 

baixa porcentagem dos alunos que conseguem concluir o curso no tempo regulamentar. 

Isso ocorre devido a vários fatores. Alguns destes fatores têm relevância direta, que no 

caso são os índices de reprovação e desistência. No caso de Rondônia em especial, o 

curso de Física é ministrado à noite e a tarde, então o problema de ordem financeira, 

também acaba influenciando diretamente nos índices acima citados. Muitos alunos 

reclamam do nível de dificuldade do conteúdo dado, professores e alunos, observam que 

também a base do curso no Ensino Médio não foi bem feita, tendo como conseqüência 

resultados negativos. E é nesse campo de estudo, sobre o ensino e aprendizagem da 

Física no Ensino Médio em especial na localidade de Ouro Preto do Oeste – Rondônia, 

que irá se discutir neste trabalho. Desde o Ensino Médio foi criada uma barreira em 

relação ao aprendizado e ensino da Física, pois se alega o velho problema do grau de 

dificuldade da disciplina, fazendo com que os alunos não se identifiquem com essa 

matéria, considerando-a complexa e sem relevância no que se refere a sua importância 

em nossas vidas, gerando assim um grau de desinteresse muito grande por parte dos 

alunos, dificultando o trabalho e a produtividade dos professores no ensino médio. 

Não existe uma solução de total eficácia para resolver os problemas de 

aprendizagem e ensino da Física, mas existem algumas teorias epistemológicas que são 

capazes de apontar as causas destes problemas, e propor soluções razoáveis que possam 

amenizar a atual situação no âmbito do ensino e aprendizagem da Física. Pode-se citar 

uma destas teorias, como talvez uma da mais importante, e que se enquadra na realidade 

atual do ramo do ensino da Física e que pode ser usado como instrumento de apoio nas 

análises e discussões deste trabalho, sendo ela a teoria da Aprendizagem Significativa 

formulada por (AUSUBEL, 1968 apud MOREIRA e DIONÍSIO 1974) psicólogo norte-

americano que propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados e 

considerados durante a construção do conhecimento permitindo assim a elaboração de 

estruturas mentais, que permitem descobrir e redescobrir outros conhecimentos, 

caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz, com maior significado para 
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o aluno. As formulações das idéias de Ausubel começaram por volta dos anos 60 e se 

encontram entre as primeiras propostas psicoeducativas que tentam explicar a 

aprendizagem escolar e o ensino, marcando-se um conceito que se distancia dos 

princípios instrucionistas. Ausubel era provido de conceitos pedagógicos para formular 

suas idéias, e um dos conceitos importantes usado na sua teoria o qual ele chama de 

“sbsunçor” é um processo que se forma quando uma nova informação interage em 

comum à estrutura de conhecimento já existente. Se a caso do conteúdo a ser aprendido 

não conseguir pertinência a algo já conhecido, ocasiona segundo (AUSUBEL, 1968, 

apud MOREIRA e DIONÍSIO 1974), a aprendizagem mecânica, isso ocorre quando 

novas informações são aprendidas sem interagir com conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva. Ou seja, o indivíduo decora fórmulas, leis, mas esquece após a 

avaliação. 

As convenções internacionais têm uma grande preocupação com os rumos que a 

educação, pode seguir. E influenciam para que novas políticas públicas educacionais 

sejam implementadas. Em parceria com os órgãos competentes incentivam e pressionam 

os países subdesenvolvidos e os em desenvolvimento para que criem políticas 

educacionais que diminuam os índices de analfabetismo e melhore a educação.  

No Brasil a política educacional está caminhando e tentando traçar novos rumos 

para educação, segundo o MEC, existem vários programas para efetivar melhorias na 

educação, programas como PROAF, PDE, e, entre outros, a formação continuada de 

professores e a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, sendo este último 

citado, que será usado como subsídio nas discussões deste trabalho. Pois a partir das 

diretrizes apresentadas nos PCN, um novo sentido foi dado para o conhecimento da 

Física no ensino médio. Trata-se de construir uma visão da Física que esteja voltada para 

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

compreender, intervir e participar na realidade. Nesse sentido, mesmo os jovens que, 

após a conclusão do ensino médio não venham a ter mais qualquer contato escolar com o 

conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais ou universitárias, ainda 

assim terão adquirido a formação necessária para compreender e participar do mundo 

em que vivem. Então o aluno se dando conta do que acontece ao seu redor através de 
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uma disciplina que pode explicar o meio em que ele vive, talvez ele poderia interessar 

mais pelo conteúdo de Física, e alcançar um grau satisfatório de aprendizagem. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho foi realizado, através de dados coletados, por intermédio de uma 

pesquisa feita nos períodos de 15 de Maio a 21 de Junho de 2005, de 31 de Outubro a 24 

de Novembro de 2006, de 27 de Novembro a 12 de Dezembro de 2006, 01 de setembro a 

10 de novembro de 2008, 15 a 23 de Abril de 2009, com o objetivo de traçar o perfil em 

sala de aula dos estudantes de física do ensino médio, da região de Ouro Preto do Oeste 

– Rondônia, no que tange a questionamentos sobre a aprendizagem do ensino de Física 

no Ensino Médio nessa região, e descobrir quais os fatores envolvidos direto e 

indiretamente, em questão. 

Traçando-se o perfil destes estudantes, fez-se uma análise dos dados colhidos, e 

foram elaboradas, algumas idéias e sugestões no intuito de melhorar a aprendizagem da 

Física no ensino médio em Ouro Preto do Oeste – RO.  

Foram utilizadas três fontes para análise. A primeira fonte analisada foi o 

relatório de prática de ensino, onde se fez um estudo do comportamento e da 

correspondência dos estudantes em relação às novas experiências a eles submetidos e ao 

estagiário, que no caso, foram as aulas dadas em sala de aula a título de requisito 

necessário para compor a grade curricular do curso.  

Através desta experiência, pôde-se fazer um levantamento de comportamento, 

anseios, dificuldades, grau de interesse por parte dos alunos em relação à aprendizagem 

de Física em sala de aula e avaliação, tanto do estagiário como dos alunos.  

O estágio referido foi realizado na “Escola A” na cidade rondoniense de Ouro 

Preto do Oeste, e ministrado aos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino 

médio. 

A segunda fonte analisada foi à pesquisa realizada entre os alunos do ensino 

médio da região de Ouro Preto do Oeste - RO, fazendo um levantamento do perfil em 

sala de aula, dos estudantes secundaristas, onde se abordou a preferência por disciplinas, 

ou seja, por qual se tem mais afinidade, o grau de afinidade por Matemática e Física, 

relação entre professor e aluno, tendo como parâmetros respectivamente, o incentivo e o 

interesse, a segurança e o grau de aprendizagem. Foram também feitos, levantamentos 
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sobre os recursos, infra-estrutura e materiais pedagógicos utilizados no estudo da Física 

no ensino médio, a assimilação dos estudantes secundaristas no que tange à importância 

de se estudar Física e a sua indispensabilidade em nossas vidas, a capacidade de 

relacionar disciplinas inerentes ao estudo da Física que no caso são a Matemática e a 

Química, e os reflexos causados na aprendizagem quando se usam métodos 

experimentais como feiras de ciências. 

A terceira fonte analisada foi um questionário apresentado aos professores de 

Física, levantando-se também o perfil dos alunos secundaristas sob o prisma do 

professor, abordando-se a quantidade média de alunos por sala, base intelectual dos 

alunos sobre o conhecimento de Matemática e Física no início de cada ano letivo, e a 

capacidade de interpretação de textos, grau de interesse dos alunos pela disciplina de 

Física, e o potencial em forma percentual do número de alunos que se tornariam bons 

professores de Física ou teria um bom desempenho profissional em alguma área afim. 

Nesse questionário apresentado aos professores, também se consultou a opinião dos 

professores sobre a política educacional de suas respectivas escolas e o grau de 

influência dessa política em relação ao ensino e aprendizado de Física. Procurou-se 

descobrir a formação destes professores e como ele se auto-avalia. 

A pesquisa foi apresentada aos professores, primeiramente simultaneamente com 

a pesquisa feita com os alunos, mas após ter apurado o resultado da pesquisa feita com 

os alunos, criou-se uma nova situação, na qual surgiu uma necessidade de retornar aos 

professores e fazer um novo levantamento, confrontando as respostas dos alunos com o 

novo questionário apresentados aos professores e assim conseguindo um resultado mais 

eficaz que mostrasse a realidade do ensino e aprendizagem de Física no ensino médio 

em Ouro Preto. 

Para melhor entendimento, foi preciso confrontar as fontes analisadas, para poder 

conseguir tirar conclusões satisfatórias. O questionário explicitava os pensamentos dos 

estudantes, porém, não se tornava completo, pois faltava a vivência em sala de aula e o 

prisma do professor. Então o trabalho foi desenvolvido aplicando o método da 

comparação, comparando os questionários que foram apresentados aos alunos, aos 

questionários apresentados aos professores, e com os dados levantados nos relatórios da 

Prática de Ensino. E para se descobrir dados intrínsecos foi preciso separar os dados 
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levantados por escola, pois algumas opiniões dos estudantes variaram bruscamente de 

uma escola para outra, apresentando assim, alguns dados interessantes. 

Fez-se um levantamento da preferência dos estudantes em relação às disciplinas, 

com o objetivo de descobrir, se os alunos gostam mais ou gostam menos de Física em 

comparação com as outras disciplinas, e do nível de aceitação à disciplina de Física 

isoladamente, e descobrir suas causas. E em deparar com estas causas, propor sugestões 

para melhorar o ensino e aprendizagem de Física. 

Também foi levantada a relação professor versus alunos, com o objetivo de se 

descobrir, o grau de responsabilidade e de interferência, que o professor possa ter em 

influir na aceitação, aprendizagem e interesse do aluno pela disciplina de Física. Neste 

campo, fez-se também de maneira subjetiva sob o olhar do estudante, uma indagação 

sobre a realização profissional do professor, objetivando descobrir seus efeitos 

colaterais. 

Outro dado importante que não poderia deixar de ser abordado, foi o 

levantamento da infra-estrutura, recursos e materiais pedagógicos, para poder se medir a 

influência do poder público, e que conseqüências essas influências proporcionam a 

aprendizagem de Física. 

Mediu-se a capacidade dos estudantes secundaristas, a de se relacionar matérias 

inerentes ao estudo da disciplina em questão, com o objetivo de levantar uma questão 

talvez até polêmica; poder-se-ia estender esse tipo de interação para outras disciplinas, 

como por exemplo, Português e Educação Física? 

Pesquisou-se a maneira como os estudantes entendem a importância da Física em 

nossa vida, tendo como objetivo descobrir se a consciência deste fato possa influir ou 

não no resultado da aprendizagem. 

Também foi pesquisado como os alunos corresponderam aos trabalhos que 

envolveram estudos sobre a Física em forma experimental, que no caso, trata-se de feiras 

de ciências. Com objetivo também de descobrir se os trabalhos experimentais 

estimulariam os estudantes a se interessarem pela disciplina. 

Os materiais e recursos utilizados neste trabalho, foram organizados e aplicados 

na seguinte forma: usou-se 02 resmas de papel sulfite formato A4 para imprimir e tirar 

cópias dos questionários, e também no preparo do estágio, giz  e livros cedidos pela 
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escola, um micro computador para processar os dados coletados usando o programa 

Microsoft Excel 2003, e o programa Microsoft Word 2003 para digitar os resultados. 

Os questionários da pesquisa, foram apresentados a 327 estudantes, sendo que, 

178 alunos integravam à “Escola A”, 85 alunos à “Escola B” e 64 alunos integravam à 

“Escola C”,  que tinham no total, 17 questões para cada aluno pesquisado. E também aos 

seus professores respectivamente, sendo no total três professores. 

Foram visitados todos os alunos de Física das escolas pesquisadas do primeiro, 

segundo e terceiro ano do ensino médio, em diferentes horários para que se atingisse o 

melhor resultado possível, as escolas pesquisadas “A” e “B” pertencem à rede pública e 

a “Escola C” pertence à rede privada. Todas as escolas pesquisadas são de porte médio, 

a “Escola A” apresentou um número superior de alunos em relação às outras escolas por 

que esta escola além de atender alunos da zona urbana, também atende os alunos da 

zona rural. O foco principal da pesquisa visou à questão do perfil do estudante em sala 

de aula. 

Os relatórios de prática de ensino foram elaborados, através dos estágios 

realizados e expostos a 275 estudantes do ensino médio abrangendo todos os níveis desta 

modalidade de ensino. 

 A pesquisa realizada tem caráter qualitativo, pois as perguntas apresentadas aos 

professores e aos alunos eram abertas, permitindo-se comentários subjetivos por parte 

dos pesquisados. Os comentários feitos pelos alunos foram condensados, mas sem 

desviar da linha de raciocínio explicitado. Quantos aos professores pesquisados, não 

houve necessidade de sintetizar os resultados dos comentários, pois a quantidade de 

professores pesquisados foi pequena. 
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3 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos estão expostos a seguir. 

Observando conforme a tabela 01, nas amostras da pesquisa realizada entre os 

alunos da “Escola A”, descobriu-se que a maioria dos alunos pesquisados, tem  

preferência pela disciplina de Matemática, apresentando-se 24%, vindo em segundo 

lugar na preferência dos alunos, a disciplina de Biologia com 19%, mas como o foco da 

pesquisa está relacionado diretamente a Física, deve-se frisar que a preferência pelo 

ensino da Física por parte dos alunos pesquisados, apresentou-se com porcentagem de 

3%. Na “Escola B” a preferência é pela disciplina de Biologia com percentual de 32% 

dos alunos pesquisados, ficando em terceiro lugar a disciplina de Física com 15% da 

preferência. Na “Escola C” ficou Biologia, com 31% na preferência dos alunos, ficando 

a Física em oitavo lugar com 5% da preferência. 

 

Qual a disciplina que você mais gosta? 

Disciplinas Escola A Escola B Escola C 

GEOGRAFIA 7% 7% 8% 

MATEMÁTICA 23% 17% 3% 

BIOLOGIA 20% 32% 31% 

INGLÊS 2% 5% 2% 

ED. FÍSICA 12% 4% 6% 

ARTES 4% 0 8% 

FILOSOFIA 2% 0 2% 

FÍSICA 2% 15% 5% 

HISTÓRIA 9% 4% 12% 

LITERATURA 1% 0 3% 

SOCIOLOGIA 1% 3% 6% 

PORTUGUÊS 8% 7% 11% 

QUÍMICA 5% 1% 2% 

Não informou 3% 5% 2% 

          Tabela 01 
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Ao questionar sobre o grau de afinidade à Matemática, ilustrado na Tabela 02, 

52% dos alunos pesquisados, da “Escola A”, afirmaram que gostam de Matemática  por 

que entende a matéria  e que essa disciplina tem utilidade no nosso  dia a dia, e 47% 

disseram não gostar de Matemática, pelo motivo de não entender bem a matéria, pois 

encontram dificuldades, e 1% dos pesquisados não se manifestou. Na “Escola B”, a 

amostra apontou que 55% dos alunos, gostam de Matemática por que entende a matéria 

e que a disciplina tem utilidade no nosso dia a dia, e 44% afirmam não ter afinidade com 

a matéria pelo fato de não entendê-la e 1% não se manifestaram. Na “Escola C” 23% dos 

alunos afirmaram gostar de Matemática pelo mesmo motivo dos alunos das outras 

escolas e 70% se manifestaram não gostar, também por terem dificuldades com essa 

matéria, e 6% não opinaram. 

 

Você gosta de Matemática? Por quê? 

 Escola A Escola B Escola C 

Gosto por que tem utilidade no nosso dia a 

dia e consigo entender a matéria 52% 55% 24% 

Não gosta por que tenho dificuldades 47% 44% 70% 

Não se manifestou 1% 1% 6% 

Tabela 02 

 

Questionando também sobre o grau de afinidade em relação à disciplina de Física 

de modo isolado, obtém-se os dados da tabela 03, Na “Escola A”. 39% dos alunos 

questionados, manifestaram-se afirmando ter afinidade com a disciplina de Física por 

motivo de que conseguem entender a matéria, e percebe sua utilidade no nosso 

cotidiano, 54% dos alunos pesquisados afirmaram que não gostam da disciplina de 

Física, por que não conseguem entender bem a matéria, e 7% dos alunos preferiram não 

se manifestar. Na “Escola B” 56% dos alunos, afirmaram gostar da disciplina de Física, 

41,18% demonstraram não ter afinidade com a disciplina de Física e 2% não opinaram. 

Na “Escola C” 50% afirmaram gostar da disciplina por que conseguem entender o 

conteúdo e 47% afirmaram não ter afinidade por causa da dificuldade de entender a 

matéria, e 3% não se manifestaram. 
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Você gosta de Física?Por quê? 

 Escola A Escola B Escola C 

Gosto por que tem utilidade no nosso 

dia a dia e consigo entender a matéria 39% 57% 50% 

Não gosto por que tenho dificuldades 54% 41% 47% 

Não opinou 7% 2% 3% 

Tabela 03 

 

Outra informação necessária na pesquisa realizada conforme a figura 04, foi 

sobre o índice de reprovação nas duas disciplinas entrelaçadas Física e Matemática no 

âmbito dos alunos pesquisados. Constatou-se que 10% dos alunos  reprovaram em 

Matemática pelo menos uma vez e 8% reprovaram em Física pelo menos uma vez. 

 

Repetiu alguma vez em Matemática? 

SIM 10% 

 

 

Repetiu alguma vez em Física? 

SIM 8% 

 

                      Tabela 04 

 

Dados sintetizados na tabela 05 demonstram que a interação professor versus 

alunos, na pesquisa, levantou-se dados importantes. Questionou-se aos alunos 

pesquisados sobre sua percepção em relação à segurança que o Professor de Física 

demonstra ter ao explanar o conteúdo dado em sala de aula. Na “Escola A”, 50% dos 

pesquisados percebem segurança no Professor de Física ao explicar o conteúdo, 20% 

não percebem segurança, e 30% percebem que o Professor de Física demonstra 

segurança, apenas em alguns assuntos. Na “Escola B” 98,82% dos pesquisados 

perceberam segurança por parte do professor, e 1% não perceberam segurança. Na 
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“Escola C” 100% dos alunos pesquisados percebem segurança em seu professor de 

Física. 

 

O seu Professor demonstra ter segurança em relação ao conteúdo dado? 

 Escola A Escola B Escola C 

SIM 50% 99% 100% 

NÃO 20% 1% 0 

Somente em alguns assuntos 30% 0 0 

Tabela 05 

 

Ainda a respeito sobre a interação professor versus alunos, na tabela 06 observa-

se que o grau de afinidade e amizade que os alunos têm com o seu professor de Física. 

Levantou-se que na “Escola A”, 74% dos alunos se manifestaram ter bom relacionamento 

com o seu professor de Física, 12% se manifestaram não ter um bom relacionamento com 

o seu professor de Física e 14% dos alunos pesquisados, não se manifestaram. Na 

“Escola B”, 94% dos alunos se manifestaram ter bom relacionamento com o seu 

professor de Física, 6% afirmaram não ter. Na “Escola C”, 84%, confirmaram ter boa 

afinidade com seu professor de Física, 3% afirmaram não ter, e 13% não se 

manifestaram.  

 

Você tem um bom relacionamento com o seu professor de física? 

 Escola A Escola B Escola C 

SIM 74% 94% 84% 

NÃO 12% 6% 3% 

Não informou 14% 0 13% 

Tabela 06 

 

Quanto aos recursos didáticos, na pesquisa descrita na tabela 07, demonstra-se 

que 34% dos estudantes secundaristas da “Escola A”, possuem um livro texto de Física, 

66% não possuem livro texto. Na “Escola B” 5% dos alunos pesquisados possuem um 

livro texto, 95% não possuem um livro texto. Na “Escola C”,todos os alunos possuem 

um livro texto. 
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Você tem um livro texto durante o ano só pra você? 

 

 Escola A Escola B Escola C 

SIM 34% 5% 100% 

NÃO 66% 95% 0 

Tabela 07 

 

Nessa pesquisa, abrangeu-se também o grau de interesse por parte dos estudantes 

em relação ao estudo e aprendizado da disciplina de Física, foram questionados se fazem 

todos os exercícios que são passados em sala de aula, constatou-se, conforme a tabela 

08, que na “Escola A”, 56% dos alunos pesquisados, fazem todos os exercícios que são 

passados em sala de aula, 24% afirmaram que não fazem os exercícios, e 23% 

responderam que fazem às vezes ou a maioria dos exercícios. Na “Escola B”, 23% 

responderam que sim, 68% responderam que não, 9% que às vezes ou a maioria. Na 

“Escola C”, 75% afirmaram que sim, 9% não, e 16% responderam que fazem às vezes 

ou maioria dos exercícios que são passados em sala de aula. 

 

Você faz todos os exercícios que são passados na sala de aula? 

 

 Escola A Escola B Escola C 

SIM 56% 23% 75% 

NÃO 23% 68% 9% 

Às vezes ou maioria 21% 9% 16% 

Tabela 08 

 

Prosseguindo-se na abordagem sobre o grau de interesse por parte dos estudantes 

secundaristas em relação ao conteúdo de Física, buscou-se informações sobre quais 

fontes além das informações passadas pelo Professor de Física, os alunos secundaristas 

utilizam para aprender a matéria de Física. Nas amostras, na tabela 09 destaca-se que em 

média 33% dos alunos pesquisados em todas as escolas, afirmaram não utilizar nenhuma 

fonte, e 55% dos alunos da “Escola C”, afirmaram utilizar a internet como fonte 
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alternativa, e a “Escola A”se destaca com 32% do seus estudantes de Física utilizando 

livros como outra fonte alternativa de pesquisa. 

 

Além das informações passadas pelo professor de Física, que outras fontes você utiliza para 

aprender a matéria? 

 Escola A Escola B Escola C 

LIVROS 32% 29% 10,94% 

NENHUMA 34% 34% 31,25% 

AJUDA DOS COLEGAS 10% 12% 0 

Não informou 6% 6% 0 

NÃO TEM TEMPO 2% 2% 0 

REVISANDO MATÉRIA EM CASA 3% 3% 0 

INTERNET 4% 4% 55% 

LIVROS E INTERNET 4% 5% 0 

LIVROS E INTERNET E TV 1% 1% 0 

AULAS PARTICULARES 1% 1% 3% 

EXPERIENCIAS 1% 1% 0 

FAZENDO OUTROS EXERCÍCIOS 2% 2% 0 

Tabela 09 

 

Nas amostras tentou-se buscar a visão dos alunos com relação à importância de 

se estudar Física e sua influência em nossas vidas. Na tabela 10, podemos notar a 

importância da Física na vida dos alunos, segundo os enfoques dos próprios alunos, os 

resultados das amostras apontaram que na “Escola A”, 64% dos estudantes pesquisados 

perceberam a importância da Física em nossas vidas, 27% não percebeu e 8,99% não 

informaram. Na “Escola B”, 59% afirmaram que sim, 32% não, e 9% não informaram. 

Já na “Escola C” 92% sim, e 8% não. 
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Durante as aulas você conseguiu perceber a importância da Física em nossas vidas? 

 Escola A Escola B Escola C 

SIM 64% 59% 92% 

NÃO 27% 32% 8% 

Não informou 9% 9% 0 

Tabela 10 

  

Outra abrangência no campo da interação professor versus alunos, que no caso, 

foi levantar a opinião dos alunos, em relação ao grau de satisfação do professor de Física 

com a sua profissão, segundo a tabela 11, as amostras apontaram que 51% dos alunos 

pesquisados da “Escola A”, acham que o seu professor de Física está satisfeito com a 

sua profissão, 35% acham que não, e 14% não opinaram. Na “Escola B” 86% afirmaram 

que sim, 6% acham que não, 8% não opinaram e na “Escola C” 84% acham que sim, 

13% não e 3% não opinaram. 

 

Você acha que seu professor de física está satisfeito com sua profissão? 

 Escola A Escola B Escola C 

SIM 51% 86% 84% 

NÃO 35% 6% 13% 

Não opinou 14% 8% 3% 

Tabela 11 

 

Uma área importante pesquisada foi sobre a experiência de se participar de Feiras 

de Ciência. Assim na tabela 12, temos que 76% dos estudantes do ensino médio da 

“Escola A” que participaram dessa pesquisa, afirmaram ter participado de feiras de 

ciências e acharam importante para o seu aprendizado, 17% responderam que 

participaram, porém não achou importante para o seu aprendizado, e 6% dos estudantes 

não participaram de feiras de ciência. Na “Escola B” 92% dos alunos pesquisados, 

confirmaram ter participado de Feiras de Ciência e sentiu importância na sua 

aprendizagem, 6% apesar de ter participado de Feiras de Ciências e não acharam 
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importante para o seu aprendizado e 2% não participaram de Feiras de Ciências. Na 

“Escola C”, 97% dos alunos pesquisados participaram de Feiras de Ciências e acharam 

esse fato importante para sua aprendizagem e 3% afirmaram ter participado, mas não 

achou importante para o aprendizado. 

 

Você já participou de feira de ciência? Se já participou, achou importante para o seu 

aprendizado? 

 Escola A Escola B Escola C 

Participou e achou importante 76,40% 91,76% 96,88% 

Participou e não achou importante 17,42% 5,88% 3,13% 

Não Participou 6,18% 2,35% 0 

    

Tabela 12 

 

Umas das amostras importantes da pesquisa, encontra-se na tabela 13. Foram 

questionados aos estudantes sobre sua capacidade de relacionar disciplinas, como 

Química e Matemática ao estudo da Física, os resultados apresentaram que a maioria 

absoluta dos estudantes, não consegue relacionar as disciplinas de Química e 

Matemática ao ensino da Física, sendo que na “Escola A” e na “Escola B”, 68% dos 

seus alunos pesquisados não conseguem e na “Escola C” 53%. 

 

Você consegue relacionar disciplinas como Química e Matemática ao estudo da Física? 

 Escola A Escola B Escola C 

SIM 23% 23% 47% 

NÃO 68% 68% 53% 

Não informou 9% 9% 0 

Tabela 13 
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4 – DISCUSSÃO 
 

4.1 - Análise dos resultados e questionamentos 

 

 Nas tabelas 01 , 02 e 03 demonstram a afinidade que os alunos do ensino médio, 

têm com todas as disciplinas, com um enfoque voltado para as disciplinas de Física e 

Matemática, pelo fato das duas disciplinas serem pertinentes uma com a outra, e à 

disciplina de Física em especial, pelo motivo dela ser o foco central deste trabalho. A 

princípio, investigar afinidade por parte dos alunos, indagando, se gosta ou não de uma 

disciplina, pode parecer algo superficial, mas se der abertura para que o aluno explique o 

porquê de sua resposta, a investigação se torna qualitativa e pode-se obter um resultado 

que alcance o objetivo deste trabalho. Observando a tabela 01 na qual está indicando a 

preferência dos alunos por determinadas matérias, percebe-se que nas escolas “B”e “C”, 

a maioria dos alunos pesquisados teve preferência pela disciplina de Biologia, já na 

“Escola A” a maioria dos alunos prefere a disciplina de Matemática. A questão de 

preferir uma disciplina à outra está mais ligado a questão vocacional, portanto este fato 

não é relevante ao desenvolvimento deste trabalho. Mas um dado curioso surge quando 

se faz uma paridade entre as disciplinas de Física e Matemática. Na tabela 01 observa-se 

que nas escolas “B” e ”C” o grau de afinidade por parte dos alunos em relação às duas 

disciplinas tem uma variação pequena, mas na “Escola A” apresenta uma discrepância 

por volta dos 20 pontos percentuais, ou seja, a quantidade de alunos que preferem 

Matemática não é a mesma que preferem a Física. Nessa linha de pensamento, 

considerando que as disciplinas de Matemática e de Física são pertinentes entre si, e o 

que está explicitado nas tabelas 02 e 03, nas quais os alunos se manifestam afirmando 

que gostam ou não, de Matemática e de Física, pelo fato deles conseguirem ou não, 

entender a matéria, e que estas, estão ligadas ou não, ao nosso cotidiano; seria plausível 

observar que o ensino de Matemática da “Escola A” consegue um melhor resultado do 

que o ensino de Física desta mesma escola? Os números apontam que os resultados 

alcançados pelo ensino de Matemática da “Escola A”, são melhores do que os do ensino 

de Física desta mesma escola, mas isso não significa que um e mais eficaz do que o 

outro, pois no processo de ensino aprendizagem existem muitas variantes envolvidas, 
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que acabam dificultando o processo de mensurar com precisão, questões como esta. Esse 

mesmo questionamento se aplica quando se observa ainda nas tabelas 02 e 03 quando 

apontam que 70% dos alunos pesquisados na “Escola C” conforme a tabela 02, não 

gostam de Matemática por terem dificuldades de entender a matéria, e que 50% 

conforme a tabela 03, gostam de Física por que conseguem entender a matéria e que tem 

utilidade em nosso dia a dia, ou seja ocorrendo o inverso do caso anterior obtendo-se 

uma diferença razoável e apontando que os alunos da “Escola C” preferem mais à Física 

do que à Matemática por estar envolvida a questão de entender ou não a matéria. 

Outro questionamento a ser feito, é sobre como fazer para diminuir o número de 

alunos que têm dificuldades com a disciplina de Física, haja vista conforme a tabela 03, 

o número de alunos que afirmam que têm dificuldades com esta disciplina está acima 

dos 41% em todas as escolas. E este é um problema a ser vencido. 

Os professores de Física das respectivas escolas foram indagados sobre os 

resultados levantados. Segundo um professor da “Escola A” atribui o motivo de 54% 

dos seus alunos, terem dificuldades com a Física, é pelo fato dos alunos não terem boa 

interpretação, mas considera que o grau de interesse dos seus alunos é maior pela 

disciplina de Física do que pelas outras disciplinas, e também conforme a tabela 10, 

atribui o fato de que 64% dos seus alunos entenderem que a Física tem grande 

importância em nossas vidas, é por causa da sua aplicabilidade em Informática e 

Engenharia. O professor da “Escola B”, atribuiu o motivo de 41% dos seus alunos terem 

dificuldades com a disciplina de Física é porque têm também dificuldades com 

matemática e português, e os que gostam, é porque têm um desenvolvimento maior nas 

disciplinas básicas, ou seja, Português e Matemática. Interpretam textos bem e têm 

habilidades com cálculos. Também considera que os seus alunos têm maior interesse 

pela Física do que com as outras disciplinas. E considera que o resultado na tabela 10 

por ter apresentado 59% de seus alunos terem consciência de que a Física tem grande 

importância em nossas vidas, é por ser algo que estuda os fenômenos da natureza. O 

professor da escola “Escola C” observa que o motivo de 47% dos seus alunos terem 

dificuldades com a disciplina de Física é por que este grupo de alunos é desinteressado, 

pelo fato de não gostar da área de exatas ou não ter base suficiente para absorver a 

matéria. E quanto aos 50% dos seus alunos que declararam gostar da disciplina de 
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Física, ele atribui ao fato de usar constantemente exemplos do cotidiano para ilustrar o 

ensino da Física. E afirma que apenas os alunos que se identificam com a área de exatas, 

que demonstram ter interesse maior por Física do que pelas outras disciplinas. E atribui 

de acordo com a tabela 10, o motivo de 92% dos seus alunos, perceberem a importância 

da Física em nossas vidas, é a vinculação de todos os assuntos a situações e exemplos da 

região local, estado e município, tornando assim a teoria constantemente presente em 

suas vidas. 

Os problemas aqui apresentados nesta pesquisa é resultado de um 

desencadeamento de falhas ao longo do processo epistemológico educacional, que fica 

muito difícil de encontrar as causas. Será o problema no profissional da educação? Nas 

políticas públicas educacionais? Nos alunos desinteressados? Ou no próprio processo 

pedagógico? O que na realidade está acontecendo, é que o mundo está em um processo 

evolutivo, onde o avanço tecnológico é predominante, fazendo com que a dinâmica do 

processo de informação ande muito rápido e a demanda exiga novos rumos para 

educação, e que os problemas existem, e que é preciso buscar uma solução. Os PCN 

apontam esta realidade.  

 

4.2 - Análise e questionamentos sobre os fatores que contribui para o quadro atual 

 

Também nesta pesquisa aparecem alguns possíveis fatores que contribui para a 

realidade do ensino da Física em Ouro Preto do Oeste.  

Investigou-se junto aos professores de Física a quantidade média de alunos por 

sala de aula que eles ministram. O número de alunos nas duas escolas “A” e “B” estão 

com média de 30 alunos e a “Escola C” está com a média de 20 alunos. Conforme a 

resolução n.º 318, de 2002, na qual regulamenta o espaço físico em que um aluno em 

sala de aula deve ter a sua disposição; cada aluno tinha direito ao espaço mínimo de um 

metro quadrado dentro de sala de aula. Agora, o espaço destinado a cada carteira deve 

ser de pelo menos 1,2 metro quadrado. Uma sala de aula da rede pública de ensino, por 

exemplo, de 42 metros quadrados, poderá comportar no máximo 35 alunos. Analisando 

esta situação em consonância com esta resolução não existe possíveis falhas quanto ao 

número de alunos ministrados por sala pelos professores de Física. 
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Outra investigação feita com os professores de Física foi sobre a base matemática 

que os alunos apresentam ter no início do ano letivo, os professores pesquisados das 

escolas “A” e “B” afirmaram categoricamente que seus alunos não têm base matemática, 

também no estágio que está sendo usado como fonte de análise para este trabalho, pôde-

se constatar claramente que os alunos do ensino médio da “Escola A”, tinham pouca 

base matemática para lidar com as situações que a disciplina de Física exige. Por 

exemplo: os alunos do 1º, 2º e 3º ano, tinham dificuldades com a conversão de unidades. 

E segundo um professor da “Escola C”, apenas os alunos que vieram de outras escolas, é 

que não têm base suficiente em matemática no início do ano letivo. Também foram 

indagados aos professores de Física sobre a capacidade de seus alunos de interpretarem 

textos, e novamente os professores das escolas “A” e “B”, foram pessimistas em relação 

a isto, pois perceberam que os seus alunos não têm a habilidade satisfatória de 

interpretar textos. Quanto ao professor da “Escola C”, afirma que em geral seus alunos 

têm capacidade satisfatória de interpretar textos.  

Ao confrontar as afirmações feitas pelos professores de Física das escolas “A” e 

“B” com as afirmações dos alunos pesquisados das respectivas escolas, conforme as 

tabelas 01, 02 e 03, aponta-se à uma convergência, pois quando um aluno afirma que 

não consegue entender direito a disciplina de Física, este  fato muito provavelmente 

estará ligado a  interpretação do conteúdo e à habilidade de lidar com cálculos. Fazendo-

se as mesmas confrontações com os resultados da pesquisa na “Escola C” em relação às 

afirmações do professor de Física da “Escola C”, percebe-se uma sensível divergência 

entre a afirmação do professor e as afirmações dos seus alunos. Primeiramente o 

professor afirma que eles têm boa base matemática, mas na tabela 02, indica que 70% 

dos alunos da “Escola C” têm dificuldades com a disciplina de Matemática, claro que 

vale ressalvar que o professor afirmou que somente os alunos que vieram de outras 

escolas é que apresentam problemas de pouca base matemática. Diante dessa 

circunstância em que o professor afirma que os seus alunos interpretam bem os textos, e 

que na tabela 03 aponta que uma boa parte dos alunos têm dificuldades com Física, 

pode-se dizer que este quadro apresenta uma situação de quebra cabeça, ou seja, existem 

outros fatores influenciadores nos problemas apresentados por esta pesquisa. 
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Na tabela 04 mostra os índices de reprovação nas disciplinas de Matemática e de 

Física, respectivamente 10% e 8%. Em cima destes dados, investigou-se aos professores 

de Física sobre a política de suas respectivas escolas, no que tange ao grau de 

importância de aprovação ou reprovação de alunos. Será que a política dessas escolas 

tende mais fazer com que os alunos passem de ano, ou que os alunos não preparados 

repitam o ano? Todos os professores afirmaram que a política de suas escolas tem uma 

tendência maior de aprovar seus alunos, ou seja, existe uma política de gestão que é 

preocupada com o índice de aprovação/reprovação. Um dos professores pesquisados, 

observou em sua resposta, que no seu ponto de vista em relação à progressividade 

escolar, “o governo quer cidadãos sem conhecimento”.  

 A princípio talvez seja bom que a política de uma escola seja esforçada para que 

seus alunos passem de ano, mas esta política pode se tornar questionável se estes alunos 

afirmarem que continuam tendo dificuldades de entendimento com uma disciplina na 

qual eles foram aprovados. Seria um dado correto na tabela 04 onde o índice de 

reprovação está por volta de 8%, diante do quadro das tabelas 02 e 03, onde os índices 

dos alunos que afirmam não conseguir entender as disciplinas de Física e Matemática, 

estão acima dos 41%? Se considerássemos que todos os alunos que não conseguem 

entender a matéria, não estão preparados para serem aprovados, os dados da figura 04 

não seriam corretos, ou seja, o número de alunos repetentes nas disciplinas de 

Matemática e de Física seria muito maior.  O que fazer para que os dados das tabelas 02 

e 03 se aproximem dos dados da tabela 04 e que os números dos dados da tabela 04 

sejam o menor possível? O simples fato de haver uma política que pressione a aprovação 

de alunos, seria um fator irrelevante na questão de influenciar na qualidade da educação, 

diante de um profissional que consegue alcançar o seu objetivo dentro da sala de aula, 

pois com certeza um profissional valorizado, estimulado e com os instrumentos ideais, 

também estimulará os seus alunos a adquirir conhecimento com qualidade. 

Neste trabalho foi preciso fazer um levantamento da infra-estrutura da escola. 

Quanto ao espaço físico e ambiente, não houve reclamações por nenhuma das partes 

pesquisadas. Aos professores, indagou-se sobre os aspectos que eles não consideram 

como satisfatório na escola, para o ensino e aprendizado de Física. O professor da 

“Escola A” considerou que não existe nenhum aspecto negativo. O professor da “Escola 
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B”, deu ênfase sobre a falta de equipamento para o desenvolvimento de suas aulas. O 

professor da “Escola C” observou a falta de um laboratório de Física. Na opinião dos 

alunos referente à quantidade de livros na biblioteca sobre o estudo da Física, em todas 

as três escolas pesquisadas, existem livros em quantidade e diversidade suficiente. 

Um dos professores, mesmo considerando que não tem nenhum fator na sua 

escola, que influa negativamente no ensino e aprendizado da Física, ao confrontar com 

as respostas dos seus alunos pesquisados, notou-se que os alunos afirmaram que existe 

um laboratório de Física na escola, que não é utilizado, e isso foi confirmado por este 

professor em resposta à outra pergunta feita referente a laboratório de Física. Não sendo 

possível saber o motivo do não uso, pois nenhum dos pesquisados informou. 

Quanto aos estudos dos recursos didáticos utilizados, pelos professores e alunos, 

na tabela 07, demonstra que 34% dos alunos pesquisados da “Escola A” possuem o livro 

texto da disciplina de Física, na “Escola B” apenas 5% dos alunos possuem o livro texto, 

e na “Escola C” todos os alunos possuem o livro texto. Nessa questão do livro didático, 

é válido enfatizar que a pesquisa de campo citada neste trabalho, na “Escola A” ocorreu 

entre outubro e dezembro de 2006 e a pesquisa nas escolas “A” e “B”, ocorreu entre 

setembro e novembro de 2008. Com essas informações, dão indícios que a questão 

social financeira, influencia na aquisição do livro didático. Segundo (HADDAD, 2006), 

“é no ensino médio, onde há, majoritariamente, maior número de jovens de baixa 

renda”. 

Ainda nesse campo em relação aos recursos didáticos, na pesquisa mostra que os 

professores de Física das escolas pesquisadas adotam livro texto como recurso didático 

no desenvolvimento de suas aulas. E quanto às inovações em sala de aula, o professor de 

Física da “Escola A” afirma que além do livro texto, do giz e o quadro negro, não utiliza 

mais nada como recurso didático. O professor da “Escola B” afirma que tenta inovar, 

mas ele afirmou que falta equipamento na escola para o desenvolvimento de suas aulas, 

mas usa o recurso de aula de campo e alguns experimentos práticos na medida do 

possível. O professor da “Escola C” afirma inovar mostrando exemplos na prática, 

utiliza exemplos dos eventos que ela administra, e também uso de projetor na 

apresentação de slides. 
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Quanto ao desenvolvimento do trabalho, atividade e planejamento dos 

professores de Física das escolas pesquisadas, perguntou-se a eles, se tem tempo de 

planejar suas aulas, se consegue passar todo conteúdo que deveria ser passado durante o 

ano letivo e se não consegue, quais os fatores que impedem e como avalia seus alunos.  

Dois dos professores pesquisados afirmaram não terem tempo para planejarem suas 

aulas e declararam não conseguir passar todo o conteúdo que deveria ter passado durante 

o ano letivo.   Um dos professores justificou que o fato de ter apenas duas aulas 

semanais, se torna insuficiente para alcançar a meta. O outro professor também 

enfatizou a questão do número insuficiente de aulas semanais, mas observou que o 

ensino está defasado e que acaba contribuindo para este quadro. Analisando este quadro, 

temos mais um dos fatores que contribuem para os problemas apontados nas tabelas 01, 

02 e 03.  

 No trabalho de mensurar o rendimento escolar dos alunos, o professor da 

“Escola A” exerce este parâmetro através de prova, trabalhos escolares, e avaliação em 

sala de aula no dia a dia. O professor da “Escola B”, avalia o rendimento dos seus alunos 

através de provas, trabalhos e acompanha seu comportamento disciplinar em sala de 

aula. O professor da “Escola C” deu uma resposta curiosa sobre a avaliação, talvez seja 

porque a pergunta era muito aberta e este professor interpretou que o questionário queria 

saber o nível de aprendizagem por parte dos alunos; então o professor avalia seus alunos 

em uma nota de 0 a 10, ele os avalia com nota 08. 

Também foi feita uma investigação sobre a formação e o grau de satisfação dos 

professores de Física para com a sua profissão. Indagou-se se eles gostam de sua 

profissão, se está totalmente satisfeito com a sua profissão e se não está quais os fatores 

que contribuem para isso. O primeiro professor pesquisado tem graduação de 

Licenciatura em Física e disse que não está totalmente satisfeito devido o salário não 

suprir suas expectativas. O segundo professor pesquisado tem graduação em Matemática 

e pós graduação em Física, também se manifestou como não totalmente satisfeito, por 

causa da falta de interesse do nosso governo para educação, e falta de interesse dos 

alunos. E terceiro professor tem formação em Telecomunicações e pós graduação em 

Gestão Administrativa e afirmou está totalmente satisfeito com a sua profissão. 

Novamente fazendo comparações com que os alunos responderam em pertinência às 
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perguntas feitas aos professores, conforme a tabela 11, 35% dos alunos pesquisados da 

“Escola A”, acham que o seu professor de Física não está satisfeito com a sua profissão. 

Na “Escola B”, 6% acham que o seu professor não está satisfeito. E 13% dos alunos da 

“Escola C” acham que o seu professor não está satisfeita com a sua profissão.  

Segundo uma nota divulgada pela Folha de São Paulo em 29 de Maio de 2008, 

na qual a UNESCO apresenta o resultado de uma pesquisa feita em 11 países em 

desenvolvimento, sendo um deles o Brasil, onde abordou-se sobre o grau de insatisfação 

dos professores, levantou-se que 83% do alunos têm professor insatisfeito, a maioria 

sendo por causa do salário, e isso faz com que muitos profissionais façam dupla jornada 

de trabalho. Nessa mesma nota, segundo (DEFOURNY, 2008), "todo mundo que 

trabalha sabe que uma dupla jornada afeta o desempenho. Isso tem certamente impacto 

em sala de aula". Essa realidade reflete também em Ouro Preto do Oeste, como já visto 

anteriormente, dois dos professores de Física de Ouro Preto do Oeste, afirmaram não 

terem tempo para prepararem as suas aulas.  

Na tabela 06 mostra o resultado da pesquisa sobre o relacionamento professor 

versus alunos. Os números são satisfatórios, haja vista que a maioria dos alunos das três 

escolas pesquisadas, afirmaram ter bom relacionamento com o seu professor de Física, 

então este fator não influenciaria na causa dos problemas apontados nesta pesquisa.  

Nessa pesquisa se investigou o grau de interesse por parte dos alunos, pela 

disciplina de Física, e segundo o resultado apontado na tabela 08, na qual perguntou aos 

alunos se eles fazem todos os exercícios que são passados em sala de aula. O resultado 

apontou que os alunos da “Escola A” 56,% fazem todos os exercícios de Física que são 

passados pelo professor em sala de aula. Na “Escola B”, 23% dos alunos, fazem todos os 

exercícios que são passados em sala de aula. Na “Escola C”, 75% dos alunos de Física 

fazem seus exercícios. Diante destes dados, surge mais um problema detectado pela 

pesquisa, pois em duas escolas pesquisadas, apresenta-se um número considerável de 

alunos desinteressados pelo estudo de Física. Um dos professores da pesquisa, observou 

o grau de desinteresse de seus alunos em uma de suas respostas ao questionário, e que 

este fato estaria influenciando no seu grau de satisfação quanto a sua profissão. Já na 

“Escola C”, apresenta-se um número menor de alunos desinteressados em fazer os 

exercícios de Física, apesar do seu número de alunos desinteressados, serem menor do 
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que na outras escolas, isso não deixa de ser um problema. Em outra pergunta feita aos 

professores sobre a quantidade de alunos de suas turmas que poderiam se tornar bons 

professores de Física ou profissionais em uma área afim, os professores responderam 

que o número de alunos que se ligariam à área de Física, seriam muito pequeno, pois o 

número seria por volta de 01 ponto percentual, reforçando a evidência de alunos 

desinteressados pela disciplina de Física. No estágio que faz parte deste trabalho, 

também foi percebido desinteresse dos alunos pelo o estudo da Física.  Diante desse grau 

de desinteresse dos alunos de Física, o que poderia ser feito para diminuir o número de 

alunos desinteressados pela disciplina de Física?  

Ainda no campo do grau de interesse por parte dos alunos em aprender Física, 

investigou-se, sobre o interesse por parte dos alunos em se aprofundar nos assuntos 

abordados pelo professor em sala de aula. Foi perguntado a eles, se além das 

informações passadas pelo professor de Física, que outras fontes eles utilizam para 

aprender Física. De acordo com a tabela 09, destaca-se que o número de alunos que não 

procuram nenhum tipo de fonte para aprender mais sobre a disciplina de Física, nas três 

escolas pesquisadas, está por volta dos 32 pontos percentuais reforçando que realmente 

os alunos de Física em Ouro Preto do Oeste, estão desinteressados. Um dado nesse 

levantamento ainda na tabela 09 mostra que 55% dos alunos da escola particular, 

buscam outra alternativa para aprender Física, sendo esta alternativa, a pesquisa através 

da internet. Em paridade com as outras escolas da rede pública, o percentual de alunos 

que buscam a internet como fonte de pesquisa está por volta dos 3%, ou seja, o fator 

financeiro neste caso está influenciando neste resultado. Em compensação os alunos da 

rede pública utilizam os livros como recurso de subsídio para melhorar sua 

aprendizagem em Física, mais do que os alunos da escola particular como mostra na 

primeira linha da tabela 09. È válido dar ênfase que as escolas da rede pública 

pesquisadas, possuem laboratório de informática, e que os alunos poderiam usar tais 

laboratórios para fazer pesquisa, mas os laboratórios enfrentam problemas técnicos 

dificultando o uso dos computadores por parte dos alunos, e que também os alunos 

confirmaram no resultado da pesquisa que em todas as escolas pesquisadas existem 

livros em quantidade e diversidade suficientes para atendê-los. 



35 
 

Um dado bastante positivo se apresenta na tabela 12, onde representa o resultado 

da investigação sobre a participação dos alunos de Físicas, em feira de ciências e 

descobrir se este fato foi importante para o seu aprendizado. A maioria absoluta dos 

alunos além de terem participado das feiras de ciências, afirmaram que o fato de terem 

participado de eventos educativos como feiras de ciências, influenciou de maneira 

importante para o aprendizado deles.  

A última abordagem dessa pesquisa é sobre a capacidade dos alunos de conseguir 

relacionar disciplinas, como Química e Matemática ao estudo da Física. Na tabela 13, 

mostra que o número de alunos que não conseguem relacionar ao estudo da Física às 

disciplinas pertinentes, está entre 53% e 68%. Essa dificuldade dos alunos pôde ser 

percebida na prática, no desenvolvimento do estágio em sala de aula, por exemplo: Os 

alunos do segundo ano do ensino médio não conseguiam perceber que a velocidade ou 

uma taxa qualquer é a mesma inclinação da reta na matemática e que a equação do 

movimento uniforme é a equação do 1º grau na matemática. Esta situação pode ser mais 

um fator que contribuiu para os problemas apontados nesta pesquisa.  

Nos PCN, é orientado aos profissionais da educação que devam trabalhar a 

interdisciplinaridade. De acordo com essa última abordagem da pesquisa mostra que 

existe uma deficiência nesse campo em Ouro Preto do Oeste. 

Outros fatores que influenciam os problemas apontados nesta pesquisa, são 

discutidas nos PCN, pois para os elaboradores e consultores dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais Ensino Médio Parte III Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 

o ensino de Física tem-se realizado freqüentemente mediante a apresentação de 

conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo vivido pelos 

alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios de significado. Privilegia a 

teoria e a abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um desenvolvimento 

gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e de exemplos concretos. Enfatiza 

a utilização de fórmulas, em situações artificiais, desvinculando a linguagem matemática 

que essas fórmulas representam de seu significado físico efetivo. Insiste na solução de 

exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado ocorra pela automatização ou 

memorização e não pela construção do conhecimento através das competências 

adquiridas. Apresenta o conhecimento como um produto acabado, fruto da genialidade 
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de mentes como a de Galileu, Newton ou Einstein, contribuindo para que os alunos 

concluam que não resta mais nenhum problema significativo a resolver. Além disso, 

envolve uma lista de conteúdos demasiadamente extensa, que impede o aprofundamento 

necessário e a instauração de um diálogo construtivo. 

Esse quadro não decorre unicamente do despreparo dos professores, nem de 

limitações impostas pelas condições escolares deficientes. Expressa, ao contrário, uma 

deformação estrutural, que veio sendo gradualmente introjetada pelos participantes do 

sistema escolar e que passou a ser tomada como coisa natural. Na medida em que se 

pretendia um ensino propedêutico ou técnico, em um passado não muito remoto, o 

Ensino Médio possuía outras finalidades e era coerente com as exigências de então. 

“Naquela época”, o ensino “funcionava bem”, porque era propedêutico. Privilegiava-se 

o “desenvolvimento do raciocínio” de forma isolada, adiando a compreensão mais 

profunda para outros níveis de ensino ou para um futuro inexistente. 

Fora os fatores citados até aqui, ainda existem outros fatores, que são chamados 

de fatores pontuais, que são influenciados pelas particularidades de cada escola ou até 

mesmo de cada sala de aula, que cabe ao professor detectar e tentar saná-lo. 
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5 IDEIAS E PROPOSTAS PARA MELHORAR O ENSINO DA FÍSI CA 

 

Com esses problemas apontados, é preciso que se introduza um novo pensar 

sobre o ensino da Física. Existem muitos estudos a respeito dos problemas na educação 

brasileira, buscando meios e soluções para melhorar a atual situação. Políticas públicas 

são implantadas, entre muitas, para este trabalho destacando-se a implantação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, a formação continuada de professores e o Programa 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio.  

Para os questionamentos feitos ao longo deste trabalho, uma resposta direta, 

talvez seja algo inexistente, o que se pode almejar, é que haja mais investigações, 

estudos, simpósios entre educadores, discussões em sala de aula e compartilhamento de 

experiências, para se alcançar os novos horizontes. 

 

5.1 Orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais formulou uma nova proposta para o 

ensino e aprendizado da Física, um novo ensino que deve deixar de se concentrar em 

memorizar fórmulas, exemplos abstratos, e ser mais consistente e contextualizado. O 

conhecimento de Física passa ser um instrumento de compreensão do mundo e não ser o 

conhecimento de Física em si mesmo. Na realidade, os PCN não estão introduzindo 

novos conceitos ou novas listas de conteúdo, apenas propondo uma reorientação dos 

conteúdos já existentes, para promover um ensino contextualizado fazendo parte integral 

da vida do jovem estudante. Propõe uma Física que desenvolva competências para que 

os estudantes interpretem os fenômenos naturais, e suas aplicações no meio em que 

vivem, e as influências que estes fenômenos causam no nosso cotidiano. Uma Física que 

ensine e explique por exemplo, o gasto com a conta de luz, ou consumo diário de um 

determinado combustível e seu impacto ambiental, as diferentes alternativas de fontes de 

energia e seus custos benefícios. Uma Física que explique a queda dos corpos, o 

movimento da lua e das estrelas, o raio laser e suas aplicações, as imagens de televisão e 

os demais meios de comunicações e que explique até a origem do universo.  Uma Física 

que não trate somente sobre o refrigerador ou motor a combustão, as células 
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fotoelétricas, e as radiações presentes no dia a dia, mas também sobre os seus 

fundamentos e princípios que generalizam todas essas compreensões. Em fim, uma 

Física que se aprenda no momento em que se depara com conteúdo explicado, e não 

para assimilação posterior. E que prepara o jovem para ser capaz de lidar com situações 

reais, crises de energia, problemas ambientais, manuais de aparelhos, concepções de 

universo, exames médicos, notícias de jornal, e assim por diante. 

Segundo os PCN, para que essas novas práticas do ensino da Física se 

interponham, é imprescindível considerar o vivencial dos alunos, sua realidade próxima 

ou distante, os objetos, e as situações que eles lidam, ou os problemas e indagações que 

despertam suas curiosidades. Esse deve ser o ponto de partida e, de certa forma, também 

o ponto de chegada. Ou seja, feitas as investigações, abstrações e generalizações 

potencializadas pelo saber da Física, em sua dimensão conceitual, o conhecimento 

voltado novamente para os fenômenos significativos ou objetos tecnológicos de 

interesse, agora com um novo olhar, como o exercício de utilização do novo saber 

adquirido, em sua dimensão aplicada ou tecnológica. O saber assim adquirido reveste-se 

de uma universalidade maior que o âmbito dos problemas tratados, de tal forma que 

passa a ser instrumento para outras e diferentes investigações. 

 

5.2 Aplicação no ensino da Física, a teoria da aprendizagem significativa  

 

 Uma das teorias epistemológicas, que talvez seja a que mais se enquadre nesses 

novos rumos do ensino da Física, proposto pelos PCN, é a teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel. Pois quando os PCN propõe uma nova proposta de ensino que 

é imprescindível considerar o vivencial do aluno, essa proposta tange a teoria de 

aprendizagem cognitiva de Ausubel, cujo conceito básico desta teoria é o da 

aprendizagem significativa. Uma aprendizagem é considerada significativa, à medida 

que uma nova informação, seja ela conceito, idéia ou até mesmo uma proposição, é 

incorporada às estruturas cognitivas preexistentes do aluno, proporcionando significado 

para ele a partir da interação com o seu conhecimento prévio. A pré-disposição da 

estrutura cognitiva do aluno que servem como uma espécie de ancoradouro para nova 

informação, é chamado de subsunçor. O conhecimento prévio serve de base para compor 
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significados à nova informação. Esse conhecimento prévio se modifica, e portanto os 

subsunçores vão adquirindo novos significados e dimenssões. Ou seja, a estrutura 

significativa está sempre em processo de transformação durante a aprendizagem 

significativa. 

 O contrário desta teoria, que é a aprendizagem mecânica, memorística ou 

repetitiva, vem sendo ao longo do tempo, aplicada principalmente em disciplinas como a 

de Física. Essa aprendizagem mecânica é atualmente criticada pelos PCN, por causa da 

maneira abstrata de lidar com o ensino da Física os alunos decoram fórmulas e 

conseguem por um determinado tempo reproduzir mecânicamente e o que aprenderam, 

mas depois esquecem. 

 Segundo a teoria de Ausubel, na aprendizagem significativa há três vantagens 

essenciais sobre à aprendizagem memorística. Primeiro, o conhecimento que se adquiri 

através da aprendizagem significativa, é armazenado com mais eficácia sendo lembrado 

por mais tempo. Segundo, aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos de uma 

maneira mais fácil por causa do desenvolvimento dos subsunçores, ainda mesmo se a 

informação original for esquecida. Terceiro, facilita a aprendizagem seguinte. 

 No curso da aprendizagem significativa, os conceitos que interagem com o novo 

conhecimento e que servem de base para a atribuição de novos significados vão também 

se modificando em função dessa interação, e vão adquirindo novos significados e se 

diferenciando progressivamente. Imagine-se o conceito de “conservação”; sua aquisição 

diferenciada em ciências é progressiva: à medida que o aprendiz vai aprendendo 

significativamente o que é conservação da energia, conservação da carga elétrica, 

conservação da quantidade de movimento, o subsunçor “conservação” vai se tornando 

cada vez mais elaborado, mais diferenciado, mais capaz de servir de âncora para a 

atribuição de significados a novos conhecimentos. 

Um estudo contextualizado e que considera o vivencial dos alunos é o objetivo 

idealizado pelos PCN. A teoria de Ausubel contribuiria para que isso acontecesse. Um 

procedimento que o professor poderia fazer para ficar por dentro do cotidiano de seus 

alunos, para ter condições de aplicar a teoria da Aprendizagem significativa como 

ferramenta de aplicação no ensino da Física. Por exemplo o professor provendo-se de 

recursos de informática, poderia criar um banco de dados através de questionários 
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apresentado aos alunos procurando saber coisas do seu dia a dia, como por exemplo: 

trabalho, lazer, condição social etc. Então o professor com o dados levantados de seus 

alunos, no momento do planejamento de suas aulas, ele faria suas considerações levando 

em conta o vivencial de seus alunos. No caso de Ouro Preto do Oeste, muitos alunos 

vêm da zona rural, então o professor se valendo disso num exemplo sobre movimento 

uniforme que irá tratar sobre conversão de unidades em relação espaço/tempo, ele 

poderá explicar que a taxa e um acontecimento em relação ao tempo, em vez usar uma 

situação hipotética, ele poderá citar, que quando um produtor rural usa uma expressão na 

qual indica média de leite que ele entrega por dia, ele estará quantificando a taxa de 

entrega de leite ao dia, por exemplo: O seu João entrega (2000L) de leite ao dia. Essa 

quantidade de leite que um produtor rural produz por dia, pode se considerar que é uma 

taxa, assim também como os juros bancários, até chegar numa situação desejável do 

conteúdo sobre “movimento uniforme” que é a relação espaço/tempo. 

Ao falar da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, vale a pena falar 

sobre Mapas Conceituais, pois através dos fundamentos da teoria de Ausubel, Joseph 

Novak e seus colaboradores na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos 

desenvolveram a técnica de construir mapas conceituais que podem ser usados como 

recurso didático na preparação e desenvolvimento de aulas. 

Segundo (MOREIRA;BUCHWEITZ, 1993), “O mapeamento conceitual é uma 

técnica muito flexível e em razão disso pode ser usado em diversas situações, para 

diferentes finalidades: instrumento de análise do currículo, técnica didática, recurso de 

aprendizagem, meio de avaliação”.  

Mapas conceituais foram desenvolvidos para ser um instrumento facilitador da 

aplicabilidade da aprendizagem significativa. A análise do currículo e o ensino sob uma 

abordagem ausubeliana, em termos de significados, implicam: 1) identificar a estrutura 

de significados aceita no contexto da matéria de ensino; 2) identificar os subsunçores 

(significados) necessários para a aprendizagem significativa da matéria de ensino; 3) 

identificar os significados preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz; 4) organizar 

seqüencialmente o conteúdo e selecionar materiais curriculares, usando as idéias de 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa como princípios programáticos; 5) 

ensinar usando organizadores prévios, para fazer pontes entre os significados que o 
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aluno já tem e os que ele precisaria ter para aprender significativamente a matéria de 

ensino, bem como para o estabelecimento de relações explícitas entre o novo 

conhecimento e aquele já existente e adequado para dar significados aos novos materiais 

de aprendizagem. 

É possível planejar e criar um mapa conceitual para uma única aula, para uma 

disciplina, para um curso ou, até mesmo, para um programa educacional completo. As 

características destes mapas mudam no grau de generalidade e inclusividade dos 

conceitos inclusos no mapa. Um mapa idealizado com apenas conceitos gerais, 

inclusivos e organizacionais pode ser usado como instrumento orientador para o 

planejamento de um curso inteiro, enquanto que um mapa incluindo somente conceitos 

específicos, pouco inclusivos, pode ajudar na seleção de determinados materiais 

instrucionais, ou seja, mapas conceituais podem ser importantes instrumentos para 

direcionar a atenção do planejador de currículo na separação entre o conteúdo curricular 

e conteúdo instrumental. O conteúdo curricular está contido em fontes de conhecimento 

tais como artigos de pesquisa, ensaios, poemas, livros. Mapas conceituais podem ser 

úteis na análise desses documentos a fim de tornar adequado para instrução o 

conhecimento neles contido. Considera-se aqui que o currículo se refere a um conjunto 

de conhecimentos. Sendo assim, a análise da estrutura do conhecimento implica a 

análise do currículo e o mapeamento conceitual pode ser um instrumento útil nessa 

análise. De maneira análoga, mapas conceituais podem ser usados para mostrar relações 

significativas entre conceitos ensinados em uma única aula, em uma unidade de estudo 

ou em um curso inteiro. São representações concisas das estruturas conceituais que estão 

sendo ensinadas e, como tal, provavelmente facilitam a aprendizagem dessas estruturas. 

Entretanto, diferentemente de outros materiais didáticos, mapas conceituais não são 

auto-instrutivos: devem ser explicados pelo professor. Além disso, embora possam ser 

usados para dar uma visão geral do tema em estudo, segundo (MOREIRA, 1980) “é 

preferível usá-los quando os alunos já têm uma certa familiaridade com o assunto, de 

modo que sejam potencialmente significativos e permitam a integração, reconciliação e 

diferenciação de significados de conceitos”. 

Na medida em que os alunos utilizarem mapas conceituais para integrar, 

reconciliar e diferenciar conceitos, na medida em que usarem essa técnica para analisar 
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artigos, textos capítulos de livros, romances, experimentos de laboratório, e outros 

materiais educativos do currículo, eles estarão usando o mapeamento conceitual como 

um recurso de aprendizagem. 

Como exemplo, na figura 01 representa um mapa conceitual para um 

planejamento de aula sobre o Movimento Uniforme. 

MOVIMENTO
UNIFORME

ESPAÇO TEMPO

VELOCIDADE

EQUAÇÃO
HORÁRIA

REPRESENTAÇÃO
GRÁFICA

UNIDADES
COMPRIMENTO

UNIDADES
TEMPO

Figura 01  
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5.3 Formação Continuada uma opção de melhora no ensino da Física 
 

Outra observação nos PCN, é que a sua sinalização é explicita sobre o que não 

conduz na direção desejada, e isso vem sendo percebido de forma clara pelos 

professores. Porém diante de tantas solicitações, dimensões e recomendações, os 

professores têm se sentido perdidos, sem os artifícios necessários, para as novas tarefas, 

sem orientações mais concretas em relação ao que fazer. Como modificar a forma de 

trabalhar sem comprometer uma construção sólida do conhecimento em Física? Até que 

ponto se deve desenvolver o formalismo da Física? Como transformar o antigo currículo? O 

que fazer com pêndulos, molas e planos inclinados? Que tipo de laboratório faz sentido? 

Que temas devem ser privilegiados? É possível “abrir mão”do tratamento de alguns tópicos 

como, por exemplo, a Cinemática? E a Astronomia, o que tratar? É preciso introduzir Física 

Moderna? Como conseguir realizar tanto com tão pouco espaço, tempo, recursos materiais, 

carências formativas e afetivas dos alunos, condições de trabalho dos professores? Essas e 

outras questões estão ainda para muitos sem resposta, indicando a necessidade de uma 

reflexão que revele elementos mais concretos e norteadores. O desafio é, portanto, buscar 

meios para concretizar esses novos horizontes, especialmente dentro da realidade escolar 

hoje existente no país. Passada a tempestade inicial, os professores de Física têm ousado 

mudar, mas sentem-se, muitas vezes, inseguros, desamparados e pouco confiantes quanto 

aos resultados obtidos. 

 A formação continuada de professores deve ser um destes instrumentos que iria 

subsidiar o trabalho dos professores para atender essas novas exigências, mas os próprios 

PCN afirma que há um longo caminho a seguir. Em Rondônia o processo de formação 

continuada de professores no que tange ao ensino da Física, pouco se tem feito.  

Uma pesquisa feita no estado de São Paulo realizada por  Elosisa Helena Rodrigues 

Matielo, (RIBEIRO,2006) analisou sobre a formação continuada de professores, o Programa 

de Formação continuada Ensino Médio em rede, para Professores de Ensino Médio, que na 

Escola pesquisada ficou conhecido como Prometeus, idealizado e oferecido pelo Governo 

do Estado de São Paulo. O departamento de Engenharia de Produção da USP foi responsável 

pela elaboração dos materiais e orientação instrucional. Segundo (RIBEIRO, 2006), se 

deparou com diversos obstáculos no que tange à formação continuada de professores, como 
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falta de material, pouco tempo para o desenvolvimento dos encontros, dificuldades da 

coordenadora local no repasse do curso, falta de compromisso do grupo, entre outros, devido 

à maneira como se organiza o espaço escola e fatores externo que também influenciaram. Os 

pontos positivos apontados pela pesquisa, foram o relacionamento entre os pares, a 

qualidade do material e o fato do curso ocorrer no ambiente escolar em que o docente atua.  

A necessidade de que haja melhora na formação dos professores de Física, para 

melhorar o processo de aprendizagem, isso é notado pela maioria dos professores.  Em 

uma pesquisa realizada no estado de São Paulo por (TEIXEIRA, JUNIOR, GOLFETTE, 

2008), na qual, traça-se o perfil dos professores de Física do estado de São Paulo. 

Aponta que uma maioria dos professores ao responder quais os grandes desafios que o 

Brasil deve enfrentar para melhorar o ensino da Física, fez referência aos professores e à 

melhoria de sua formação, com afirmações como: "Melhorar formação dos professores/ 

Ter professores bem formados/ Preparar os professores/ Capacitar profissionais para 

área"; "Melhorar os salários e as condições para professores de escola pública/ Valorizar 

o professor"; "Superar a falta de professores licenciados na área"; "Dar maior autonomia 

ao professor"; "Exigir que professores coloquem em prática o ferramental pedagógico 

discutido nos cursos de licenciatura"; "Formar mais professores preocupados com as 

questões sociais". Percebe-se, em relação à maioria dos pesquisados, que qualquer 

mudança que necessite ser feita, para melhorar o ensino de Física, deve acontecer tendo 

como foco as questões envolvendo o professor de física. 

Diante destas questões sobre o processo de formação continuada de professores, 

percebe-se que no processo de formação continuada há muitos obstáculos a serem 

ultrapassados, mas os próprios professores percebem que para melhorar a qualidade do 

ensino e aprendizagem da Física é necessário que haja uma boa formação de professores 

de Física. Outros fatores como a valorização do profissional da educação, será 

necessário cultivá-los, para que os nossos educadores se sintam mais motivados para dar 

continuidade na melhoria da qualidade do ensino da Física. 
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5.4 A distribuição do livro didático para todos os alunos 

 

Alguns índices da pesquisa em questão, em relação à “Escola C” se apresentaram 

melhores que nas outras escolas, sendo um deles a quantidade de alunos de Física que tem 

um livro texto para seus estudos. Seria também um fator que poderia melhorar os problemas 

apresentados, se todos os alunos do ensino médio tivessem um livro texto de Física para 

estudarem, o desenvolvimento do aluno seria melhor. Segundo o MEC, o programa nacional 

do livro didático para o ensino médio começou em 2004, inicialmente a distribuição dos 

livros, era voltada apenas para as disciplinas de Português e Matemática. Em 2006 essa 

distribuição dos livros passou a abranger outras disciplinas, inclusive a disciplina de Física. 

Conforme a tabela 07, até 2008 as escolas públicas de Ouro Preto do Oeste enfrentavam 

problemas com a questão do livro didático, pois, poucos alunos possuíam o livro didático de 

Física. Segundo as últimas informações das escolas públicas de Ouro Preto do Oeste, essa 

deficiência nessa localidade, foi sanada no início de 2009. Com essa informação, pode-se 

dizer que nessa questão do livro didático, um dos objetivos deste trabalho se contempla, pois 

uma das sugestões apresentada neste trabalho para melhorar o ensino e aprendizagem de 

Física em Ouro Preto do Oeste, seria a plenitude do programa nacional do livro didático para 

o ensino médio, no que tange a distribuição do livro didático para o ensino de Física. O 

aluno sob a posse do seu livro poderia contribuir para melhorar também o número de alunos 

que fazem exercícios passados pelo professor, haja vista que a estatística desta pesquisa, 

conforme a tabela 08 não é confortável. Também contribuiria para o aluno fazer suas 

revisões em casa.  

Em uma nota divulgada pelo Portal MEC em 24 de Janeiro de 2006. Segundo 

(ROCHA, 2006) , uma das vantagens que vê na distribuição dos livros didáticos, é a 

revolução que vai ocasionar na postura do aluno em relação à escola. “Em vez de 

receber o material explicado pelo professor no quadro-negro, agora ele passa a ter uma 

fonte de pesquisa guardada consigo”. Outra opinião divulgada nesta nota foi a da aluna 

Crislany Soares Ribeiro, 17, que se preparava para cursar o segundo ano do ensino 

médio no Elefante Branco, elogiou a iniciativa. Para ela, que pretendia ingressar num 

curso superior de publicidade e propaganda por meio de uma bolsa do Programa 

Universidade para Todos (ProUni), os livros gratuitos, além de amenizar as despesas dos 

pais, evitam que o aluno fique preso a   apostilas e fotocópias.  Isso, na sua opinião, 
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facilita o aprendizado dos conteúdos dados em sala de aula. “Com os livros didáticos, 

fica muito mais fácil entender as matérias e não se perde a explicação do professor”, 

afirmou a estudante.  

 

5.5 A interdisciplinaridade um passo importante para melhora do ensino da Física 

 

Ainda na busca de idéias e soluções para melhorar o ensino da Física , foi feita 

uma pergunta aberta aos professores pesquisados de Ouro Preto do Oeste. O que poderia 

ser feito para melhorar o ensino da Física. O professor da “Escola A” respondeu que o 

“ensino da Física deveria ligá-lo ao máximo com a nossa vida diária”. O professor da 

“Escola B”, respondeu que deveria se desenvolver um projeto pedagógico que 

propiciasse o ensino da Física, junto com as disciplinas de Português e Matemática. Já o 

professor da “Escola C” respondeu que “deve-se tornar as aulas de Física mais 

dinâmicas”. Diante destas respostas dos professores de Física de Ouro Preto do Oeste, 

no que tange à melhoria do ensino da Física, percebe-se uma sintonia com o que é 

proposto pelos PCN. Com a implantação do PCN abriu-se um leque de muitas 

discussões sobre a forma e o que ensinar em Física. E para colocar em prática o ensino 

da Física contextualizado como propõe os PCN, é preciso lidar com a 

interdisciplinaridade, que atualmente é um dos focos de discussão do meio acadêmico 

sobre a educação científica.  

A interdisciplinaridade trata-se de um movimento, um conceito e uma prática que 

está em processo de construção e desenvolvimento dentro das ciências e do ensino das 

ciências, sendo estes, dois campos distintos nos quais a interdisciplinaridade se faz 

presente. Definir um objeto que está em construção, co-existindo com aquele que o 

estuda é uma tarefa difícil e até certo ponto parcial, uma vez que este objeto está se 

transformando e se alterando, assim, toda discussão sobre interdisciplinaridade é 

passível de análise comparativa com o material contemporâneo sobre o tema até que este 

esteja melhor desenvolvido e articulado, muito mais pela prática do que pela teoria, uma 

vez que a interdisciplinaridade está acontecendo, e a partir disso, uma teoria tem sido 

desenvolvida. A palavra disciplinaridade/disciplina, que deve ser entendida como 

aquelas "fatias" dos estudos científicos e das disciplinas escolares, tais como 
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matemática, biologia, ciências naturais, historia, etc. e de um esforço em superar tudo o 

que está relacionado ao conceito de disciplina. Assim, interdisciplinaridade é parte de 

um movimento que busca a superação da disciplinaridade. (FRIGOTTO, 1995) defende 

que a interdisciplinaridade é “uma necessidade relacionada à realidade concreta, 

histórica e cultural, constituindo-se assim como um problema ético-político,econômico, 

cultural e epistemológico”. Assim como também destaca: A interdisciplinaridade se 

apresenta como problema pelos limites do sujeito que busca construir o conhecimento de 

uma determinada realidade e, de outro lado, pela complexidade desta realidade e seu 

caráter histórico. Todavia esta dificuldade é potencializada pela forma específica que os 

homens produzem a vida de forma cindida, alienada, no interior da sociedade de classes. 

Nesta pedagogia existe uma real cooperação e troca de informações na sala de aula, 

aberto ao diálogo e ao planejamento. A fragmentação e compartimentação das diferentes 

disciplinas não contarão mais, a questão problema levará à unificação do conhecimento. 

Segundo (NOGUEIRA, 2001), é necessário uma coordenação que integre objetivos, 

atividades, procedimentos, atitudes, planejamentos e que proporcione o intercâmbio, a 

troca, o diálogo, etc. As disciplinas interagem entre si em distintas conexões, existe uma 

coordenação. O professor tentará formar o seu aluno a partir de tudo que ele estudou na 

sua vida. O ensino baseado na interdisciplinaridade proporciona uma aprendizagem bem 

estruturada, mais integral 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. 

 Os professores pesquisados, de uma certa forma em suas respostas em relação a 

pergunta sobre a melhoria do ensino da Física, sugeriram que o caminho seguir é 

realmente acompanhar as propostas orientadas pelos PCN, um ensino contextualizado e 

interdisciplinar. Uma observação interessante apareceu nas respostas do professor da 

escola “Escola B”, pois ele afirmou que os seus alunos, que não gostam de Física,  

porque tem dificuldade com as disciplinas de Português e Matemática e considerou essas 

disciplinas, como base indispensável para um bom desenvolvimento no aprendizado da 

Física e afirmou isso quando disse que “para melhorar o ensino da Física deveria 

desenvolver melhor a Matemática e o Português junto com a Física”, ou seja, propôs a 

interdisciplinaridade. O professor da “Escola A” também sugere isto quando  afirma que 
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os alunos que têm dificuldades com a disciplina de Física, é por que têm problemas de 

interpretação. Nos resultados da pesquisa fica claro que os alunos de Ouro Preto do 

Oeste não interpretam bem textos, e têm pouca base matemática. Com essas repostas do 

professor de Física da “Escola B”, percebe-se que ele quer dizer; que, se um aluno não 

interpreta bem textos, também terá dificuldades com a interpretação de conceitos físicos. 

Em concordância com professor da “Escola B”, foi percebida essa situação na “Escola 

A” na prática, que no caso, trata-se do estágio de Física citado neste trabalho; foi 

observado que vários alunos reclamavam que a principal dificuldade era entender os 

textos propostos pelos conteúdos de Física. 

Para atender as propostas apresentadas neste trabalho, é preciso que o professor 

passe a ser além de um especialista numa área, também um generalista, ou seja, é 

preciso que o professor passe a conhecer várias áreas alem da sua. A 

interdisciplinaridade proposta pelos PCN exige isso. Os professore terão que trabalhar 

em equipe para planejar e discutir sobre as dificuldades dos seus alunos. Se um grupo de 

alunos, apresenta dificuldades com a disciplina de Física por que interpretam mal os 

textos, então cabe aos respectivos professores fazerem trabalho de parceria para 

solucionar estes problemas,conforme a orientação dos PCN. O mesmo procedimento 

deverá acontecer quando ocorrer problemas resultantes das disciplinas de Matemática e 

Química. E poderia também se expandir para outras áreas, por exemplo o professor de 

Educação Física poderia trabalhar também em parceria com o Professor de Física, pois 

várias situações nas atividades de educação Física, serviria como exemplos no estudo da 

Física. Por exemplo: um atleta que busca diminuir seu tempo em uma corrida curta, ele 

poderia usar os dados coletados de seu treinamento para se estudar o Movimento 

Uniforme, ou em um jogo de basquete tirar exemplos de Queda Livre. E Assim os dois 

professores trocariam informações que ajudariam na ampliação do conhecimento de 

ambos e também no ensino de aprendizagem dos seus alunos. 

 

5.6 Os benefícios das aulas experimentais 

 

Outra observação em Ouro Preto do Oeste que poderia contribuir para melhorar o 

ensino da Física, seria fazer uma modificação na infra estrutura das escolas, implantando 
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um laboratório de Física, e que esse laboratório fosse usado como ferramenta 

pedagógica de forma regular, haja vista que o professor da “Escola C”, observou como 

aspecto negativo na sua escola em relação ao ensino da Física a ausência de um 

laboratório de Física, observou isso também o professor de Física da “Escola B”, ficando 

como um caso à parte a observação do professor da “Escola A”, que afirmou ter um 

laboratório na escola, mas que não é utilizado em suas atividades escolar. 

 No resultado dessa pesquisa sobre a participação dos alunos em feiras de ciências 

na qual investigou, se os alunos perceberam que o fato deles terem participado de feiras 

de ciências, contribuiu para o aprendizado deles. Como pode ver, conforme a tabela 12 o 

número de alunos que participaram de feiras de ciências e acharam importante pra o seu 

aprendizado ultrapassou os 76 pontos percentuais. Considerando que participar de feiras 

de ciências na maioria das vezes, envolve estudo sob forma de pesquisa empírica. Essa 

informação dar indícios de que, se um professor tivesse recursos didáticos em forma 

experimental, ele obteria mais sucesso e um melhor resultado em seu trabalho de ensino. 

O estudo da psicologia evolutiva de Piaget (NEVES; CABALLERO; 

MOREIRA) evidencia bem a necessidade de concretizar o ensino, dando-lhe um cunho 

essencialmente experimental, embora sempre associado à argumentação teórica. Na 

mesma linha, é reconhecido (BRUNER 1973) reconhece que a aprendizagem se deve 

basear na experimentação, recomendando o recurso a todo o tipo de material didático e a 

utilização frequente de laboratório, numa perspectiva de exploração de alternativas ou, 

por outras palavras, de aprendizagem por descoberta dirigida. Segundo Piaget e outros 

(PIAGET, 1969 e NEVES, 2006), "se pretendemos formar indivíduos criativos e 

capazes de fazer progredir a sociedade de amanhã, é evidente que uma educação baseada 

na descoberta ativa da verdade é superior a uma educação que se limita a transmitir 

verdades e conhecimentos acabados".  

Segundo Ausubel, o grande objetivo da educação formal é a organização da 

informação para os alunos, a exposição de idéias de forma clara e precisa e a facilitação 

da sua aquisição de forma significativa. Assim, propiciar-se-ia o surgimento de 

significados que possam ser retidos por longos períodos de tempo como um conjunto de 

conhecimentos organizado. Apesar de defensor do ensino receptivo, reconhece 

vantagens no ensino por descoberta, apontando alguns aspectos positivos para o recurso 



50 
 

ao laboratório desde que este não seja utilizado de forma rotineira e redutora, admitindo 

que o trabalho experimental, tem potencialidades, proporcionando aos alunos 

oportunidade de se relacionarem com os processos científicos. 

 

5.7 Estudando Física desde o primário 

 

Uma idéia até de certa forma revolucionária que poderia também ajudar no 

ensino e aprendizagem da Física, seria implantar o ensino da Física de forma efetiva, no 

ensino fundamental nas séries iniciais, é o que propõe (CARVALHO, 1998) em um 

trabalho investigativo sobre a enculturação científica, através do ensino de Física por 

investigação, às primeiras séries do primário.  

A teoria de Ausubel, acentuadamente cognitivista, foi alargada pelos seus 

seguidores que lhe deram um cunho humanista. (NOVAK, 2000, p.28/29, apud NEVES; 

CABALLERO, MOREIRA,2006) desenvolveu uma Teoria da Educação segundo a qual, 

da interação e da interdependência entre 5 elementos (professor, aluno, conhecimento, 

contexto e avaliação) pode haver Aprendizagem Significativa como resultado de uma 

negociação e partilha de significados, estando subjacente à integração construtiva do 

pensamento, sentimento e ação (NOVAK, 2000a, p. 13 apud NEVES; CABALLERO; 

MOREIRA, 2006). Segundo este autor (2000b, apud NEVES; CABALLERO, 

MOREIRA, 2006), nos primeiros anos de vida, a criança aprende conceitos embebidos 

em determinados contextos, sendo altamente significativos.  

As atividades propostas por (CARVALHO op.cit.) na qual devem ser realizadas com os 

alunos do primário, fundamentam-se na ação dos alunos, mas uma ação que vai bem 

além da manipulação ou observação. Claro que em trabalhos experimentais envolve a 

manipulação, mas é necessário principalmente, reflexão, relatos, discussões, 

ponderações e explicações. E para que o estudo experimental tenha êxito, é preciso que 

o estudante consiga ver algum  sentido no conjunto de questões feitas pelo professor e 

principalmente que compreenda a Física como uma forma diferente de pensar e falar 

sobre o mundo, que ele passa a entender essa outra língua – a língua da ciência. Foi com 

essa linha de pensamento que o trabalho investigativo sobre o ensino da Física através 

de experimentos, foi desenvolvido com alunos do ensino fundamental. No planejamento 
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das atividades, além de focalizar o conhecimento Físico, procurou também propor um 

metodologia de ensino que levasse em conta, os conhecimentos produzidos pelas 

pesquisas na área de ensino da ciência. Propôs problemas experimentais para que os 

alunos os resolvessem em grupos de (4 a 5 crianças). No ato de procurarem uma 

solução, as crianças agiram sobre os objetos, refletiram, levantaram e testaram hipóteses. 

Depois dos alunos terem achado suas soluções, organizou-se a classe em grande roda, 

coordenada pela professora, de uma tal maneira que os alunos pudessem relatar para 

toda a classe, o que fizeram. E assim buscando um pensamento – metacognição 

o”como” conseguiram resolver e o “por que” deu certo. Com isso proporcionou um 

espaço e tempo para sistematização coletiva do conhecimento e da conscientização do 

que foi feito. Ao ouvir o outro, ao responder a professora, o aluno não só relembrou o 

que fez, como também colaborou na construção do conhecimento que está sendo 

sistematizado. O desenvolvimento de atitudes científicas vai sendo proposto e 

sistematizado (HARLEN, 2000, apud CARVALHO, 1998) e é nessa etapa que existe a 

possibilidade de ampliação do vocabulário dos alunos e com a ajuda por parte da 

professora da melhora na argumentação de suas idéias proporcionando uma real 

comunicação entre eles (HARLEN, 2001, apud CARVALHO, 1998). É o inicio do 

‘aprender a falar ciência’ (LEMKE, 1997 apud CARVALHO, 1998) Em continuidade 

do trabalho com as crianças do ensino fundamental. Na última etapa do trabalho 

desenvolvido com as crianças  do primário, a professora pediu as crianças, que 

desenhassem e elaborassem individualmente um texto sobre o que se fez em sala de 

aula. Usou esse procedimento por entender que a ciência não se faz só fazendo e 

relatando o que se fez, pois segundo (SUTTON,1998, apud CARVALHO,1998) “é 

necessário também aprender a escrever ciência”. O dialogo e a escrita são atividades 

complementares, mas fundamentais nas aulas de ciência. Enquanto que o diálogo é 

importante para gerar, clarificar, compartilhar e distribuir idéias entre os alunos, o uso da 

escrita se apresenta como instrumento de aprendizagem que realça a construção pessoal 

do conhecimento. Como mostra (RIVARD; STRAW,2000, apud CARVALHO, 1998) 

‘discurso oral é divergente, altamente flexível, e requer pequeno esforço de participantes 

enquanto eles exploram idéias coletivamente, mas o discurso escrito é convergente, mais 

focalizado e demanda maior esforço do escritor’. Após o planejamento e os testes em 
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salas de aula, as atividades foram registradas e um livro dirigido a professores 

(CARVALHO,1998). Este livro foi dividido em três partes: na primeira, indicou-se os 

referenciais teóricos do planejamento; na segunda, descreveu-se as atividades e 

transcreveu as aulas dadas mostrando o trabalho realizado pelos alunos e na terceira, 

expôs-se como as atividades foram construídas e indicou o caminho para a construção de 

novos problemas investigativos.  

 

5.8 - A hipermídia e sua contribuição na melhoria do ensino da Física 

 

Uma das tendências afloradas que certamente irá fazer parte dos recursos 

pedagógicos, será a introdução da hipermídia como ferramenta complementar dos 

professores para o desenvolvimento de suas atividades escolares. A hipermídia usada 

como uma tecnologia da informação na aplicação educativa, resultante da integração 

entre hipertextos e multimídia estruturada em associação estreita com computador, tende 

a ser bastante promissora. Por hipertexto entende-se um conjunto de textos que podem 

ser lidos de forma não-linear, ou seja, na ordem desejada pelo leitor, mediante o acesso a 

conexões ou links. Multimídia significa a reunião de diferentes tipos de mídia, incluindo 

imagens\animações, filmes e sons. A hipermídia viabiliza a criação de seqüências de 

telas ou trilhas que podem ser percorridas numa ordem predefinida pelo professor ou 

exploradas conforme o aluno tenha sua curiosidade despertada por determinada idéia. A 

estrutura de um hipertexto pode ser projetada para proporcionar conexões entre os 

conceitos que levem à formação de significados relevantes para o estudante, segundo 

princípios de ensino e aprendizagem construtivistas. A utilização de imagens, 

animações, filmes e sons, permite que a informação seja apresentada segundo múltiplas 

representações, reforçando as idéias contidas nos textos e ampliando as possibilidades 

para associações pertinentes dos conceitos na estrutura cognitiva do aluno. O emprego 

desses signos tende também a facultar uma aprendizagem estimulante, devido à riqueza 

e diversidade dos elementos de mídia, mobilizando, além de aspectos cognitivos, fatores 

de ordem afetiva. 

O professor da “Escola C”, afirmou usar recursos de hipermídia em suas aulas, 

como por exemplo: Apresentação de slide e afirmou que para melhorar o ensino da 
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Física necessitaria de tornar a aulas mais dinâmicas. O professor da “Escola B”, 

demonstrou seu anseio em relação à aquisição de recursos inovadores para desenvolver 

suas aulas.  

Os professores de Física utilizando recursos de hipermídia, poderia se prover de 

vários recursos como softwares, para demonstrar e simular, fenômenos da natureza, 

como por exemplo: A simulação da dinâmica dos gases, o comportamento ondulatório 

dos diversos tipos de ondas, força, trabalho e outros. 

Os recursos multimídia, usado como ferramenta de informação de conhecimento, 

além de tornar as aulas mais dinâmicas, também têm característica verbal e receptiva. 

Segundo a teoria de Ausubel, que está focada na aprendizagem verbal significativa e por 

recepção, o caráter verbal é destacado, por que para Ausubel, a linguagem é um 

importante fator propiciador da aprendizagem, pois os signos lingüísticos com sua 

característica de representação aumentam a capacidade de se manipular conceitos e 

proposições. Com a disposição da linguagem, os significados, podem ser explicitados, 

ficando mais precisos e fáceis de transferir. ”O significado surge quando um objeto e o 

signo verbal que o representa são relacionado” (MOREIRA e MASINI, 2002). 

Os aspectos significativo e receptivo estão associados aos processos considerados 

mais efetivos por (AUSUBEL, 1976) para a construção do conhecimento pelos 

estudantes: a aprendizagem por recepção e a aprendizagem significativa. 

A aprendizagem por recepção é aquela em que os estudantes adquirem suas 

noções por meio do contato com materiais apresentados em sua forma final, sem que 

precisem descobrir conhecimentos por si mesmos. Esse tipo de aprendizagem distingue-

se da aprendizagem por descoberta, na qual o estudante descobre os conteúdos antes de 

incorporá-los em sua estrutura cognitiva. 

Segundo (AUSUBEL, 1976), a maior parte dos conceitos aprendidos pelos 

alunos, tanto em sala de aula quanto fora dela, ocorrem de forma receptiva. Na visão de 

Ausubel, essa seria a maneira mais simples e eficaz de se adquirir o conteúdo de uma 

disciplina, que passa a predominar quando o indivíduo começa a apresentar maior 

maturidade intelectual, tornando-se capaz de compreender conceitos e proposições 

expostos verbalmente, sem necessidade de experiência empírica ou concreta adicional. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 
 O mundo está vivendo em uma era em que a informação é transmitida muito 

rápida e isso ocorre devido o avanço tecnológico, alavancando, todas as áreas da ciência 

a acompanhar o ritmo, e quem fica para trás, é tragado pela defasagem e sofre as duras 

penas das conseqüências do atraso. A informação no mundo contemporâneo influencia 

em todas as tendências mundiais, influencia na economia, nas criações de novos 

conceitos e novos valores, dita moda, padrões de estéticas, enfim, em todas as áreas. Os 

jovens também são bombardeados com inúmeras informações que chegam até a eles 

através dos inúmeros meios de comunicação, que também influenciam no 

comportamento e anseios destes jovens.  

 A educação também é influenciada pelas novas tendências, criam-se novas 

demandas, exigindo que a educação também se modernize, e que se criem novos 

métodos e recursos educacionais, para que a educação consiga ser atuante e 

contemporânea, como deve ser. Caso a educação não venha se enquadrar na atualidade 

terá como conseqüência, uma educação defasada causando uma série de problemas. E 

vários estudos em relação à educação, apontam vários problemas na educação brasileira, 

afetando em cheio a qualidade do ensino. 

 Na pesquisa realizada em Ouro Preto do Oeste – Rondônia, sobre a educação, em 

especial a respeito ao ensino e aprendizagem de Física. O resultado apresentou alguns 

problemas de natureza relevante em relação à qualidade do ensino e aprendizagem da 

Física. 

 A nova demanda da educação é percebida pelas esferas do poder público, então 

se buscam novas políticas públicas para que se consiga adequar a educação às tendências 

atuais. Como por exemplo: a ampliação da distribuição do livro didático para o ensino 

médio, estendendo-se para outras disciplinas além de Português e Matemática, os 

programas de fomento destinados a educação e a criação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 
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 Segundo os PCN, há muitas perguntas a serem respondidas, e um longo caminho 

a ser trilhado, e para resolver os problemas da aprendizagem e ensino da Física, é 

preciso que haja mais estudos aprofundados, conferências, discussões, e trocas de 

experiências entres professores, e que se estendam até as salas de aulas. Os professores 

percebem que é preciso mudar a forma de se ensinar Física, e qual o caminho que não se 

deve seguir. 

 Várias propostas de trabalho estão orientadas nos PCN, sugerindo-se novas 

maneiras de lidar com ensino da Física, tendo como primórdio um ensino 

contextualizado, interdisciplinar, dinâmico e atuante no vivencial do aluno. 

 A epistemologia da educação, é recheada de várias teorias pedagógicas que 

tentam explicar o processo e o desenvolvimento da educação. Em a relação ao ensino da 

Física, destaca-se a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, pois vários 

pesquisadores educacionais da área de Física vêm estudando a teoria de Ausubel e 

indicando que esta teoria se enquadra de maneira satisfatória no ensino e aprendizagem 

da Física. A teoria de Ausubel orienta e propõe um ensino que considera a estrutura 

cognitiva preexistente no aluno para fazer uma espécie de ancoragem com o novo 

conhecimento a ele submetido. 

 Para resolver os problemas do ensino e aprendizagem de Física, e da educação 

brasileira, não basta apenas implantação de novas políticas públicas, mas é preciso que 

se valorizem os profissionais da educação, e que esses profissionais também se 

valorizem. Que os recursos para infra-estrutura das escolas sejam aplicados corretamente 

visando um melhor desempenho nas atividades escolares. Que os recursos destinados 

para os materiais didáticos sejam adequados e suficientes para atender a demanda e que 

acompanhe a evolução tecnológica. E que haja uma melhora significativa na formação 

continuada dos professores, para que eles possam ter segurança em se adequar aos novos 

rumos da educação e do ensino e aprendizagem de Física. 

 Esse trabalho árduo de resolver os problemas da educação, não depende apenas 

das escolas e professores, mas também de toda a sociedade. Mas a postura do 

profissional da educação, com certeza faz a diferença, o próprio educador, praticante da 

sua área de conhecimento, é uma ferramenta do saber do aluno. Se ele for apaixonado e 

empolgado pela sua área de conhecimento e for capaz de despertar um encantamento, o 
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aluno poderá talvez perceber que existe algo pelo qual alguém de fato se interessou e 

que talvez possa valer a pena seguir o mesmo caminho. Mas se essa não for a realidade 

vivida pelo professor, se ele apenas transmitir aquilo que leu nos livros, por mais que ele 

fale de determinado assunto, todo corpo estará dizendo o contrário e o aluno 

provavelmente terá aquele conhecimento como algo para apenas ser cumprido, porque a 

mente humana é capaz de fazer leituras bastante profundas dos detalhes aparentemente 

insignificantes, mas que certamente têm um grande poder de semear profundo 

significado. Baseado nessas informações, conclui-se que a teoria de Ausubel contribuirá 

de maneira significativa na construção do conhecimento e no ensino e aprendizagem da 

Física. 
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