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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como principal intuito identificar se os alunos do ensino médio estão 
encontrando alguma utilidade para os conceitos aprendidos nas aulas de física, ou seja, 
se estão realizando aplicações práticas em seu cotidiano dos conhecimentos aprendidos 
e se isto está relacionado à afinidade dos mesmos com a disciplina ou com o professor. 
Além disso, procuramos verificar se os professores estão satisfeitos com suas condições 
de trabalho, se os objetivos educacionais traçados têm sido atingidos, se os alunos 
egressos do Curso de Licenciatura Plena em Física utilizam os conhecimentos 
adquiridos na Universidade e, em caso contrário, as razões que impediram os mesmos 
de entrar no exercício da profissão. Em resultado, constatou-se que grande parcela dos 
alunos do ensino médio não utiliza na prática os conhecimentos apreendidos em sala de 
aula e que tem dificuldades em identificar conceitos físicos. Por outro lado, os 
professores consideram que a estrutura disponível para o ensino é ruim e, apesar de 
metade dos alunos terem realmente assimilado a matéria, o índice de aprovação gira em 
torno de oitenta por cento. Já os egressos responderam que o principal motivo de não 
estarem em sala de aula são as condições de trabalho e a remuneração. 
 

 

Palavras-chave: Ensino. Física. Utilidade prática. Cotidiano. Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work as main purpose it to identify high school students are finding some use for 
the concepts learned in physics class, other words, they are doing in their daily practical 
applications of knowledge learned, and if this is related to the affinity of the same with 
discipline or with the teacher. In addition, we have evaluated whether teachers are 
satisfied with their working conditions and the educational objectives outlined have 
been achieved. Finally, students see themselves as graduates of Full Degree Course in 
Physics use the knowledge acquired and the reasons that prevented them entering the 
profession. Thus, it was found that a large proportion of students do not perform 
practical applications of knowledge learned and has difficulty identifying physical 
concepts, teachers consider that the structure available for the teaching is bad and that 
despite their classes have approval over eighty percent of the students about half 
actually assimilated the discipline and graduates responded that the main reasons for not 
being in the classroom are the working conditions and pay. 
 

 

Keywords: Teaching. Physics usefulness. Practice. Everday life. High school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa é mais uma no universo do ensino de física que busca a melhoria 

e o aperfeiçoamento do ensino e de como ele tem cumprido seu papel perante a sociedade, 

buscando visualizar o atual estágio do ensino de física, tentando desvendar se o mesmo está 

alcançando os fins desejados, isto é, permitindo que os conhecimentos aprendidos possam ser 

utilizados no cotidiano dos alunos. Naturalmente este trabalho não exaure ou sequer extingue 

o assunto, podendo a mesma sofrer melhorias, reformas e alterações. 

Busca-se realizar então um levantamento, com a utilização de questionários, de como 

está se praticando o ensino de física e suas implicações, com o intuito de constatar: se os 

alunos possuem afinidade com a matéria, de que forma avaliam os docentes que ministram a 

disciplina, se a profissão em que pretendem atuar está relacionada com matéria, se encontram 

aplicações práticas para a disciplina, se são capazes de identificar conceitos em seu cotidiano 

e a importância que os mesmos vêem na matéria. 

Além disso, procura-se também verificar se os professores: têm uma estrutura 

adequada ao ensino de física, se estão satisfeitos com o retorno financeiro obtido na atividade 

docente, se pretendem permanecer na carreira docente, suas dificuldades, qual tem sido seus 

principais objetivos ao lecionarem a disciplina e ainda se os alunos estão obtendo um 

rendimento satisfatório e conseguindo alcançar os objetivos propostos. 

 Por fim foi também proposta uma análise dos alunos egressos do curso de 

Licenciatura Plena em Física da Universidade Federal de Rondônia – Campus de Ji-Paraná, 

visando se verificar como os mesmos estão aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso e quais os principais motivos que não os fizeram exercer a docência. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

 

 

Desde os primórdios da humanidade, quando o homem começou a se reunir em grupo, 

observou-se que, para a sobrevivência do grupo, havia a necessidade de se definir as funções 

que cada um precisava desempenhar. Assim, os homens deviam proteger o grupo e sair para 

caçar enquanto que as mulheres cuidavam da habitação e das proles. Isto ocorria porque eles 

perceberam que em grupo eram mais fortes e ficavam mais seguros. Concomitantemente a 

convivência em grupo, o homem começou a desenvolver novas habilidades para compensar a 

desvantagem relacionada à força ou a agilidade para com os outros animais, passando a 

realizar inventos e as mais diversas descobertas, como o fogo, a roda etc.. Como escreve 

Alves[1] na pagina 10:  

 
Nossa inteligência se desenvolveu para compensar nossa incompetência 
corporal. Inventou melhorias: porretes, pilões, facas, flechas, redes, barcos, 
jegues, bicicletas, casas... Disse Marshal Macluhan corretamente que todos 
os “meios” são extensões do corpo. 

 

Devido a isso, os grupos começaram a evoluir e sua principal preocupação não era 

mais repassar aos novos membros do grupo artes como a da caça, mas sim ensiná-los como 

utilizar as novas descobertas e como aplicá-las nas novas necessidades sociais que surgiam e, 

desta maneira, ao repassar aos novos integrantes os conhecimentos adquiridos, acreditavam 

estar se tornando mais poderosos. Alves[1] relata que: “A primeira tarefa de cada geração, dos 

pais, é passar aos filhos, como herança, a caixa de ferramentas, para que eles não tenham que 

começar da estaca zero.” 

Com o desenvolvimento e, principalmente, o crescimento da humanidade, as 

prioridades dos grupos se tornaram em prioridades de tribos e evoluíram em nações. Assim, a 

nova necessidade era usar os meios disponíveis para ter exércitos fortes e ter suficientes 

reservas para que a nação e seus governantes pudessem subsistir, empenhando-se agora na 

formação de novos guerreiros e vassalos (agricultores), fortalecendo com isso a nação. Vale 

salientar que alguns povos, ao invés de se tornarem guerreiros, acabaram se transformando em 

mercadores, tendo como sua principal atividade o comércio com outros povos e como 

principal objetivo o fortalecimento de seu comércio, fazendo com que os indivíduos que 

pertenciam à nação fossem dedicados a prática do escambo desde sua formação inicial. A 
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educação era vista então como uma forma de perpetuar o poderio nacional e repassar aos 

novos membros valores e conhecimentos que pudessem torná-los mais fortes.  

Assim, com o crescimento das nações e a necessidade do estabelecimento das várias 

formas de governo, além das necessidades estruturais de cada uma e das relações que 

mantinham umas com as outras, seja de paz ou de guerra, é possível verificar que a cada 

período a historia foi influenciado por um determinado povo que acabava por deter o 

conhecimento, influenciando os demais povos que haviam se estabelecido no período 

histórico, educando, ao seu modo, o mundo por onde se estendia seu domínio. Com isso é 

possível percebermos a contribuição de alguns desses povos, de acordo com a época em que 

estavam inseridos.  

Os gregos, berço da civilização ocidental através de seus grandes filósofos, 

propuseram uma educação em que o principal objetivo era o desenvolvimento do individuo, 

transformando-o em um cidadão. Com isso surgiram idéias e conceitos, da qual podemos 

destacar[2]: 

• o conceito de liberdade política no Estado; 

• a idéia de que a educação é a preparação para a cidadania; 

• a idéia do desenvolvimento intelectual da personalidade; 

• a idéia de viver de acordo com a razão; 

• os conceitos de liberdade moral e responsabilidade moral, isto é, a liberdade sob 

a lei, contida na natureza; 

• o conceito de arte como sendo a corporificação concreta de alguma verdade, de 

um ideal ou experiência de validez. 

 

A educação na Idade Medieval teve como base a doutrina da Igreja. Assim, a nova 

organização da sociedade era fundamentada nos padrões da Igreja e criticava o conceito 

liberal dos gregos. Durante o período medieval, os trabalhos educacionais mais importantes 

foram [2]: 

• a cópia dos manuscritos; 

• a condensação do saber da época nas Sete Artes Liberais (que incluíam o 

trivium: Gramática, Dialética e Retórica, e o quatrivium: Aritmética, Geometria, 

Música e Astronomia).  
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Nos estados absolutistas a educação era privilegio de poucos. Somente nobres e 

clérigos possuíam a possibilidade de participar do processo educacional, sendo que a estes 

eram permitidos luxos e privilégios. Tratava-se assim de uma educação elitizada, com o 

restante da população na ignorância. 

Com isso, cada Nação ou Instituição que obteve a posição de dominadora, 

conquistadora ou revolucionária, em seu respectivo tempo, influenciou o mundo que conhecia 

de alguma forma, seja através de sua cultura ou de seus costumes históricos e, como não 

poderia deixar de ser, com seus princípios socioeconômicos, políticos e com as suas 

convicções religiosas. Assim, na maioria das vezes, esses povos conquistadores, ao expandir 

seus territórios, incorporavam parte da cultura dos povos dominados, ao mesmo tempo que 

também passavam a disseminar a sua identidade cultural de forma contundente. Como 

exemplo, temos os gregos que, ao dominar parte do mundo conhecido em sua época, 

disseminaram a sua cultura, criando a cultura Helenística, que incorporava a cultura de outros 

povos, mas que influenciava de forma expressiva os costumes e conceitos dos povos 

conquistados, impondo a sua identidade e influenciado o mundo até os dias hodiernos[2].  

Mas mesmo na posição de dominados ou dominadores, esses povos e nações não 

pararam de evoluir. Apesar da tirania dos reis e imperadores, que juntamente com seus 

carrascos atormentaram muitas dessas nações, elas não retroagiram seu desejo e vontade 

insaciável de descobrir a razão das coisas e do universo. Em relação a isto, Paulo Freire[3] 

escreve: 

 
A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 
esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante 
do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos 
move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não 
fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. 

 
Como se observa, desde que o homem se tornou capaz de ser um animal pensante 

possui enraizada em seu coração um desejo humano, uma curiosidade inquietadora pela 

renovação, pelo rompimento da ordem social, cultural e intelectual vigente, numa busca 

insaciável do desconhecido e do novo. Todos estes sentimentos humanos que buscam por 

algo, seja conhecer as relíquias do universo e o passado ou criar o novo, se resume numa 

palavra: a ciência, seja ela da natureza ou humana, que a cada dia busca incansavelmente 

compreender e inovar as relações entre os próprios homens ou do homem com a natureza. Em 

suas linhas escreve Alves[1]: 
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A ciência é, ao mesmo tempo, uma enorme caixa de ferramentas e, mais 
importante que suas ferramentas, um saber de como se fazem ferramentas. 
O uso das ferramentas científicas que já existem pode ser ensinado. Mas a 
arte de construir novas, para isso há de saber pensar. A arte de pensar é a 
ponte para o desconhecido. Assim, tão importante quanto a aprendizagem 
do uso de ferramentas existentes - coisa que se pode aprender 
mecanicamente - é a arte de construir ferramentas novas. 

 

Assim, observamos na história da humanidade que em toda descoberta, mudança ou 

revolução, verifica-se que a atividade cientifica esteve sempre presente, seja ela indutiva, 

através dos pensadores, sábios ou anciãos, que com seus conhecimentos, idéias ou 

experiências, propugnavam os conceitos e princípios que acabavam por se tornar basilares na 

sociedade em que estavam inseridos, repassando suas idéias aos seus discípulos, ou seja, 

educando-os, através de uma convivência diária onde mestre e discípulo estavam 

constantemente em um aprendizado contínuo; ou através da atividade empírica, onde os 

sujeitos se propunham a pesquisar os fenômenos da natureza ou as relações humanas e 

sociais, através de métodos sistemáticos, procurando entender, transformar ou melhorar o 

sistema investigado através dos dados e informações obtidas, disseminando as conclusões 

inferidas de forma a perpetuar suas teses, ao mesmo tempo em que permitia a outros 

pesquisadores se utilizar de outros métodos e teorias, com intuito de provar os resultados 

obtidos, melhorá-los ou transformá-los. E foi na busca incansável por algo novo, que 

realmente pudesse transformar a vida dos indivíduos, que por meados do século XVIII os 

franceses revolucionaram o mundo, estampando seus ideais burgueses contra a tirania 

monarca, através do lema liberdade, igualdade e fraternidade e, buscando no passado, mais 

especificamente na historia e na cultura greco-romana, resgatar o homem como centro de 

todas as ciências, influenciando assim todo o mundo ocidental, que produz reflexos até os dias 

atuais. 

Pois, não só reabriram o mundo para a arte e a cultura grego-romana, mas também 

buscaram no seu senso político e social uma nova forma de estrutura governamental onde 

fossem asseguradas ao povo as garantias necessárias para viver de modo digno, como o 

direito a segurança institucional, a educação e a liberdade de comércio, inspirado nas formas 

de governo da Grécia antiga, onde todos os cidadãos participavam do governo, o governo 

democrático, ou elegiam representantes para exercer os cargos de liderança, democracia 

indireta, e também inspirada na doutrina jurídica inglesa, representado pela carta de 1215. Os 

franceses propuseram que toda nação deveria possuir uma lei maior, que se sobrepusesse a 

todas as demais leis e que deveria ser respeitada e obedecida por todos, inclusive pelos os 

mais altos membros do governo. Esta lei suprema, que chamamos hodiernamente de 
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Constituição, segundo os revolucionários franceses deve conter em seu texto os princípios 

fundamentais que regem a nação, como sua forma de governo, a sua formação estatal, além de 

assegurar que o povo participasse do governo, pois, ao se tornarem cidadãos, como na Grécia 

antiga, contraía direitos e deveres, tendo ele agora que respeitar as relações provenientes da 

vida em sociedade, sendo-lhe garantido o necessário para uma vida digna, tendo com isso 

direito a saúde, ao trabalho, a educação e o acesso a justiça. Os franceses chegaram a se 

pronunciar que as nações que não possuíssem uma Carta Magna (constituição) não poderiam 

ser consideradas uma nação de fato. Desta forma, os franceses expandiram os seus ideais por 

todo o ocidente, levando a revoluções, como a dos Estados Unidos da América e a do Brasil, 

que apesar de ter possuído diversas constituições desde a época do Império, poucas foram às 

democráticas, isto é, que o povo diretamente ou através de seus representantes, realmente as 

criaram e tiveram os seus direitos assegurados pela Carta Magna.  

Vê-se então a constituição de 1988, a atualmente vigente, como uma das mais 

democráticas da história e que representou a libertação de uma nação após anos de ditadura. 

Com isso temos a Constituição da República Federativa do Brasil, que graças às benesses da 

história, representa a vontade do povo brasileiro e assegura seus direitos fundamentais, no 

qual, dentre eles, se destaca o direito a educação, onde são definidos os princípios e objetivos 

fundamentais da educação brasileira, sobre a qual todo o ensino deve ser pautado. 

Institucionalizando assim a educação, ela tornou-se como um dos principais objetivos a serem 

alcançados por nossos governantes e pela sociedade, com intuito de desenvolver o indivíduo, 

a sociedade e a nação, como propugna a Constituição[4] em seu artigo 205: 

 
Art. 205. A educação direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

 

Não distante disso escreve o legislador infraconstitucional, na competência que lhe 

confere o art. 214 da constituição, que permite que a lei (que é inferior a constituição, por isso 

infraconstitucional) estabeleça as diretrizes da educação nacional, que é concretizada pela 

LDB (Lei de diretrizes e bases da educação), Lei 9.394/96[5], que assevera em seu texto: 

 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
OMISIS 
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§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
OMISIS 
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. 
OMISIS 
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 

 

Assim, é possível verificar que o ensino no Brasil é baseado na formação do cidadão, 

em sua preparação para o mercado de trabalho e no desenvolvimento de seu pensamento 

crítico. A formação cidadã é caracterizada pela preparação do individuo para que possa viver 

em sociedade em pleno gozo de seus direitos e também para que saiba quais são os seus 

deveres perante a sociedade e as responsabilidades que possam advir quando no uso de seus 

direitos. Quanto à preparação dos indivíduos para o mercado de trabalho, os mesmo devem ter 

conhecimentos que os permitam desenvolver as atividades laborativas que lhes possam ser 

impostas e, através dos conhecimentos adquiridos, executá-las da melhor forma possível. 

Finalmente, e não menos importante, o ensino deve desenvolver a capacidade de pensamento 

crítico do aluno, deve ser capaz de analisar e compreender o meio ou a realidade em que está 

inserido e saber tomar atitudes ou decisões razoáveis ante as situações que lhe são 

apresentadas. Assim, consegue-se perceber que de acordo com a constituição e as leis 

nacionais, o ensino deve então preparar cidadãos para viver em sociedade e ser capaz de 

prover sua subsistência de modo digno. 

Aplicando-se então estas diretivas da educação especificamente ao ensino de física 

poder-se-ia ver a física aplicada no cotidiano dos indivíduos de forma mais explícita, pois, 

como ela está presente em boa parte das atividades que se realiza durante o dia-a-dia, ter-se-ia 

inúmeras aplicações práticas da física na vida dos indivíduos. Ao se aplicar o ensino de física 

na formação do cidadão, pode-se ter a física no trânsito, onde o individuo seria capaz de 
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respeitar os limites de velocidade não só pelo fato da multa por excesso de velocidade, mas 

também pelo fato de saber que dependo da condição da via e da velocidade que está 

imprimindo em seu veiculo, ele necessita de uma determinada distância para conseguir pará-

lo. Neste mesmo sentido temos que se um veículo entrar numa curva, com uma velocidade 

elevada, correrá o risco de derrapar e capotar, podendo vir a colidir com outro veículo ou 

obstáculo. O cidadão também deveria ser capaz de calcular a energia elétrica gasta em sua 

residência, caso necessite conferir com a conta apresentada pela concessionária. 

Quanto à formação para o mercado de trabalho, o ensino de física deve desenvolver a 

capacidade do indivíduo em tomar decisões e aplicar conceitos físicos durante a realização 

das suas atividades laborais como, por exemplo, utilizar alavancas e roldanas, caso se realize 

trabalhos pesados, saber conceitos de eletricidade como resistência, amperagem, diferença de 

potencial, para realizar a compra de equipamentos eletro-eletrônicos de acordo com sua real 

necessidade ou utilizar vários conceitos físicos juntos, caso trabalhe em uma área na qual se 

utilize a física aplicada, como a engenharia, a informática e a mecatrônica. 

Ao se tratar do desenvolvimento do pensamento crítico e intelectual, uma das 

melhores formas de estimular o desenvolvimento da capacidade de raciocínio do individuo é 

através de sua exposição a situações problemáticas que o mesmo precise superar, como são os 

problemas e enigmas relacionados à interpretação dos fenômenos da natureza estudados pela 

física. Em relação a isto, Alves[1] escreve de maneira concisa sobre o desenvolvimento da 

inteligência através da ciência, como podemos ver: 

 
A inteligência gosta de brincar. Brincando, ela salta e fica mais inteligente 
ainda. Brinquedo é tônico para a inteligência. Mas se ela tem de fazer 
coisas que não são desafios, ela fica preguiçosa e emburrecida. Todo 
conhecimento cientifico começa com um desafio: um enigma a ser 
decifrado! A natureza desafia: “Veja se você me decifra!”. E aí os olhos e a 
inteligência do cientista se põe a trabalhar para decifrar o enigma. Assim 
aconteceu com Kepler, cuja inteligência brincava com o movimento dos 
planetas. Assim aconteceu com Galileu que, ao observar a natureza, tinha a 
suspeita de que ela falava uma linguagem que ele não entendia. Pôs-se 
então a observar e a pensar (ciência se faz com essas duas coisas, olho e 
cérebro!) até que conseguiu decifrar o enigma: a natureza fala a linguagem 
da matemática! E até hoje os cientistas continuam a brincar o mesmo 
brinquedo descoberto por Galileu. 

 

 Pode-se verificar que existem diversos meios e formas em que se ocorre o 

aprendizado, inclusive o das ciências, como através da observação ou da experiência diária e, 

em alguns casos extremos, até mesmo com a utilização da violência. Atualmente, entre as 

várias correntes pedagógicas existentes, se destacam três teorias de ensino-aprendizagem de 
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ciências, na qual se inclui a física, em que se procura o desenvolvimento das mais diversas 

competências e habilidades dos educandos. A primeira dessas teorias de ensino-aprendizagem 

é o ensino por mudança conceitual, que muitos classificam por construtivismo, mas é 

importante ressaltar que devido à diversidade de idéias que foram consideradas 

construtivistas, não se pode elencar um único método ou paradigma para o ensino, em razão 

da diversidade de propostas que o construtivismo apresenta por seus diversos teóricos. Assim, 

o ensino por mudança conceitual é uma das propostas construtivistas que se fundamenta 

principalmente nas idéias de Piaget, Ausubel, Kuhn e Lakatos. Em sua obra, Bastos, Nardi, 

Diniz e Caldeira[6], citando Ausubel, propõem que os alunos possuem conhecimentos pré-

existentes, ligados ao senso comum, e o professor deve ensinar a eles novos conceitos 

fundamentado nos conhecimentos científicos, provocando com isso uma mudança no 

conhecimento prévio que o aluno possuía. Bastos, Nardi, Diniz e Caldeira[6] nos descrevem 

uma lista das principais características do construtivismo:  

 
- O indivíduo não é uma folha em branco, mas um ser dotado de 
inteligência, a qual se apóia em elementos mentais que se constituem 
gradativamente (esquemas de assimilação, noções, explicações, estruturas 
etc.) (cf. Piaget, 1969); 
- Os elementos mentais mencionados acima podem ser divididos em duas 
categorias - aqueles que representam o conteúdo (p. e. concepções, 
‘conhecimentos prévios’, valores etc.) e aqueles que representam a forma 
(funções psíquicas); 
- A aprendizagem é um processo que pressupõe atividade mental (Osborne 
& Wittrock, 1985); 
- A ação (de natureza intelectual, no caso) “supõe sempre um interesse que 
a desencadeia”, como uma “pergunta” ou “problema” (Piaget, 1969, p.14); 
- As informações provenientes do meio físico e social são constituídas por 
imagens, sons, sensações táteis etc.; elas não possuem, portanto, significado 
intrínseco (Osborne & Wittrock, 1985, p.65); ao contrário, é o indivíduo 
que ativamente atribui significado a essas informações; os significados que 
são atribuídos à informação externa dependem dos conteúdos e habilidades 
disponíveis na mente do indivíduo; assim, indivíduos diferentes geram 
diferentes construções mentais a partir de um mesmo conjunto de 
informações; no âmbito da teoria de Piaget, isso corresponde a assimilar “o 
mundo exterior às estruturas (mentais) já construídas” (Piaget, 1969, p.17); 
- Fenômenos como os descritos no item anterior dão origem, na escola, ao 
“erro” ou às distorções de aprendizagem (De La Taille, 1997; Osborne & 
Wittrock, 1985, p.69; Morin, 2000, p.20; Bastos et al., 2001); 
- Os significados que o indivíduo constrói evoluem gradativamente com o 
tempo; isto é, há o reajuste ou transformação das “estruturas já 
construídas”, acomodando-as aos “objetos externos”, o que permite o 
desenvolvimento intelectual e o “equilíbrio psíquico” (Piaget, 1969, p.17); 
processos dessa natureza abrem a possibilidade de superação das distorções 
de aprendizagem referidas no item anterior, oportunizando que professor e 
alunos compartilhem significados em um grau satisfatório; de fato, a 
aprendizagem, o desenvolvimento e a socialização não progridem sem um 
diálogo entre o indivíduo e a realidade que lhe é externa; 
- Uma vez que as possibilidades de assimilação, acomodação e correção de 
“erros” ampliam-se somente de modo gradativo, a aprendizagem de 
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conteúdos complexos (como aqueles que são próprios das diferentes 
disciplinas escolares) requer um processo mais ou menos longo 
caracterizado por etapas sucessivas de construção e reconstrução de 
significados. 

 

A segunda teoria de ensino-aprendizagem é o ensino por perfil conceitual. Ela faz uma 

crítica ao ensino por mudança conceitual, pois, segundo a mesma, a mudança de um conceito 

existente é um tanto trabalhosa e complicada, sendo às vezes quase impossível. Diante disto 

ela propõe que o aluno, ao entrar em contato com o conhecimento cientifico, passa a ter ao 

mesmo tempo um ou mais conceitos sobre a referida área de conhecimento, sendo que, apesar 

de conseguir identificar qual é o mais rigoroso cientificamente, não abandona os já existentes. 

Assim, de acordo com Bastos, Nardi, Diniz e Caldeira[6], ”Um perfil conceitual é um conjunto 

heterogêneo que reúne simultaneamente diferentes versões para um mesmo conceito”. 

A terceira e não menos importante é a teoria do ensino por pesquisa, que se baseia em 

torno da idéia de que os alunos, assistidos pelo professor, desenvolvam experimentos com o 

máximo rigor cientifico possível, sempre tendo início em situações problemas que despertem 

o interesse dos alunos. Desta forma, os alunos realizam em maior ou menor grau de rigor 

científico os procedimentos e raciocínios usualmente utilizados pelos cientistas. 

Diante destas teorias de ensino-aprendizagem é possível verificar algumas 

similaridades entre as mesmas como, escreve Bastos, Nardi, Diniz e Caldeira[6]: 

 

(a) abordagem interpretativa fortemente influenciada pelas idéias de 
autores que têm sido vinculados à tradição construtivista (Piaget, Ausubel, 
Thomas Kuhn, Lakatos, Bachelard, Vygotsky etc.); 
(b) valorização de estratégias de ensino que procuram reproduzir 
processos (de discussão ou busca de conhecimentos) que são característicos 
da atividade científica; 
(c) consideração das concepções dos alunos e dos obstáculos 
epistemológicos que dificultam a construção de concepções válidas do 
ponto de vista científico; 
(d) participação ativa dos alunos; 
(e) recurso a dados de natureza observacional como elementos de apoio 
para o debate de idéias; 
(f) julgamento comparativo de concepções ou hipóteses em termos de 
explicarem satisfatoriamente ou não a realidade observável - ou de 
responderem satisfatoriamente ou não às perguntas de investigação 
formuladas etc. 

 

Ante isso, constata-se que as teorias vigentes se coadunam e se complementam entre 

si, sendo que, de acordo com o tema ou conceito a ser tratado, pode-se utilizar cada uma delas 

ou todas ao mesmo tempo, proporcionando ferramentas importantíssimas ao ensino de 

ciências e também da física, propiciando que os alunos adquiram o conhecimento esperado e 

possam se utilizar dos mesmos de acordo com as suas necessidades. 
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Ao se observar o panorama do ensino no Brasil, em especial o ensino de ciências e, 

mais especificamente, o ensino de física, é possível verificar diversos problemas estruturais, 

organizacionais e políticos. Pode-se inicialmente constatar que uma das partes mais 

importantes para existência do ensino de física é deficiente. Os professores ou mediadores do 

processo do ensino aprendizagem, como algumas teorias sobre o ensino de ciências gostam de 

classificar, são deficientes em números, pois, ante a demanda educacional existente, o número 

de profissionais que atuam é ínfimo, o que acaba por acarretar outra situação desastrosa, já 

que grande parte dos professores que ministram aulas no ensino médio não possui formação 

em física e são, em geral, matemáticos, químicos, biólogos, pedagogos, engenheiros e até 

mesmo advogados e administradores de empresa, que não possuem uma base conceitual 

prévia. Não que esses professores que atuam a diversos anos no árduo trabalho do ensino de 

física sejam maus profissionais. A questão é que por não terem tido uma formação específica, 

é necessário certo tempo até que estes professores adquiriram uma bagagem conceitual 

mínima, que depende da formação original do professor, sendo que mesmo os professores 

com formação específica em física possuem dificuldades para transmitir e mediar o 

conhecimento no início de sua carreira no magistério. 

 Além disso, as instituições de ensino estão sucateadas, não possuindo uma estrutura 

adequada para o ensino de física, disponibilizando apenas as ferramentas clássicas: o grande e 

ilustríssimo quadro e o famoso e não menos importante pincel (em algumas instituição ainda 

excelentíssimo e magistral giz). Como se sabe, estas ferramentas foram já utilizadas durante 

décadas e décadas, formaram nossos pais, avós, bisavós, governantes, magistrados e qualquer 

um com mais de sessenta anos de idade e, apesar do progresso tecnológico experimentado por 

nossa sociedade, elas ainda continuam sendo utilizadas cotidianamente nas instituições 

escolares como um dos principais aparatos para o ensino. 

Outro fator interessante é que atualmente algumas instituições públicas e a maioria das 

instituições privadas possuem todo um aparato tecnológico que é disponibilizado para o 

ensino, como computadores, retroprojetores e outros equipamentos de altíssima tecnologia, 

com a finalidade de serem utilizados no ensino. Mas, apesar dessas inovações implantadas nas 

instituições, os profissionais que laboram tão exemplarmente nas atividades voltadas para o 

ensino de ciências e, principalmente, da física, não possuem formação e preparação para 

utilizar esses equipamentos. Além disso, alguns deles não têm familiaridade com as novas 

tecnologias e acaba por ser desastroso a tentativa de utilização dessas ferramentas, pois elas 

são dadas a estes profissionais esquecendo de que para tudo na vida faz-se necessário uma 

preparação prévia, estabelecendo a forma de como se utilizar as inovações tecnológicas no 
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ensino e de que maneira seriam mais eficientes, pois não adiantaria ser utilizadas sem, no 

entanto, serem realmente apropriadas ao ensino de determinado conteúdo. 

 A educação, que é o meio utilizado para a transmissão de valores, conceitos e 

conhecimentos científicos, historicamente cumpre um determinado objetivo social, visado 

pela sociedade e pelos grupos dominantes, preparando as novas gerações para que os mesmo 

se tornem guerreiros, mercadores, agricultores, artesãos, alquimistas, pesquisadores, técnicos, 

médicos, etc.. O sistema legal brasileiro, que normatiza e estabelece os princípios da 

educação, dispõe que a mesma deverá formar cidadãos, preparando-os para a vida em 

sociedade e, para que isso seja possível, as teorias de ensino-aprendizagem estão disponíveis 

para superar as deficiências educacionais dos sujeitos e desenvolver as suas competências 

com o intuito de torná-los melhores cidadãos. Mas, o que observa nas instituições de ensino e 

na sociedade não é necessariamente a preocupação com a qualidade do ensino para 

transformar o aluno em um cidadão. O que se verifica, em algumas situações, é que 

instituições que deveriam ser responsáveis pelo desenvolvimento do aluno, mas se tratam 

apenas de um aglomerado de pessoas reunidas, em geral, motivadas pela remuneração mensal, 

se rotulam como as melhores instituições de ensino devido ao fato de conseguirem moldar as 

competências e as habilidades dos alunos, durante um longo e desgastante processo de ensino-

aprendizagem, para permitir que estes tenham êxito nos exames para ingresso em Instituições 

de Ensino Superior. Zabala[7] nos fornece de maneira pontual um dos motivos para o qual boa 

parte da sociedade se preocupa com a educação: 

 
A função fundamental que a sociedade atribui à educação tem sido a de 
selecionar os melhores em relação a sua capacidade para seguir uma carreira 
universitária ou para obter outro titulo de prestígio reconhecido. O que tem 
justificado a maioria dos esforços educacionais e a valorização de 
determinadas aprendizagens acima de outras tem sido a potencialidade que 
lhes é atribuída para alcançar certos objetivos propedêuticos, quer dizer, 
determinados pelo seu valor a longo prazo e quanto a uma capacitação 
profissional, subvalorando, deste modo, o valor formativo dos processos que 
os meninos e as meninas seguem ao longo da escolarização.  

   

 Não distante disto nos escreve Alves[1]: 

 
Essa ilusão continua a morar na cabeça dos pais e é introduzida na cabeça 
dos filhos desde pequenos. Profissão honrosa é profissão que tem diploma 
universitário. Profissão rendosa é a que tem diploma universitário. 

 

Como se pode observar, o ensino no Brasil, incluindo o ensino de física, está voltado 

não para desenvolver as competências necessárias para a sobrevivência e desenvolvimento do 
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indivíduo que se submete as instituições de ensino que se dedicam a formação básica, mas 

para prepará-lo para o vestibular, Enem, etc.. Vemos então que os pais mandam os alunos à 

escola e eles para lá vão não para se aprender o que é preciso para se desenvolverem e terem 

uma compreensão coerente do mundo em que vivem, mas simplesmente para aprender coisas 

que o ajudem a passar numa prova. Como escreve Alves[1]: 

 
Desde cedo pais e escolas sabem que a escola deve preparar para 
vestibulares. Os vestibulares, assim, determinam os padrões de 
conhecimento e inteligência a serem cultivados. 

 

 Observa-se também nestas provas aplicadas por todo país que as mesmas impõem um 

elevado nível de conhecimento, sendo que algumas exigem até que o aluno adquira um 

conhecimento com rigor científico considerável em algumas matérias. Isto sem se saber se 

reitores, professores universitários ou mesmo professores de cursos preparatórios para o 

vestibular conseguiriam passar em um vestibular ou resolver problemas de disciplinas que não 

fossem sua especialidade, como professores de português resolvendo problemas de física, ou 

professores que elaboram questões destas provas resolvendo questões que não fosse 

relacionada à sua área de conhecimento. Em relação a isto Alves[1] escreve: 

 
Eu confesso: se tentasse entrar na universidade via vestibular, não passaria. 
Meu consolo é saber que eu não estaria sozinho. Teria muitos 
companheiros. Os reitores de nossas grandes universidades seriam os 
primeiros. A seguir, respeitáveis professores e pesquisadores. Talvez não 
passassem nem mesmo em suas próprias disciplinas... O que foi realmente 
aprendido é aquilo que sobreviveu a ação purificadora do esquecimento. O 
aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. 

 

Pode-se verificar facilmente o stress psicológico que os alunos do ensino médio são 

submetidos para que os mesmos consigam obter êxito na prova do vestibular, mas não há 

sequer nenhuma forma de motivação para que o mesmo consiga desenvolver sua capacidade 

de realizar atividades cotidianas através de conceitos científicos aprendidos ou sua capacidade 

de, diante de problemas e situações reais, serem capazes de emitir um parecer ou ter uma 

opinião sobre determinado assunto devido a fundamentos lógicos e científicos. 

Os vestibulares são um processo que até mesmo tem a capacidade de distorcer e 

desvirtuar a inteligência criativa dos alunos, pois, se os mesmos são ensinados a simplesmente 

responder perguntas e a decorar alguns conceitos para novamente responder a novas 

perguntas, acabam por perder a capacidade de fazer perguntas e não são capazes de indagar 

sobre os problemas a que são expostos. Estes testes são capazes até mesmo de reinterpretar 
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um texto de forma diferente de seu autor. Alves[1] descreve uma situação que apresenta uma 

das faces mais interessantes de nossos vestibulares: 

 
Para um escritor, ter uma crônica transcrita, na integra, num exame de 
vestibular, equivale a uma consagração. Mário Prata estava felicíssimo. 
Exceto por um detalhe: os examinadores, para transformarem sua crônica 
em um objeto de exame, prepararam uma serie de questões sobre a mesma, 
cada uma delas com várias alternativas. Mário Prata resolver brincar de 
vestibulando. Tentou responder as questões. Não acertou uma!  
(Eu me sai pior que ele. Tentei responder as questões, mas houve algumas 
que nem mesmo entendi!) Se o vestibular fosse pra valer, ele teria zerado 
no texto que ele mesmo escrevera. Ele se dirigiu então ao senhor Ministro 
da Educação, comentando esse absurdo. E perguntou se não teria sido 
muito mais inteligente se os examinadores, gramáticos, tivessem pedido 
que os moços escrevessem um parágrafo, provocados por seu artigo. 
Aqueles saberes exotéricos que lhes eram pedidos nunca teriam qualquer 
uso em suas vidas. Compreende-se que, como resultado do seu preparo para 
os vestibulares, os jovens passem a detestar literatura. 
 

 

Como se vê, o vestibular e exames assemelhados, da forma que são conduzidos, não 

só levam os alunos a exaustão como também produz uma aversão às disciplinas a qual são 

submetidos. Há de se ressaltar que o que se propunha é que o ensino, em especial o de física, 

não possa estar vinculado a uma prova, ou seja, alunos e professores não podem se dedicar 

horas a matéria somente com o intuito de que os conhecimentos e competências dos alunos 

sejam calculados e definidos por um teste. Não que não seja necessário provas ou atividades 

que avaliem os conhecimentos adquiridos de forma a ser possível avaliar os conhecimentos 

que realmente foram aprendidos, como assevera Alves[1]: 

 
Por que nós, professores universitários, não passaríamos no vestibular? Por 
que temos memória fraca? Não. Por que temos memórias inteligentes. 
Burras não são as memórias que esquecem, mas as memórias que nada 
esquecem... A memória inteligente esquece o que não faz sentido. A 
memória viaja leve. Não leva bagagem desnecessária. 

 

Levando em consideração que os vestibulares, na maioria das vezes, não fazem com 

que o individuo desenvolva a capacidade de resolver problemas de seu cotidiano, mas 

somente desenvolvam a capacidade de darem respostas e que esta capacidade somente tem a 

duração de um dia, em alguns casos dois, é pertinente se perguntar então em que as 

instituições de ensino nacionais deveriam se empenhar para ensinar aos alunos e qual deveria 

ser o objetivo do ensino.  

Incrivelmente a Constituição da República Federativa do Brasil, que deve representar 

a vontade do povo, já traz esta resposta, que se resume em desenvolver o aluno como pessoa, 
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prepará-lo para o exercício da cidadania e desenvolver suas competências para o mercado de 

trabalho. Em outras palavras, o ensino deve ser útil ao aluno, propiciando ao mesmo a 

possibilidade de aplicar o que aprendeu em seu dia-a-dia. 

Resta saber se as concepções e ideais educacionais propostos pela Constituição não 

vão de encontro com as proposições sobre a função educacional defendida pelas correntes 

pedagógicas ou se trata de um mero capricho legislativo. Zabala[8] esclarece esta indagação 

asseverando: 

 
Quando tentamos responder, com posições progressistas, qual deve ser a 
finalidade do ensino, não é difícil encontrar um notável acordo em que esta 
deve consistir na formação de todos os cidadãos e cidadãs para que sejam 
capazes de responder aos problemas que lhes colocará uma vida 
comprometida com a melhoria da sociedade e deles mesmos.  
  

Deve então a educação ser capaz de proporcionar que o sujeito seja um participante 

ativo da sociedade, estando capacitado para compreender, analisar e agir de acordo com seus 

princípios de maneira racional e equilibrada. Zabala[8] infere também que: 

 
Portanto, a finalidade principal da educação consiste no pleno desempenho 
do ser humano em sua dimensão social. A função da educação deve dirigir-se 
ao desenvolvimento contínuo da pessoa e da sociedade como uma via, 
certamente entre outras, mas mais do que outras, a serviço de um 
desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autentico, para fazer 
retroceder à pobreza, a exclusão, as incompreensões, as opressões, as guerras.  
 

O ensino deve então se coadunar com a realidade do aluno. Ele deve perceber que 

precisa e necessita destes conhecimentos que adquire para que possa realizar as suas 

atividades diárias e que os conceitos científicos que aprende serão utilizados em atividades 

relacionadas com a área de trabalho que eventualmente possa desempenhar ou com as ações 

cotidianas que realiza e que muitas vezes não percebe os conhecimentos ali empregados. 

Como ressalta Alves[1]: 

 
Note, por favor, que a utilidade é variável. Para os esquimós é 
conhecimento instrumental a arte de fazer iglus. Mas esse conhecimento é 
inútil para os beduínos no deserto. Para eles o instrumental é fazer tendas. 
Conhecimentos que são úteis para as crianças das praias de Alagoas são 
totalmente inúteis para as crianças que vivem nas montanhas de Minas. Daí 
o absurdo dos programas que ensinam ferramentas em geral, como os 
nossos. 

 

O professor tem de se perguntar: Isto que estou ensinando tem alguma serventia? 

Como pode ser utilizado? Em que colabora para o desenvolvimento dos alunos e de que 
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usarão isto em seu dia-a-dia? O professor deve então ser capaz de identificar a realidade em 

que estão inseridos seus alunos e proporcionar conhecimentos que lhe sejam úteis e 

necessários. Assim, deve o educador sair do mundo da abstração, das leis e fenômenos físicos 

e aplicar os mesmos no mundo real, de forma que o conhecimento se torne palpável para os 

alunos. Zabala[8], citando Garcia e Merchán, nos trás que o ensino deve possibilitar ao aluno: 

 
- Uma perspectiva mais sistêmica do mundo, superadora da visão aditiva da 
realidade e das formas de atuação e de pensamento baseadas na fixação no 
próximo e evidente, na causalidade mecânica e linear, nas dicotomias e nos 
antagonismos, na idéia estática e rígida da ordem. 
- Uma maior capacidade para ir além do funcional e do concreto, para a 
descentralização e adoção de diferentes preceitos ao interpretar a realidade 
e intervir nela. 
- Um maior controle e organização do próprio conhecimento, de sua 
produção e aplicação à resolução de problemas complexos e abertos, 
superando-se, por um lado, a dependência da cultura hegemônica e de suas 
características (com o desenvolvimento de atitudes de tolerância, 
solidariedade, cooperação, etc.) e, por outro, a submissão aos ditames dos 
especialistas (técnicos, políticos). 

 

Os conceitos relacionados à física, que é a ciência que estuda os fenômenos da 

natureza, devem fazer os alunos interpretarem o mundo no qual estão inseridos e, através de 

experiências, experimentos ou problemas co-relacionados à sua realidade, serem capazes de 

proporem explicações conceituais e matemáticas dos mesmos. Escreve Alves[1] uma destas 

experienciais educacionais para o ensino de física: 

 
Polycarp Kuksch, prêmio Nobel de Física e então presidente da 
Universidade de Colúmbia, me confessou que, após ganhar o prêmio Nobel, 
abandou a pesquisa e passou a se dedicar ao ensino, não dos pós-graduados, 
mas dos jovens. E os seus cursos começavam sempre com a mesma 
pergunta: “o que é necessário pressupor para que se faça a ciência física?”. 
A resposta e simplíssima, embora seja necessária uma longa gravidez e um 
longo trabalho de parto para que ela surja dentro dos alunos. Dizê-la, 
simplesmente, de mão beijada aos estudantes, não funciona. Porque nós só 
entendemos realmente que o conhecimento é construído como ponte, passo 
a passo. Conhecer é construir pontes entre o sonho, estrela distante, e o 
lugar onde me encontro. A resposta é a seguinte: para se fazer física é 
preciso que o universo seja ordenado e racional. Os grandes físicos estão 
em busca dessa ordem universal. O seu sonho é decifrar as regras desse 
xadrez fantástico que é o universo. As escolas como “sonhatórios” (pois 
não há escritórios?) de onde nasce o pensamento inteligente! 

 

O professor deve estimular os alunos a descobrir a sua realidade usando a imaginação, 

sendo assim possível se empreender na busca pelo conhecimento, não tendo o aprendizado 

como uma busca para passar num teste ou numa prova, mas como uma maneira de 

compreender e visualizar o mundo e também seu cotidiano com outros olhos, os olhos do 



32 

conhecimento científico para, com isso, levar o aluno ao seu pleno desenvolvimento, 

produzindo um cidadão consciente, responsável e apto para a vida em sociedade. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO ESTATÍSTICA 

 

 

A pesquisa é o meio pelo qual se procura ir além do senso comum buscando 

interpretar os fatos, sejam eles de qualquer natureza (físicos, sociais, humanos e etc.), com o 

objetivo de saber suas causas e efeitos, para que se possa realizar alterações, atualizações, 

procurando reproduzir fatos ou impedi-los, na precisa lição de Gressler[9] (2004, p.41) a 

pesquisa: “é um inquérito ou exame cuidados para descobrir novas informações ou relações, 

ampliar e verificar o conhecimento existente”.  

A pesquisa é uma das maneiras com que se faz a ciência e para que ela possa ser uma 

pesquisa cientifica necessita obedecer a princípios e métodos específicos, como assevera 

Gressler[9] “É científica toda pesquisa que se desenvolver com a obediência aos princípios 

gerais e particulares do método científico”. Neste sentido, diz anda Gressler[9]: 

 
A pesquisa científica pode ser entendida como uma forma de observar, 
verificar e explanar fatos a respeito dos quais o homem necessita ampliar 
sua compreensão ou testar a compreensão que já possui a respeito dos 
mesmos. 
 

E, para que se possa ter uma pesquisa, em especial a científica, é necessário que se 

utilize de métodos, ou seja, técnicas e processos definidos e claros, que sejam comuns e 

adequados a prática científica, como nos assevera Gressler[9]: 

 
O método científico pode ser definido como uma sucessão de passos 
estruturados e orientados no sentido de imprimir alta probabilidade de 
precisão e validade aos resultados de uma pesquisa.  
 

Uma das formas de pesquisa científica é a pesquisa descritiva que, de acordo com 

Gressler, tem como objetivo descrever de maneira sistemática fatos e características de uma 

dada população ou área de interesse. Gressler[9] afirma ainda que: 

 
 A pesquisa descritiva é usada para descrever fenômenos existentes, 
situações presentes e eventos, identificar problemas e justificar condições, 
comparar e avaliar o que os outros estão desenvolvendo em situações e 
problemas similares, visando aclarar situações para futuros planos e 
decisões. 
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Ao estabelecermos as diretrizes da pesquisa científica se faz necessário estabelecer o 

que se pretende estudar, ou seja, o conjunto de elementos que se tem interesse, que se 

denomina população. Neste sentido escreve Viali[10]: “pode-se definir população como sendo 

uma coleção de todos os possíveis elementos e objetos ou medidas de interesse”. Assim, logo 

após se definir a população de interesse, tem-se que considerar os meios necessários para 

realizar a pesquisa. Como, em geral, o estudo de uma população como um todo é muito 

difícil, faz-se necessário trabalhar com parcelas desta população, ou seja, com amostras da 

mesma. Como nos assevera Viali[10]:  

 
Fazer levantamentos, estudos, pesquisas, sobre toda uma população (censo) 
é, em geral, muito difícil. Isto se deve a vários fatores. O principal é o 
custo. Um censo custa muito caro e demanda um tempo considerável para 
ser realizado. Assim, normalmente, se trabalha com partes da população 
denominadas de amostras. Uma amostra pode ser caracterizada como: Uma 
porção ou parte de uma população de interesse. 
 

  Desta maneira, para que se possam retirar as amostras de maneira adequada, é 

necessária a utilização da técnica adequada, que é amostragem[11]:  

 
“A amostragem é a técnica para obter uma amostra (parte) de uma 
população. Uma população, por sua vez, é um conjunto de elementos que 
possuem algumas características em comum”. 
 

 Ao se trabalhar com amostras temos um risco muito grande envolvido, pois, utilizar-

se-á os dados obtidos da amostra como referencia para toda população. Como nos escreve 

Viali[10]: “O processo de amostragem envolve riscos, pois toma-se decisões sobre toda a 

população com base em apenas uma parte dela”. Assim, para que se possa diminuir o risco 

envolvido, pode-se utilizar amostras probabilísticas ou aleatórias. Para Viali[10], “Uma 

amostra é dita probabilística se todos os elementos da população tiverem probabilidade 

conhecida e não zero de pertencer à amostra”. Já numa amostragem aleatória simples todos os 

elementos da população têm a mesma probabilidade de pertencerem à amostra[12].  

 Assim, selecionada a amostra, passa-se para a coleta de dados e informações, com o 

intuito de fornecer um dado conhecimento ao pesquisador, podendo se utilizar para esse fim 

diversos instrumentos para coleta de dados como entrevista, observação, análise de conteúdo 

e o questionário Bello[13], que segundo descreve a Wikipédia[14]: “é uma técnica de 

investigação composta por um número grande ou pequeno de questões apresentadas por 

escrito que tem por objetivo propiciar determinado conhecimento ao pesquisador”. 
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 Na formulação do questionário as questões apresentadas podem apresentar diversas 

classificações[13] como fechadas (sim-não, verdadeiro-falso), livres ou abertas, de múltipla 

escolha e questões mistas. Nas questões abertas, o questionado responde com suas próprias 

palavras e, nas questões fechadas, o questionário apresenta as respostas já relacionadas. As 

questões de múltipla escolha é uma derivação das questões fechadas com um número maior 

de respostas e as questões mistas é a junção das questões fechada e aberta. 

 Após a coleta dos dados e das informações, processam-se os resultados de forma a 

organizar, tabular e interpretar de forma adequada as informações obtidas através dos 

instrumentos utilizados na pesquisa, para que se apresentar de forma coerente e concisa os 

resultados obtidos. Além disso, para realizar a análise, de forma facilitar a visualização dos 

resultados, podemos apresentar os valores dos dados obtidos através da média dos resultados 

obtidos. Segundo Marcondes, Gentil e Sergio[15], “a média aritmética é o cociente da divisão 

da soma dos valores de rol pelo numero de elementos”, sendo que, quando esses elementos 

apresentam freqüências, sem intervalos de classe, temos a média ponderada.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

A fim de investigar os objetivos educacionais dos professores de física do ensino 

médio, da situação do ensino em geral e da forma como os alunos do ensino médio recebem 

os conhecimentos específicos de física, foram elaborado quatro questionários, contendo 

perguntas abertas, fechadas e mistas, para serem preenchidos por alunos que cursam o terceiro 

ano do ensino médio (Apêndice A), professores formados (Apêndice B), professores não 

formados (Apêndice C), egressos do Curso de Licenciatura Plena em Física (Apêndice D). 

O questionário dos alunos foi aplicado em dez instituições de ensino da Rede Pública 

Estadual dos seguintes seis municípios da região central do Estado de Rondônia: Jaru, Ji-

Paraná, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Rolim de Moura e Urupá; que têm como o 

Campus de Ji-Paraná da Universidade Federal de Rondônia o principal pólo formador de 

professores na área das ciências exatas que atuam nos referidos municípios. As escolas foram 

nos municípios de Jaru (E.E.E.F.M. Capitão Silvio de Farias, E.E.E.F.M. Olga Delalaia e 

E.E.E.F.M. Plácido de Castro), Ji-Paraná (E.E.E.F.M. Gonçalves Dias e E.E.E.F.M. Professor 

José Francisco dos Santos), Presidente Médici (E.E.E.F.M. Presidente Médici e E.E.E.F.M. 

Dona Benta), Ouro Preto do Oeste (E.E.E.F.M. 28 de novembro), Rolim de Moura 

(E.E.E.F.M. Tancredo Neves) e Urupá (E.E.E.F.M. Altamir Billy Soares). Em cada uma das 

escolas foi escolhida de forma aleatória uma turma do terceiro ano para a realização da 

pesquisa, perfazendo-se um total de duzentos e quarenta e um alunos participantes da 

pesquisa nas dez escolas.  

O critério para a seleção dos municípios foi a proximidade em relação à cidade de Ji-

Paraná e o critério para a seleção das escolas foi a acessibilidade em relação as mesmas, 

principalmente devido ao contato com os professores da escola, que na maioria dos casos se 

tratavam de atuais ou antigos colegas de faculdade. Apesar disto, na maioria das escolas onde 

os questionários foram aplicados a nota total (redação e prova objetiva) do Enem 2010[16] por 

escola foi superior a 500 pontos, sendo que algumas das escolas pesquisadas tiveram uma das 

melhores notas de seu respectivo município. 

Antes de iniciar a aplicação do questionário era realizada a apresentação do mesmo à 

direção da escola ou ao seu representante. Uma vez autorizado a aplicação dos questionários 

aos alunos, era realizado uma nova apresentação do questionário aos alunos, onde os mesmos 

ficavam cientes de se tratar de um trabalho de pesquisa para a realização de uma monografia 
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(TCC) em física. Além disto, em grande parte das escolas onde se aplicou o questionário, foi 

possível se conversar com os alunos, após eles terem respondido o questionário, sobre as 

razões pelas quais eles responderam certas questões da forma como o fizeram.  

Concomitante com o questionário dos alunos foi aplicado aos professores de física que 

atuam nas respectivas escolas, independente de sua formação específica, um questionário 

distinto para professores já formados e professores que ainda vão concluir a graduação. O 

questionário foi respondido por sete professores formados e três professores não formados. 

Finalmente o questionário a ser aplicado aos egressos do Curso de Licenciatura Plena 

em Física do Campus de Ji-Paraná foi feito via correio eletrônico. Este questionário foi 

enviado para vinte alunos pertencentes às turmas de 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008, mas foi 

respondido por apenas sete egressos. 

Posteriormente foi realizada uma analise estatística exploratória dos dados obtidos 

utilizando-se tabelas e gráficos com o intuito de simplificar as informações dos questionários 

e melhor compreender e descrever as informações obtidas. 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS PESQUISADAS 

 

 

A seguir descrevemos um breve resumo das características das Escolas Estaduais de 

Ensino Fundamental e Médio (E.E.E.F.M.) onde os questionários foram aplicados, ordenadas 

em ordem alfabética por município. 

 

4.1.1 Escolas de Jaru 

 

1) E.E.E.F.M. Capitão Silvio de Farias 

A escola atende novecentos e setenta e nove alunos, sendo setecentos e trinta e quatro 

do ensino médio. A escola atende alunos da zona urbana e rural do município, tendo entre 

seus alunos as mais diversas classes socioeconômicas, as mais diversas etnias e credos, 

possuindo alunos com as mais diversas necessidades educacionais. A turma em que foi 

aplicado o questionário continha vinte alunos. 

 

2) E.E.E.F.M. Olga Delalaia 
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A escola atende a novecentos e quinze alunos, da zona urbana e rural do município. 

Possui alunos das mais diversas classes sociais, etnias e credos. A escola tem como principal 

característica a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais, prestando auxilio 

pedagógico específico às necessidades destes alunos. A turma em que foi aplicado o 

questionário possuía um total de dezessete alunos. 

  

3) E.E.E.F.M. Plácido de Castro 

A escola possui mil seiscentos e quatro alunos do Ensino Médio e Fundamental, 

distribuídos em sessenta e nove turmas. Abrangendo alunos da zona urbana e rural do 

município de diversas classes sociais, diversas etnias, diferentes credos e alguns poucos 

portadores de necessidades educacionais especiais. A turma em que foi aplicado o 

questionário continha trinta e cinco alunos. 

 

4.1.2 Escolas de Presidente Médici 

 

1) E.E.E.F.M. Dona Benta 

A escola possui cerca de duzentos e cinqüenta alunos, oriundos do distrito de 

Riachuelo, onde a mesma é a única escola de Ensino Médio na zona rural do município de 

Presidente Médici, possuindo alunos das mais diversas etnias e credos. Foi aplicado o 

questionário numa turma de trinta e seis alunos nesta escola. 

 

2) E.E.E.F.M. Presidente Médici 

A escola possui quinhentos e oitenta e seis alunos, sendo destes cento e trinta e sete do 

Ensino Médio. A escola atende alunos da zona urbana e rural do município, tendo entre seus 

alunos as mais diversas classes socioeconômicas, as mais diversas etnias e credos. A turma 

em que foi aplicado o questionário possuía vinte e dois alunos. 

 

4.1.3 Escolas de Ji-Paraná 

 

1) E.E.E.F.M. Gonçalves Dias 

A escola possui novecentos e oitenta e um alunos, sendo duzentos e dez do Ensino 

Médio. Localizada no primeiro distrito do município onde está instalada, apresentou nos 

últimos anos um dos melhores IDEB do referido município. Atendendo alunos da zona urbana 
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da cidade com alunos de diversas classes sociais, etnias e credos, possuindo alunos com as 

mais diversas necessidades. A turma em que foi aplicado o questionário possuía vinte alunos. 

 

2) E.E.E.F.M. Professor José Francisco dos Santos 

A escola possui mil trezentos e setenta e seis alunos, atende alunos da zona urbana do 

município de diferentes etnias e credos, e atende em sua maioria alunos de diversas classes 

sociais, possuindo alunos com diferentes necessidades educacionais. A turma em que foi 

aplicado o questionário possuía vinte alunos. 

 

4.1.4 Escola de Ouro Preto do Oeste 

 

E.E.E.F.M. 28 de Novembro 

A escola atende a mil e sessenta e três alunos, sendo quatrocentos e cinqüenta e cinco 

do ensino médio. A escola atende alunos da zona urbana e rural do município, tendo entre 

seus alunos as mais diversas classes socioeconômicas, as mais diversas etnias e credos. Foi 

aplicado o questionário em uma turma de trinta e dois alunos na referida escola 

 

4.1.5 Escola de Urupá 

 

E.E.E.F.M. Altamir Billy Soares 

A escola atende a mil cento e doze alunos, da zona urbana e rural do município, sendo 

esta a única escola que atende os alunos do Ensino Médio na cidade, tendo entre seus alunos 

as mais diversas classes socioeconômicas, as mais diversas etnias e credos. Foi aplicado o 

questionário numa turma de dezessete alunos nesta escola. 

 

4.1.5 Escola de Rolim de Moura 

 

E.E.E.F.M. Tancredo Neves 

A escola possui mil e setecentos alunos do Ensino Médio e Fundamental. Abrangendo 

alunos da zona urbana e rural do município de diversas classes sociais, diversas etnias, 

diferentes credos. A turma em que foi aplicado o questionário possuía vinte e dois alunos. 
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5 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

 

 

O questionário aplicado igualmente a todas as escolas pesquisadas se encontra no 

Apêndice A. Devido ao elevado número de escolas questionadas e a relativamente pequena 

diferença entre os resultados individuais médios de cada escola, apresentaremos aqui uma 

análise das respostas da média aritmética simples de todas as escolas. Os resultados 

individuais de cada escola se encontram no Apêndice E. 

 

1) Qual disciplina você mais gosta de estudar, qual a segunda que mais gostar de 

estudar, etc.? 

Pode-se verificar que a disciplina que obteve a preferência dos alunos foi a de 

biologia, seguida, respectivamente, das disciplinas de história, matemática, português, física, 

geografia e química. Como segunda opção de escolha foram escolhidas as seguintes 

disciplinas, por ordem de preferência: geografia, física, matemática, biologia, história, 

português e química. Como é possível se observar, a disciplina de física, como primeira opção 

foi a quinta e, como segunda opção, foi a segunda na preferência dos alunos. Esta “boa 

colocação” da disciplina de física na segunda opção talvez se justifique pelo fato de que no 

início do questionário era explicado aos alunos que o questionário se destinava a uma 

pesquisa sobre o ensino de física e que quem estava distribuindo o questionário era um aluno 

do Curso de Física. 

 

2) Pra você, qual a importância de estudar física? 

A maioria dos alunos respondeu que o seu principal intuito ao estudar física é para 

“adquirir conhecimento”. Ao questionar alguns alunos sobre a escolha desta opção, após eles 

terem respondido o questionário, a maioria disse que queriam adquirir conhecimento para 

conseguir realizar as provas da escola e conseguir passar de ano. A segunda opção na 

preferência dos alunos foi “Desenvolver minha capacidade de raciocínio”, devido ao fato dela 

ser uma matéria complicada, pois, segundo os alunos inquiridos após a aplicação dos 

questionários, desenvolve a inteligência dos mesmos. A terceira escolha foi “Passar no 

vestibular”, porque essa seria o principal objetivo da matéria para aos que marcaram esta 

opção. A quarta escolha foi “Entender o cotidiano”. Apenas a quinta opção foi “Aplicar no 
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trabalho”. As demais opções escolhidas foram “Outro”, não respondendo qual seria a 

importância que a disciplinam tinha para os mesmos, “Não sei” e “Nenhuma”.  

 

3) Você já usou algum conceito aprendido na aula de física na resolução de algum 

problema prático na sua vida? 

Quando da aplicação do questionário foi enfatizado que seria qualquer tipo de 

aplicação em algum problema real. Verifica-se que, mesmo após a ênfase dada, quase a 

metade dos alunos nunca utilizou qualquer conceito físico para resolver sequer um problema 

real relacionado ao seu cotidiano. 

 

4) Você já percebeu que na resolução de algum problema prático na sua vida 

estava envolvido algum conceito aprendido na aula de física? 

Cerca de trinta por cento dos alunos respondeu que nunca percebeu qualquer conceito 

físico em algum problema real. Sendo assim, pode-se concluir que trinta por cento dos alunos 

nunca percebeu qualquer conceito aprendido na aula de física, na sua vida cotidiana. Ante a 

isso, é necessário que se reflita como se está praticando o ensino de física, e se as 

metodologias adotadas estão adequadas à prática educativa e a realidade em que alunos e 

professores estão inseridos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

5) Você já percebeu que algum problema prático na sua vida estava relacionado 

com algum conceito de física que você ainda não viu? 

Quanto à capacidade dos alunos identificarem fenômenos e conceitos relacionados à 

física, que é uma ciência originalmente empírica, através somente, de sua capacidade de 

raciocínio, independente de terem visto tais conceitos em aula, cerca de quarenta e sete por 

cento dos alunos responderam que “Às vezes” conseguem identificar fenômenos físicos de 

forma independente, sendo que, a segunda opção escolhida, cerca vinte e dois por cento, foi 

“Raramente”, a terceira opção, cerca de dezoito por cento, respondeu que nunca identificou 

qualquer conceito de forma independente. Apenas cerca de treze por cento, como quarta 

opção, disseram que conseguem identificar os conceitos físicos “Freqüentemente”.  

 

6) Qual profissão você pretende exercer? 

A maioria dos alunos respondeu que pretendem exercer profissões na área da saúde, 

seguida, respectivamente, das profissões ligadas às ciências exatas e as áreas sociais. A quarta 

opção foram profissões que não necessitam, em geral, de nível superior, como funcionários 
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públicos, policiais, motorista, empresário, esteticista, entre outras, e, por fim, as profissões 

ligadas à área de atuação das ciências humanas.  

 

7) Porque quer exercer esta profissão? 

Cerca de setenta por cento disseram que querem exercer as profissões que escolheram 

porque gostam, sendo que, quando se inquiriu a alguns desses alunos porque gostavam da 

profissão, disseram que, pela expressão social, principalmente as da área da saúde, pelo 

retorno financeiro e a satisfação que as mesmas proporcionam. Um percentual de onze por 

cento dos alunos apresentaram os mais diversos motivos para exercer a profissão desejada. 

Cerca de nove por certo disseram que querem exercer a profissão escolhida para ajudar as 

pessoas ou contribuir com a melhoria do mundo. Apenas quatro por cento respondeu que 

querem exercer a profissão por motivos financeiros. Diante este quadro, onde a maior parte 

dos alunos que participaram da pesquisa não pretenderem exercer profissões relacionadas à 

área de ciências exatas, reforça-se, mais ainda, a idéia de que é necessário que o ensino de 

física praticado nas escolas seja o mais próximo possível da realidade em que aluno está 

inserido, de forma a fornece-lhe ferramentas que permitam o seu desenvolvimento pessoal e a 

vida em sociedade, propiciando, desta forma, um ensino de física mais útil. 

 

8) Você pretende ser professor? 

A maior parcela dos alunos, cerca de oitenta e sete por cento, asseverou que não 

pretende ser professor, sendo que deste total, cerca de trinta e sete por cento disseram não 

gostar da profissão; vinte e um por cento não exerceriam o magistério em razão das condições 

de trabalho, do estresse e demais problemas da profissão; doze por cento dos alunos que 

responderam ao questionário apresentaram motivos variados e inócuos para não exercer a 

docência; dez por cento responderam simplesmente que não; e cerca de seis por cento 

disseram que o motivo de não exerceram o magistério era a remuneração. Quanto aos que 

disseram querer ser professores, cerca de nove por cento atestaram que querem exercer a 

profissão porque gostam e aproximadamente quatro por cento dos entrevistados apenas 

responderam que queriam ser professores. 

 

9) Você gosta de estudar física? 

Ao contrário do que se esperaria a maior parcela dos alunos abrangidos pela pesquisa, 

aproximadamente sessenta e dois por cento, responderam gostar de estudar física, apontando 

como principais motivos para gostar da matéria: os cálculos envolvidos, a matéria ser 
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interessante, a matéria ser legal e poder aprender coisas novas. Quanto aos que não gostaram, 

apresentaram como motivos: ser chata; muitos cálculos envolvidos, não ter afinidade com 

números. Deve-se lembrar que este resultado pode ter sido desvirtuado devido ao fato do 

entrevistador ter se apresentado como estudante de física 

 

10) Você gosta de estudar matemática? 

Assim como a matéria de física, a maioria dos alunos, cerca de sessenta e um por 

cento, atestaram que gostam de estudar matemática, sendo as principais razões para gostar da 

disciplina: os cálculos envolvidos, ser interessante e ser legal. E tendo, para os que não 

gostam, como motivos contrários: ser chata e ter muitos cálculos.  

 

11) Qual sua opinião sobre os professores da escola? 

Constatou-se que a maioria dos alunos que participaram da pesquisa, cerca de sessenta 

e sete por cento, disseram que os professores da escola onde estudam são ou bons ou ótimos 

ou inteligentes, aproximadamente trinta por cento responderam que os mesmos são ou 

regulares ou razoáveis ou que fazem o que podem. Apenas cerca de um por cento dos alunos 

disseram que não gostam e também um por cento disse que são ruins ou péssimos. 

 

12) Qual sua opinião sobre os professores de física da escola? 

Verificou-se que a maior parcela dos alunos que responderam ao questionário, cerca 

de sessenta e seis por cento, atestaram que os professores de física da escola onde estudam são 

ou bons ou ótimos ou inteligentes, aproximadamente vinte e quatro por cento atestou que os 

mesmos são ou regulares ou razoáveis ou fazem o que podem, apenas cerca de três por cento 

dos alunos disseram que não gostam e ainda observou-se que quase oito por cento dos 

entrevistados asseveraram que os professores são ruins ou péssimos.  

 

13) Qual sua opinião sobre os professores de matemática da escola? 

Observou-se a grande parte dos alunos envolvidos na pesquisa, cerca de setenta por 

cento, afirmaram que os professores da escola onde estudam são ou bons ou ótimos ou 

inteligentes, cerca de vinte por cento, atestou que são ou regulares, ou razoáveis, ou fazem o 

que podem, aproximadamente três por cento dos alunos disseram que não gostam e cerca de 

cinco pó cento afirmaram que são ruins ou péssimos.  

 

 



que a

a est

ano. 

labor

 

 

5.1. A

ALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Você

Verificou

a escola dá 

tudar a mat

Os que ac

ratório, a fa

APRESENT

UNOS 

 

 
Gráfico 5.
a segunda)

Bio

Quím

Portu

Hist

Geog

Matem

F

Br

ê acha que 

u-se que os

importância

éria, é tão 

creditam qu

alta de aulas

TAÇÃO GR

1: Percentual 
) 

ologia

mica  

uguês

tória 

grafia

mática

Física 

ranco 0,00

a escola dá

 alunos, cer

a a matéria 

importante 

ue a escola 

 práticas, a 

RÁFICA DA

de respostas 

0

7

4,56

á importân

rca de cinqü

de física, p

quanto às 

não dá im

pouca carg

AS RESPO

da questão 1 

7,47

8,71

11,2

11,

7,05

10,37

10,37

2ª Opção

cia as disci

üenta e nov

ois, segund

outras e é n

mportância à

a horário e 

OSTAS OBT

(Qual discipli

13,69

17

16,18

20

,62

15,35

1ª Opção

iplinas de f

e por cento

do alguns ate

necessário e

à disciplina

a falta de in

TIDAS DO 

ina mais gosta

7,43

8

21,58

19,09

física? 

 dos alunos

estaram, são

estudar par

a, relataram

ncentivo. 

TOTAL GE

a de estudar e 

25,31

8

45

s, acreditam

o obrigados

a passar de

m a falta de

ERAL DE 

qual 

5 

m 

s 

e 

e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5.

Grá
apr

Grá
reso
con

Desenvo

2: Percentual 

áfico 5.3: Perc
rendido na aul

áfico 5.4: Per
olução de al
nceito aprendi

A

olver minha c

Sim

Não

Sim

Não

Branco

de respostas d

centual de res
la de física na 

rcentual de re
lgum problem
ido na aula de 

Passar no 

Adquirir conh

Aplicar no me

apacidade de

Entender

0,41

da questão 2 (

spostas da que
resolução de 

espostas da q
ma prático na

física?) 

Não sei

Nenhuma

vestibular

hecimento

u trabalho

e raciocínio

r cotidiano

Outro

49,38

30,2

(Qual a import

estão 3 (Você
algum proble

questão 4 (Vo
a sua vida e

0,83

0,41

1

2,90

6,22

2,07

29

tância de estu

ê já usou algu
ma prático na

ocê já perceb
estava envolv

13,28

3

50,62

69,

udar física?) 

um conceito 
a sua vida) 

 

beu que na 
vido algum 

 

43

30,29

2

,29

46

 

,98

6 



 

Grá
pro
que

Grá
exe

Grá
pro

 

 

 

áfico 5.5: Per
oblema prático
e você ainda n

áfico 5.6: Perc
ercer?) 

áfico 5.7: Per
ofissão) 

N

Raram

As vez

Freqüentem

Exatas

Humanas

Sociais

Saude

Outras

Branco

Mot

Entedimento

centual de res
o na sua vida
não viu) 

centual de res

rcentual de re

unca

mente

es   

mente

0,83

3,32

Financeiros

tivos sociais

Gosta

o do mundo

Outros

Branco

spostas da qu
a estava relaci

spostas da que

 

espostas da q

12,45

15

4,15

8,71

0,83

11,20

4,56

estão 5 (Você
ionado com a

estão 6 (Qual 

questão 7 (Po

18,26

22,41

5

23,24

5,77

19,50

0

ê já percebeu 
algum conceit

profissão voc

or que quer e

4

que algum 
to de física 

 

cê pretende 

 

xercer esta 

 

46,89

37,34

70,54

477 



 

Grá

Grá

Grá
mat

áfico 5.8: Perc

áfico 5.9: Perc

áfico 5.10: P
temática?) 

Nã

Não - Proble

Sim

Não

Sim

Não

centual de resp

centual de resp

ercentual de 

Sim - Go

o - Remunera

emas da profis

Não go

Não - Ou

postas da ques

 

postas da ques

respostas da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim

osta

Não

ação

ssão

osta

tros

4

stão 8 (Você p

stão 9 (Você g

questão 10 

4,15

9,13

10,79

5,81

12,03

37,76

39,42

pretende ser p

gosta de estud

(Você gosta 

21,16

62,24

60,58

professor?) 

 

dar física?) 

 

de estudar 

 

36,93

488 



 

Grá
pro

Grá
pro

áfico 5.11: Pe
ofessores da es

áfico 5.12: Pe
ofessores de fí

São bons, oti

Regula
pod

Sã

São bons, ot

Regul
pod

Sã

ercentual de re
scola) 

ercentual de re
sica da escola

imos, intelige

ares, fazem o 
dem, razoáve

Não gos

ão ruins, pessi

Bra

imos, intelige

ares, fazem o
dem, razoáve

Não gos

ão ruins, pessi

Bra

espostas da q

espostas da q
a?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ntes

que 
is

stam

mos

anco

0,83

0,83

1,24

entes

 que 
is

stam

imos

anco

2,4

7

0,83

questão 11 (Qu

questão 12 (Qu

30

3

3

4

23,65

49

7,47

3

ual sua opiniã

ual sua opiniã

0,29

5

ão sobre os 

 

ão sobre os 

 

66,80

65,56

499 



 

 

 

 

Grá
pro

Grá
imp

áfico 5.13: Pe
ofessores de m

áfico 5.14: Pe
portância as d

São bons, oti

Regula
pod

Sã

Sim

Não

Branco

ercentual de re
matemática da 

ercentual de re
isciplinas de f

 

imos, intelige

ares, fazem o 
dem, razoáve

Não gos

ão ruins, pessi

Bra

1,24

espostas da q
escola) 

espostas da qu
física?) 

ntes

que 
is

stam

mos

anco

2,9

4,9

1,24

questão 13 (Qu

uestão 11 (Vo

20,75

0

98

4

3

ual sua opiniã

ocê acha que 

9,83

ão sobre os 

 

a escola da 

 

70,12

58,92

500 



51 

 

6 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

 

1) Tem formação em física? 

 Verificou-se que a maior parte dos professores participantes da pesquisa, 

aproximadamente setenta e um por cento, tem formação em física. Cabe, no entanto, observar 

que esse quadro, onde a maioria dos professores tem formação em física, não é uma realidade 

nas escolas. Assim, por exemplo, verificou-se junto a Representação de Ensino de Jaru que 

embora o município de Jaru possua cerca de doze professores que ministram aulas de física, 

nenhum dos professores do quadro efetivos tem formação em física. 

 

2) Se formou na UNIR? 

Constatou-se que todos os professores que responderam ao questionário são oriundos 

da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Paraná. Este resultado decorre da 

facilidade em se contatar ex-colegas de curso. 

 

3) Tem intenção de permanecer na carreira docente? 

Verificou-se que aproximadamente setenta e dois por cento dos professores tem 

intenção de permanecer na carreira docente, sendo que apenas cerca de vinte e oito por cento 

pretendem seguir outra profissão futuramente. 

 

4) Há quanto tempo se formou? 

Os professores que responderam ao questionário são todos formados pela 

Universidade Federal de Rondônia, desde os recém-formados até os professores com vários 

anos de experiência, observando-se que os professores recém formados tem formação em 

física e os que já atuam a um maior período de tempo são formados em matemática, tendo 

uma média aproximada de cinco anos de formação, conforme quadro abaixo. 

 
Quadro 6.1: Respostas a questão 4 (Há quanto tempo se formou?) 

Professor 1 2 3 4 5 6 7 Média 

Número de anos que se 

formou 

1 3 12 1,5 2,5 2 15 5,2 
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5) Há quanto tempo ministra aulas? 

Entre os professores participantes da pesquisa verificou-se professores no início de 

carreira e professores próximos a aposentadoria, sendo a média de nove anos, conforme 

quadro abaixo.  

 
Quadro 6.2: Respostas a questão 5 (Há quanto tempo ministra aulas?) 

Professor 1 2 3 4 5 6 7 Média 

Número de anos que ministra 

aulas 

0,5 3 22 1 2 1,5 32 8,8 

 

6) Ministra aulas em que disciplinas? 

Constatou-se que boa parte dos professores, cerca de cinqüenta e sete por cento, 

ministra aulas de física e matemática, cerca de vinte e oito por cento ministram aulas apenas 

de física e aproximadamente quatorze por cento ministram aulas de física e química. 

 

7) As disciplinas de física na escola onde você trabalha são ministradas por um 

professor licenciado em física?  

Verificou que quase setenta e dois por cento dos professores atestaram que nas escolas 

onde trabalham as aulas são ministradas por um professor licenciado em física. 

 

8) Entre as opções ótima, boa, regular, ruim e péssima, considera sua 

remuneração mensal? 

A maioria dos professores, aproximadamente quarenta e três por cento, considerou sua 

remuneração mensal ruim, cerca de vinte nove por cento considerou razoável e 

aproximadamente vinte e nove por cento a considerou boa. 

 

9) Entre as opções ótima, boa, regular, ruim e péssima, quanto à estrutura 

oferecida na escola para o ensino de física, a mesma pode ser? 

Constatou-se que a maior parcela dos professores que responderam ao questionário, 

cerca de quarenta e três por cento considerou a estrutura oferecida ruim, aproximadamente 

vinte nove por cento considerou razoável e aproximadamente vinte e nove por cento a 

considerou boa. 
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10) Das opções preparar os alunos para passar no vestibular, fornece-lhes 

conhecimento para entender melhor o mundo, aplicar os conceitos para prepará-los 

para o mercado de trabalho e desenvolver a capacidade de raciocínio dos alunos, qual 

tem sido seu principal objetivo ao ministrar suas aulas de física? 

Verificou-se que cerca de vinte e nove por cento dos professores participantes da 

pesquisa tem como principal objetivo, ao ministrar aulas, fornecer conhecimento para 

entender melhor o mundo, aproximadamente vinte e nove por cento asseverou que o objetivo 

é preparar os alunos para o mercado de trabalho, aproximadamente quatorze por cento 

afirmou que seu intuito é desenvolver a capacidade de raciocínio dos alunos e cerca de vinte e 

nove por cento disseram que visam todos os objetivos anteriores e ainda procuram preparar os 

alunos para o vestibular.  

 

11) Diante de alguma situação problema real relacionada à física, seus alunos 

seriam capazes de resolver o problema de maneira satisfatória? 

Aproximadamente vinte e nove por cento dos professores que responderam ao 

questionário afirmaram que “Sim”, cerca de vinte e nove por cento acreditam que “Não”, 

cerca de vinte e oito por cento dos professores disseram que os alunos identificariam o 

conceito físico, mas não o resolveriam matematicamente e aproximadamente quatorze por 

cento disse que os alunos resolveriam o problema matematicamente, mas não identificariam o 

conceito físico. 

  

12) Das disciplinas abaixo-relacionadas (que são todas disciplinas atualmente 

oferecidas pelo curso de Licenciatura em Física da Unir, Campus de Ji-Paraná), indique 

o uso que você faz delas no seu trabalho. 

Verificou-se que a utilização mais intensa são as matérias de física básica e de 

matemática básica, as matérias de física experimental, química, didática e língua portuguesa. 

Das matérias de física básica, as menos utilizadas são magnetismo e fluídos e as disciplinas de 

cálculo praticamente não são utilizadas. 

 

13) Quais disciplinas ou tópicos você considera que deveriam ser incluídas nas 

grades dos cursos de licenciatura em física? 

Os professores ou não apresentaram sugestões ou as que apresentaram já são 

disciplinas que constam na grade curricular do Curso de Licenciatura em Física. 
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14) Percentual dos alunos que possuem conhecimento básico de matemática para 

cursar as disciplinas de física? 

Verificou-se que os professores, em média, atestam que apenas quarenta e quatro por 

cento dos alunos tem conhecimento matemático para cursar a disciplina. 

 

15) Qual o índice (percentual) de aprovação médio de seus alunos? 

Constatou-se que os professores participantes da pesquisa afirmam que em média que 

o índice de aprovação dos alunos é de oitenta e cinco por cento. 

 

16) Qual a importância que a direção da escola dá a disciplina de física?  

A nota média dos professores que responderam ao questionário foi 7,8.  

 

17) Qual o percentual médio do conteúdo passado (ementa atingida)? 

Verificou-se que em média os professores atingem setenta por cento da ementa 

proposta. 

 

18) Entre as opções superficialmente, razoavelmente e de forma bem 

aprofundada, os conteúdos da ementa realmente vistos pelos alunos (o percentual 

respondido na questão anterior) é passado a eles de que forma? 

Constatou-se que aproximadamente setenta e dois por cento dos professores que 

responderam o questionário passam o conteúdo de forma razoável, cerca de quatorze por 

cento ministram de forma aprofundada e os demais não responderam. 

 

19) Qual o percentual dos alunos que realmente assimilaram a disciplina? 

Verificou-se que em média os professores que responderam o questionário atestam 

que cinqüenta e sete por cento dos alunos realmente aprenderam a disciplina. 

 

20) Tem laboratórios de física na escola? 

Constatou-se que em quase sessenta por cento dos professores que responderam o 

questionário possuem laboratórios de física em suas respectivas escolas. 

 

21) Em caso positivo, quais as condições em que ele se encontra? 



55 

Cerca de trinta e três por cento dos abrangidos na pesquisa e que possuem laboratório 

disseram que a condição é ruim, trinta e três por cento asseverou ser razoável e também 

aproximadamente trinta e três por cento afirmou ser boa. 

 

22) Freqüência do uso do laboratório?  

Os professores que responderam ao questionário atestaram usar pouco o laboratório. 

 

23) No caso de pouco uso do laboratório, qual a razão? 

Aproximadamente sessenta e sete por cento dos professores que responderam o 

questionário que possuem laboratório disseram que as razões do pouco uso são a falta de 

técnicos e a pouca carga horária para a ministrar a disciplina. 

 

24) Você já elaborou projetos para conseguir recursos do governo federal para a 

escola? 

Constatou-se que os professores abrangidos na pesquisa nunca fizeram projetos para 

conseguir recursos, alegando falta de tempo, de conhecimento, de informação, de divulgação 

e também a falta de conhecimento técnico para elaboração de projetos. 

 

25) Sabe se a escola já elaborou projetos para conseguir recursos do governo 

federal? 

Os professores que responderam o questionário que não tinham conhecimento de 

projetos da escola atestaram falta de informação e pouco tempo de escola, os que sabiam dos 

projetos apresentaram o Plano de Desenvolvimento de Escola (PDE). Houve também os que 

sabiam de projetos, mas não sabiam quais eram. 

 

26) Comente livremente os pontos fortes e fracos da sua profissão? 

Professor Comentário 
1 - Falta tempo p/ preparar aulas mais dinâmicas,  

- A escola não tem estrutura p/ um laboratório 
- Falta conhecimento dos alunos em matemática básica. 

2 “Ponto forte: amplo mercado de trabalho” 
“Pontos fraco: falta de infra-estrutura, desvalorização profissional,” 

3 “...Seguimento de planejamento anual diversos tipos de avaliações (oral, escrita, 
trabalhos)” 

4 * falta de interesse dos alunos; 
* falta de participação dos pais; 
* indisciplina; 
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* falta de Maturidade, organização de comprometimento da equipe pedagógica 
da escola; 
* nunca existe materiais (equipamentos suficientes ) para, fazer aulas no 
laboratório; 
* acredito que o pior de todos os pontos seja a falta de respeito e 
reconhecimento por parte dos alunos, pais e nossos representantes” 
...................................................................... 
“Bom o único ponto forte de minha profissão é: Ser educador é exercer a mais 
refinada das profissão. Professor é um profissional na arte de melhorar o ser 
humano. 
Se todas as nossas reivindicações fossem atendidas sem duvidas a educação 
brasileira seria uma das Melhores!” 

5 “Fracos: remuneração, falta de interesse dos alunos, pouco tempo (carga 
horária) para desenvolver os conteúdos de acordo com as técnicas 
construtivistas.” 
“Fortes: o reconhecimento pessoal que se recebe de alguns alunos e pais; a 
satisfação de (tentar) ensinar ‘coisas’ que eu sei (física).” 

6 “Pontos fortes: Interesse na contratação de profissionais qualificados.” 
“Pontos fracos: Pouco interesse em investimento de estruturas (laboratórios, 
bibliotecas, feira de ciências e outros).” 

7 Não fez comentários. 
 

 

6.1 APRESENTAÇÃO GRÁFICA E TABULAR DAS RESPOSTAS OBTIDAS  

 

 
Gráfico 6.1: Percentual de respostas da questão 1 (Tem formação em Física?) 

 

 

Gráfico 6.2: Percentual de respostas da questão 2 (Se formou na UNIR?) 
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Gráfico 6.3: Percentual de respostas da questão 3 (Tem intenção de permanecer 
na carreira docente?) 

 

 

Gráfico 6.4: Percentual de respostas da questão 6 (Ministra aulas em que 
disciplinas?) 

 

 
Gráfico 6.5: Percentual de respostas da questão 7 (As disciplinas de física na 
escola onde você trabalha são ministradas por um professor licenciado em 
física?) 

 

 
Gráfico 6.6: Percentual de respostas da questão 8 (Considera sua remuneração 
mensal? 
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Gráfico 6.7: Percentual de respostas da questão 9 (Quanto à estrutura oferecida 
para o ensino de física, a mesma pode ser considerada?) 

 

 
Gráfico 6.8: Percentual de respostas da questão 10 (Das opções abaixo qual tem 
sido o seu principal objetivo ao ministrar suas aulas de física?) 
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Quadro 6.3: Respostas a questão 12 (Das disciplinas abaixo-relacionadas, indique o uso que você faz delas no 
seu trabalho: (0 = nunca usa e 10 = usa muito)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor 1 2 3 4 5 6 7 Média
Matemática Básica 10 10 10 9 10 10 10 9,8
Introdução à Geometria Analítica e Vetorial 10 7 6 2 2 0 8 5
Cálculo Diferencial 2 1 6 0 0 0 1 1,5
Cálculo Integral 2 0 6 0 0 0 1 1,2
Equações Diferenciais Aplicadas na Física 7 0 6 2 0 0 8 3
Cálculo de Funções de Várias Variáveis 7 0 8 5 1 0 9 4
Mecânica I 10 9 10 8 10 8 8
Mecânica II 7 9 8 3 10 8 6
Termodinâmica 10 9 8 8 7 0 9 7
Oscilações e Ondas 10 9 7 7 4 0 4 6
Fluídos 5 9 6 5 9 0 4 5
Óptica 10 7 8 8 5 0 4 6
Eletricidade 10 9 9 10 10 10 8 9,5
Magnetismo 10 9 1 5 5 5 6 6
Introdução a Teoria da Relatividade 2 2 1 0 4 0 8 2
Introdução a Física Quântica 2 3 1 0 4 0 9 3
Física Experimental I 10 8 3 7 7 5 5 6,5
Física Experimental II 10 8 3 7 7 5 5 6,5
Química I 10 7 0 3 1 10 2 8,5
Processamento de Dados 2 2 0 0 0 0 2 1
Metodologia Científica 10 5 0 5 2 10 7 6
Língua Portuguesa 10 9 0 5 10 10 8 7,5
Didática no Ensino da Física 10 9 0 7 10 10 8 8
Psicologia da Educação 10 8 0 7 10 10 6 7
Instrumentação para o Ensino de Ciências 10 9 0 6 2 0 8 5
Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física 10 8 0 8 6 10 6 7
Laboratório de Física Moderna 3 3 0 0 0 0 2 1
Estagio Supervisionado 10 8 0 0 8 0 0 4
Seminários em Filosofia das Ciências 10 9 0 0 2 0 0 3
Instrumentação Para o Ens. de Física 10 9 0 0 5 0 0 3,5
Legislação Educacional 10 8 0 0 6 10 0 5
Seminários em Historia da Física 10 8 0 0 8 0 0 4
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Gráfico 6.9: Percentual de respostas da questão 11 (Diante de alguma situação 
problema real relacionado à física, seus alunos seriam capazes de resolver o 
problema de maneira satisfatória?) 

 

 
Quadro 6.4: Respostas a questão 14 (Percentual dos alunos que possuem conhecimento básico de 
matemático para cursar as disciplinas de física? (0% - nenhum dos alunos tem conhecimentos 
básicos, 100% todos os alunos tem conhecimentos)). 
Professor 1 2 3 4 5 6 7 Média 

Percentual (%) 40 15 60 50 60 30 50 44 

 
Quadro 6.5: Respostas a questão 15 (Qual índice (percentual) de aprovação médio de seus alunos? 
(0% - nenhum aluno é aprovado a 100% - todos os alunos são aprovados)): 
Professor 1 2 3 4 5 6 7 Média 

Percentual (%) 75 95 70 90 80 95 90 85 

 
Quadro 6.6: Respostas a questão 16 (Qual a importância que a direção da escola dá a disciplina de 
física? (0 - nenhuma a 10 - muita importância)): 
Professor 1 2 3 4 5 6 7 Média 

Nota 7 9 8 6 8 8 9 7,8 

 
Quadro 6.7: Respostas a questão 17 (Qual o percentual médio do conteúdo passado (ementa 
atingida)? (0% - nenhum conteúdo da ementa é visto pelos alunos a 100% - toda a ementa é vista 
pelos alunos)): 
Professor 1 2 3 4 5 6 7 Média 

Percentual (%) 95 70 70 60 70 50 70 70 
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Gráfico 6.10: Percentual de respostas da questão 18 (Os conteúdos da ementa 
realmente vistos pelos alunos (o percentual respondido na questão anterior) é 
passado a eles de que forma:) 

 

 

 

Quadro 6.8: Respostas a questão 19 (Qual o percentual dos alunos que realmente assimilaram a 
disciplina? (0% - nenhum aluno aprende a disciplina, 100% - todos os alunos aprendem a 
disciplina)): 
Professor 1 2 3 4 5 6 7 Média 

Percentual (%) 75 70 50 50 40 70 50 57 

 

 

Gráfico 6.11: Percentual de respostas da questão 20 (Tem laboratório de física na 
escola?) 

 

 
Gráfico 6.12: Percentual de respostas da questão 21 (Em caso positivo, quais as 
condições em que ele se encontra?) 

 

 

42,86

57,14

Sim

Não

0,00

33,33

33,33

33,33

0,00

Péssima

Ruim 

Razoável 

Boa 

Ótima

0,00

71,43

14,29

14,29

superficialmente 

razoavelmente 

de forma bem aprofundada

Branco



62 

Quadro 6.9: Respostas a questão 22 (Freqüência do uso do laboratório? (0 – nunca uso o 
laboratório, 10 – uso em toda aula)) 
Professor 1 2 3 4 5 6 7 Média 

Nota 0 NP NP 2 NP NP 4 2 
 OBS: NP = Não possui 

 

 

Gráfico 6.13: Percentual de respostas da questão 23 (No caso de pouco uso do 
laboratório, qual a razão?) 

 

 

Quadro 6.10: Respostas a questão 24 (Você já elaborou projetos para conseguir recursos do Governo federal para 
a escola?) 
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5 x
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6 x Falta de informação
7 x Não respondeu
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Quadro 6.11: Respostas a questão 25 (Sabe se a escola já elaborou projetos para conseguir recursos do Governo 
Federal para a escola?) 

 

 

 

Professor Sim Projeto Não Motivo
1 x Pouco tempo de tabalho na escola
2 x PDE
3 - - - Não respondeu
4 x 0
5 x PDE, Gescolar
6 x Nunca me informaram
7 x Não Respondeu
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7 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES NÃO FORMADOS 

 

 

1) Entre as opções exercer o magistério, fazer concurso público não relacionado à 

área docente e outros, após o termino do curso de Física, você pretende?  

Verificou-se que todos os professores que responderam o questionário que ainda não 

se formaram, após o término de curso, não pretendem seguir a carreira docente, tendo os 

mesmo a intenção de realizar concurso público em outras áreas. 

 

2) Quais as razões que o motivaram a escolher a alternativa acima que você 

escolheu? 

Os professores que responderam o questionário apontaram como principal motivo de 

não seguirem a carreira docente a remuneração insatisfatória e também a desvalorização 

profissional. 

 

3) O que seria necessário ocorrer para você exercer o magistério após o termino 

da faculdade?  

Os professores não formados abrangidos na pesquisa atestaram que para exercer a 

carreira docente seria necessária a melhoria das condições de trabalho, a valorização 

profissional e uma melhoria sensível na remuneração dos profissionais da educação. 

 

4) Quanto tempo para se formar? 

Inferiu-se que em média os professores que responderam o questionário não formados 

irão concluir seus cursos em cinco meses, conforme mostra o quadro abaixo. 

 
Quadro 7.1: Respostas a questão 4 (Quanto tempo para se formar?) 

Professor 1 2 3 Média 
Número de anos para se formar 2 meses 2 meses 12 meses  5 meses 

 

5) Há quanto tempo ministra aulas? 

Verificou-se que em média os professores que responderam o questionário que ainda 

não se formaram ministram aulas há onze meses, conforme mostra o quadro abaixo. 
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Quadro 7.2: Respostas a questão 5 (Há quanto tempo ministra aulas) 
Professor 1 2 3 Média 
Número de meses que ministra aulas 24 meses 5 meses 6 meses  11 meses 

 

6) Ministra aula de que disciplinas?  

Foi possível constatar que os professores que responderam o questionário não 

formados ministram aulas principalmente nas disciplinas de física e matemática, sendo que 

alguns ministram aulas também de química e ciências. 

 

7) As disciplinas de física na escola onde você trabalha são ministradas por um 

professor licenciado em física?  

Nas escolas onde laboram os participantes da pesquisa, as disciplinas de física são 

todas ministradas por professores da área. 

 

8) Entre as opções ótima, boa, regular, ruim e péssima, considera sua 

remuneração mensal?  

A maior parcela dos professores que responderam o questionário, cerca de sessenta 

por cento, considerou sua remuneração mensal ruim, o restante considerou razoável. 

 

  9) Entre as opções ótima, boa, regular, ruim e péssima, quanto à estrutura 

oferecida na escola para o ensino de física, a mesma pode ser?  

Constatou-se a maioria dos professores abrangidos na pesquisa consideram a estrutura 

da escola para o ensino de física ruim e o restante considera boa. 

 

  10) Das opções preparar os alunos para passar no vestibular, fornece-lhes 

conhecimento para entender melhor o mundo, aplicar os conceitos para prepará-los 

para o mercado de trabalho e desenvolver a capacidade de raciocínio dos alunos, qual 

tem sido seu principal objetivo ao ministrar suas aulas de física?  

Os professores que responderam o questionário se dividiram em suas respostas 

equitativamente nas seguintes opções: fornecer conhecimento para entender melhor o mundo, 

desenvolver a capacidade de raciocínio dos alunos e preparar os alunos para o vestibular.  
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11) Diante de alguma situação problema real relacionada à física, seus alunos 

seriam capazes de resolver o problema de maneira satisfatória? 

Todos os professores não formados que responderam o questionário atestaram que 

seus alunos identificariam o conceito físico, mas não resolveriam matematicamente.  

 

12) Das disciplinas abaixo-relacionadas (que são todas disciplinas atualmente 

oferecidas pelo curso de Licenciatura em Física da Unir, Campus de Ji-Paraná), indique 

o uso que você faz delas no seu trabalho. 

Assim como os professores formados que responderam o questionário, verificou-se 

que as matérias mais usadas são as matérias de física básica e a de matemática básica, sendo 

que as disciplinas de calculo são pouco utilizadas pelos professores no exercício da docência. 

A matéria de física básica menos utilizada é a de fluidos. 

 

13) Quais disciplinas ou tópicos você considera que deveriam ser incluídas nas 

grades dos cursos de licenciatura em física? 

Os professores que responderam o questionário fizeram as seguintes sugestões:  

* “matérias que envolvam mais a parte pedagógica e também mais laboratórios”; 

* “Acho que todas as disciplinas deveriam ter a parte prática e teórica aplicadas 

simultaneamente”; 

* “inclusão da matéria de trigonometria na grade”.  

Salienta-se que apesar de não ser uma disciplina específica da grade do Curso de 

Licenciatura em Física da UNIR – Campus Ji-Paraná[19], a matéria de trigonometria está 

incluída na ementa da disciplina de Matemática Básica, sendo ministrada no primeiro período 

do referido curso. 

 

14) Percentual dos alunos que possuem conhecimento básico de matemática para 

cursar as disciplinas de física? 

Inferiu-se que em média os professores que responderam o questionário acreditam que 

quinze por cento dos alunos tem conhecimento matemático para cursar a disciplina. 

 

15) Qual o índice (percentual) de aprovação médio de seus alunos? 

Verificou-se entre os participantes da pesquisa que média que o índice de aprovação 

dos alunos é de setenta e dois cento. 
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16) Qual a importância que a direção da escola dá a disciplina de física?  

Os professores que responderam o questionário dividiram-se quanto à questão, 

apresentado valorações diferentes para a importância que a escola dá a disciplina.  

 

17) Qual o percentual médio do conteúdo passado (ementa atingida)? 

Constatou que em média os professores que responderam o questionário atingem 

quarenta e dois por cento da ementa planejada. 

 

18) Entre as opções superficialmente, razoavelmente e de forma bem 

aprofundada, os conteúdos da ementa realmente vistos pelos alunos (o percentual 

respondido na questão anterior) é passado a eles de que forma? 

Todos os professores que responderam o questionário atestaram que a ementa é vista 

de forma razoável. 

 

19) Qual o percentual dos alunos que realmente assimilaram a disciplina? 

Verificou-se que em média os professores responderam o questionário afirmam que 

apenas trinta e dois por cento dos alunos realmente assimilaram disciplina. 

 

20) Tem laboratório de física na escola? 

A maior parcela dos participantes da pesquisa atestou que não possuem laboratórios de 

física em suas respectivas escolas. 

 

21) Em caso positivo, quais as condições em que ele se encontra? 

Verificou-se que onde se tem laboratório o mesmo está em boas condições. 

 

22) Freqüência do uso do laboratório? 

Constatou-se que se usa muito pouco o laboratório. 

 

23) No caso de pouco uso do laboratório, qual a razão? 

Os motivos apresentados para o pouco uso do laboratório foram: a falta de tempo para 

preparar aulas no laboratório, falta de conhecimento para lidar com os equipamentos e a carga 

horária da disciplina ser insuficiente para desenvolver atividades no laboratório. 
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  24) Você já elaborou projetos para conseguir recursos do governo federal para a 

escola? 

Constatou-se que os que responderam o questionário nunca elaboraram projetos para 

conseguir recursos, sendo que na única alegação para não ter feito projetos foi: “Ainda não 

tinha pensado”. 

 

  25) Sabe se a escola já elaborou projetos para conseguir recursos do governo 

federal? 

Verificou-se que os professores que responderam o questionário que não tinham 

conhecimento de recursos do governo na escola e o que afirmou que tinha não soube informar 

qual. 

 

26) Comente livremente os pontos fortes e fracos da sua profissão? 

Professor Comentário 
1 “Pontos fortes: As amizades dentro do setor de trabalho. O gosto pela matéria.” 

“Pontos fracos: O salário, baixo interesse dos alunos. A distância de casa,” 
2 Não realizou comentários. 
3 “É muito satisfatório poder colaborar com a formação dos alunos, poder 

contribuir, mas às vezes isso e desgastante por causa da falta de respeito dos 
alunos, da desvalorização salarial, e péssimas áreas de trabalho.” 

 

 

7.1 APRESENTAÇÃO GRÁFICA E TABULAR DAS RESPOSTAS OBTIDAS  

 

 
Gráfico 7.1: Percentual de respostas da questão 1 (Após o termino do curso de 
física, você pretende?) 
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Gráfico 7.2: Percentual de respostas da questão 2 (Quais as razões que o 
motivaram a escolher a alternativa acima que você escolheu?) 

 

 

Gráfico 7.3: Percentual de respostas da questão 3 (O que seria necessário ocorrer 
para você exercer o magistério após o termino da faculdade?) 

 

 

Gráfico 7.4: Percentual de respostas da questão 6 (Ministra aula de que 
disciplinas?) 

 

 
Gráfico 7.5: Percentual de respostas da questão 7 (As disciplinas de física na 
escola onde você trabalha são ministradas por um professor licenciado em 
física?) 
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Gráfico 7.6: Percentual de respostas da questão 8 (Como você qualificaria sua 
remuneração?) 

 

 

Gráfico 7.7: Percentual de respostas da questão 9 (Quanto à estrutura oferecida 
na escola para o ensino de física, a mesma pode ser considerada?) 
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Quadro 7.3: Respostas a questão 12 (Das disciplinas abaixo-relacionadas, indique o uso que você faz delas 
no seu trabalho? (0 = nunca usa e 10 = usa muito)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Professor 1 2 3 Média
Matemática Básica 10 10 10 10
Introdução à Geometria Analítica e Vetorial 8 8 10 8,5
Cálculo Diferencial 0 1 0 0
Cálculo Integral 0 0 0 0
Equações Diferenciais Aplicadas na Física 0 0 0 0
Cálculo de Funções de Várias Variáveis 0 0 0 0
Mecânica I 8 10 10 9,5
Mecânica II 8 10 10 9,5
Termodinâmica 8 10 10 9,5
Oscilações e Ondas 8 7 0 5
Fluídos 7 0 0 2,5
Óptica 7 10 10 9
Eletricidade 9 8 10 9
Magnetismo 7 5 10 7,5
Introdução a Teoria da Relatividade 3 5 0 3
Introdução a Física Quântica 2 0 0 0,5
Física Experimental I 7 0 10 6
Física Experimental II 3 8 0 4
Química I 6 0 0 2
Processamento de Dados 0 0 0 0
Metodologia Científica 3 0 0 1
Língua Portuguesa 0 10 0 3,5
Didática no Ensino da Física 0 10 10 7
Psicologia da Educação 0 10 0 3,5
Instrumentação para o Ensino de Ciências 9 10 0 6,5
Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física 2 0 0 1
Laboratório de Física Moderna 0 0 0 0
Estagio Supervisionado 0 0 10 3,5
Seminários em Filosofia das Ciências 0 0 10 3,5
Instrumentação Para o Ens. de Física 9 0 10 6,5
Legislação Educacional 0 0 0 0
Seminários em Historia da Física 3 5 10 6
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Gráfico 7.8: Percentual de respostas da questão 10 (Das opções abaixo, qual tem 
sido seu principal objetivo ao ministrar aulas de física?) 

 

 

Gráfico 7.9: Percentual de respostas da questão 11 (Diante de alguma situação 
problema real relacionado à física, seus alunos seriam capazes de resolver o 
problema de maneira satisfatória?) 

 

 

Quadro 7.4: Respostas a questão 14 (Percentual dos alunos que possuem conhecimento básico de 
matemático para cursar as disciplinas de física? (0% - nenhum dos alunos tem conhecimentos 
básicos, 100% todos os alunos tem conhecimentos)). 
Professor 1 2 3 Média 
Percentual (%) 15 10 20 15
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Quadro 7.5: Respostas a questão 15 (Qual índice (percentual) de aprovação médio de seus alunos? 
(0% - nenhum aluno é aprovado a 100% - todos os alunos são aprovados)): 
Professor 1 2 3 Média 
Percentual (%) 85 50 80 72

 
Quadro 7.6: Respostas a questão 16 (Qual a importância que a direção da escola dá a disciplina de 
física? (0 - nenhuma a 10 - muita importância)): 
Professor 1 2 3 Média 
Nota 6 5 9 6,6

 
Quadro 7.7: Respostas a questão 17 (Qual o percentual médio do conteúdo passado (ementa 
atingida)? (0% - nenhum conteúdo da ementa é visto pelos alunos a 100% - toda a ementa é vista 
pelos alunos)): 
Professor 1 2 3 Média 
Percentual (%) 50 40 35 42

 

Gráfico 7.10: Percentual de respostas da questão 18 (Os conteúdos da ementa 
realmente vistos pelos alunos (o percentual respondido na questão anterior) é 
passado a eles de que forma?) 

 

 
Quadro 7.8: Respostas a questão 19 (Qual o percentual dos alunos que realmente assimilaram a 
disciplina? (0% - nenhum aluno aprende a disciplina, 100% - todos os alunos aprendem a 
disciplina)): 
Professor 1 2 3 Média 
Percentual (%) 20 15 60 32

 
Gráfico 7.11: Percentual de respostas da questão 20 (Tem laboratório de física na 
escola?) 
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Gráfico 7.12: Percentual de respostas da questão 21 (Em caso positivo, quais as 
condições em que ele se encontra?) 

 

 

Quadro 7.9: Respostas a questão 22 (Freqüência do uso do laboratório? (0 – nunca uso o 
laboratório, 10 – uso em toda aula)) 
Professor 1 2 3 Média 
Nota  NP NP 3 3
OBS: NP = Não possui 

 

Gráfico 7.13: Percentual de respostas da questão 23 (Em caso do pouco uso, qual 
a razão?) 

 
 

Quadro 7.10: Respostas a questão 24 (Você já elaborou projetos para conseguir recursos do Governo federal 
para a escola?) 
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Quadro 7.11: Respostas a questão 25 (Sabe se a escola já elaborou projetos para conseguir recursos do 
Governo Federal para a escola?) 
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1 x Não sei
2 x Não respondeu
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8 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS EGRESSOS 

 

 

1) Profissão 

A maioria dos egressos entrevistados do Curso de Licenciatura Plena em Física são 

atualmente funcionários públicos, em geral da área de Segurança Pública. 

 

2) Das alternativas fazer a prova do vestibular, usar na área em que trabalha, 

analisar os fenômenos que ocorrem no dia-a-dia, solucionar os problemas utilizando 

conceitos físicos e outros, qual a primeira em que você mais utilizou os conhecimentos 

apreendidos no curso de física, qual a segunda, etc., e indique a freqüência (nunca, 

raramente, às vezes ou freqüentemente) do uso de conhecimento em cada uma.  

Verificou-se que a principal utilização feita pelos egressos dos conhecimentos de 

física foi para analisar os fenômenos que ocorrem no dia-a-dia e, quando perguntados sobre a 

freqüência de utilização, a maioria atestou que faz freqüentemente, a segunda opção escolhida 

foi solucionar problemas utilizando conceitos físicos, sendo que a maior parcela disse que faz 

isso “Às vezes”. A terceira opção escolhida pelos mesmos foi para aplicar na área em que 

trabalham, sendo que fazem isso “Às vezes” ou “Raramente”, a quarta opção foi para fazer o 

vestibular, sendo que se utilizaram dos conhecimentos “Às vezes”. 

 

3) Já exerceu o magistério? 

Constatou-se que a maior parcela, aproximadamente setenta e dois por cento, dos 

entrevistados nunca exerceu o magistério. 

 

4) Dos motivos retorno financeiro insatisfatório, não teve afinidade com a docência, não 

conseguiu vaga no mercado de trabalho, as condições para prática docente eram 

insatisfatórias, não se sente preparado para entrar em sala de aula e outro, o que mais 

influenciou para que você não ingressasse ou permanecesse na prática docente? 

A maior parte dos egressos, aproximadamente quarenta e três por cento, atestaram que 

não ingressou na docência por causa da remuneração, cerca de vinte nove por cento em razão 

de não ter conseguido vaga no mercado de trabalho e apenas quatorze por cento asseverou que 

não exerceu o magistério em razão das condições de trabalho. 
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5) Que seria necessário ocorrer para você exercer o magistério? 

Verificou-se que a maioria dos egressos participantes da pesquisa, cerca de cinqüenta 

e sete por cento, afirmaram que exerceriam a docência caso as condições de trabalho e a 

remuneração melhorasse, cerca de quatorze por cento disse que não está em sala de aula por 

que não conseguiu vaga no mercado e também quatorze por cento atestou que exerceriam a 

docência caso houvesse uma valorização da profissão, tanto pela sociedade como pelas 

entidades governamentais. 

 

 

8.1 APRESENTAÇÃO GRÁFICA E TABULAR DAS RESPOSTAS OBTIDAS  

 

 
Gráfico 8.1: Percentual de respostas da questão 1 (Profissão?) 

 

  

Gráfico 8.2: Percentual de respostas da questão 2 (Das alternativas abaixo, qual a primeira em que você mais 
utilizou os conhecimentos apreendidos no curso de física, qual a segunda, etc.?) 
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Gráfico 8.3: Percentual de respostas da questão 2 opção 1 (Freqüência de 
utilização para fazer a prova do vestibular?) 

 

 

Gráfico 8.4: Percentual de respostas da questão 2 opção 2 (Freqüência de 
utilização na área em que trabalha?) 

 

 

Gráfico 8.5: Percentual de respostas da questão 2 opção 3 (Freqüência de 
utilização para analisar os fenômenos que ocorrem no dia-a-dia?) 
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Gráfico 8.6: Percentual de respostas da questão 2 opção 4 (Freqüência de 
utilização solucionar problemas utilizando conceitos físicos?) 

 

 

Gráfico 8.7: Percentual de respostas da questão 3 (Já exerceu o magistério?) 

 

 

Gráfico 8.8: Percentual de respostas da questão 4 (O que mais influenciou para 
que você não ingresse ou permanecesse na prática docente?) 
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Gráfico 8.9: Percentual de respostas da questão 5 (Que seria necessário ocorrer 
para você exercer o magistério?) 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

Ao observarmos os dados obtidos através da presente pesquisa pode-se constatar que 

os alunos não possuem uma aversão ou repulsa quanto à matéria de física, sendo que um 

número relevante de alunos atestou gostar de estudar a disciplina. Além disso, os mesmos 

fizeram avaliações positivas quantos aos professores que atuam na escola e, principalmente, 

dos que atuam nas disciplinas de ciências exatas, sendo que somente alguns casos houve 

ocorrência de avaliações negativas quanto aos professores que ministram as disciplinas. 

Verificou-se também que a maioria dos alunos pretende seguir carreira na área da saúde, 

tendo também os mesmos mostrado maior afinidade pela disciplina de biologia. 

 Foi possível se constatar também que quase metade dos alunos participantes da 

pesquisa nunca se utilizou de qualquer conceito físico para resolver qualquer tipo de problema 

real. Ainda verificou-se que uma parcela significativa dos alunos nem mesmo percebem que 

existe algum conceito físico diante de uma situação real do cotidiano. Além disso, quando 

questionados se seriam capazes de identificar fenômenos ou conceitos físicos, somente 

através da capacidade de raciocínio desenvolvida pelos mesmos, verificou-se que os mesmos 

somente “às vezes” eram capazes de identificar conceitos físicos através de modo indutivo. 

Isto nos leva a concluir que a forma como é administrada as disciplinas de física nas escolas 

não levam os alunos a descobrir suas aplicações práticas e, assim, elas terão pouca influencia 

em seu desenvolvimento pessoal. 

Pode-se verificar também que os professores que responderam ao questionário são 

todos oriundos da Universidade Federal de Rondônia e que a maior parcela dos professores 

formados tem a intenção de permanecer na carreira docente, apesar de considerarem sua 

remuneração ruim. Já os professores que estão em sala de aula, mas ainda não concluíram a 

faculdade, não tem o intuito de permanecer na carreira docente, apontando como principais 

dificuldades a remuneração insatisfatória, a desvalorização profissional e falta de condições 

de trabalho.  

Foi também possível inferir que tanto os professores formados quanto os que estão 

prestes a se formar consideram a estrutura oferecida para o ensino de física ruim. E quanto aos 

objetivos a serem alcançados ao ministrar a disciplina de física, os professores se distribuíram 

equitativamente em suas repostas. Argüidos se os alunos seriam capazes de resolver um 

problemas real que estivesse envolvido um conceito físico, os professores em sua maioria 
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acreditam que os alunos seriam capazes de identificar o conceito físico, mas nem todos os 

professores afirmam que seria possível o desenvolvimento dos cálculos matemáticos 

envolvidos.  

Inferiu-se também que os professores que responderam o questionário acreditam que 

menos da metade de seus alunos tem conhecimento matemático para cursar a disciplina e que, 

apesar de que em geral as turmas que cursam a disciplina de física terem índice de aprovação 

superior a oitenta por cento, somente aproximadamente de cinqüenta por cento, segundo estes 

mesmos professores, realmente assimilam a disciplina. Esta discrepância mostra uma 

necessidade urgente em se repensar a estrutura curricular do ensino médio e os parâmetros 

que a norteiam. Verificou-se ainda que os professores não conseguem passar toda a ementa 

proposta, sendo a mesma é vista de forma razoável, o que sugere uma necessidade em se 

aumentar a carga horária das disciplinas de física e matemática. Pode-se também verificar que 

a maioria das escolas não possui laboratório e, por incrível que pareça, laboratórios de física 

experimental são desnecessários nas escolas públicas, pois os professores não tem tempo para 

preparar as aulas de laboratório e, além disto, a carga horária da disciplina de física é 

suficiente apenas para se passar o conteúdo de forma razoável. 

Finalmente, verificou-se que os egressos do curso de Licenciatura Plena em Física se 

utilizam do conhecimento adquiridos para analisar os fenômenos que ocorrem no dia-a-dia e 

solucionar problemas utilizando conceitos físicos, além de aplicá-los na sua área de trabalho, 

que em sua grande maioria é o setor público. Segundo os mesmos, os principais motivos para 

eles não exercerem o magistério são as condições de trabalho e o retorno financeiro.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS 

 

 

1) Qual a disciplina que você mais gosta de estudar, qual a segunda que mais gosta de estudar, e

 (   ) Biologia   (    ) Química   (    ) Português   (    ) História    (    ) Geografia    

(    ) Matemática    (    ) Física      

2) Pra você, qual a importância de estudar física? 

 (   ) Não sei 

(   ) Nenhuma 

(   ) Passar no vestibular 

(   ) Adquirir conhecimento 

(   ) Aplicar no meu trabalho 

(   ) Desenvolver minha capacidade de raciocínio 

(   ) Entender melhor meu cotidiano 

(   ) Outro 

3) Você já usou algum conceito aprendido na aula de física na resolução de algum problema 

prático na sua vida? (   ) Sim   (   ) Não 

4) Você já percebeu que na resolução de algum problema prático na sua vida estava 

envolvido algum conceito aprendido na aula de física? (   ) Sim   (   ) Não 

5) Você já percebeu que algum problema prático na sua vida estava relacionado com algum 

conceito de física que você ainda não viu? 

(   ) Nunca   (   ) Raramente     (    ) As vezes     (      ) Freqüentemente 

6) Qual profissão você pretende exercer? ___________________________________________ 

7) Por que quer exercer esta profissão? ______________________________________ 

8) Você pretende ser professor? 

(   ) Sim. Por quê? _____________________________________________ 

(   ) Não. Por quê? _____________________________________________ 

9) Você gosta de estudar física? 

(   ) Sim. Por quê? _____________________________________________ 

(   ) Não. Por quê? _____________________________________________ 

10) Você gosta de estudar matemática? 

(   ) Sim. Por quê? _____________________________________________ 

(   ) Não. Por quê? _____________________________________________ 

11) Qual sua opinião sobre os professores da escola? 

__________________________________________________________________ 

12) Qual sua opinião sobre os professores de física da escola? 

__________________________________________________________________ 

13) Qual sua opinião sobre os professores de matemática da escola? 

__________________________________________________________________ 

14) Você acha que a escola dá importância as disciplinas de física? 
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(   ) Sim. Por quê? _____________________________________________ 

(   ) Não. Por quê? _____________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PROFESSOR FORMADO 

 

 

1) Tem formação em física? 

(  ) Sim   (   ) Não. Qual sua formação?  _________________________________ 

2) Se formou na UNIR? 

(  ) Sim   (   ) Não. Em que Universidade? _________________________________ 

3) Tem intenção de permanecer na carreira docente? 

(   ) Sim (   )Não 

4) Há quanto tempo se formou: ____________________________ 

5) Há quanto tempo ministra aulas: __________________________________ 

6) Ministra aulas em que disciplinas: __________________________________ 

7) As disciplinas de física na escola onde você trabalha são ministradas por um professor licenciado 

em física? (   ) Sim    (   ) Não 

8) Considera sua remuneração mensal? 

(   ) Péssima     (   ) Ruim    (   ) Razoável   (   ) Boa   (   ) Ótima 

9) Quanto à estrutura oferecida na escola para o ensino de física, a mesma pode ser considerada? 

(   ) Péssima     (   ) Ruim    (   ) Razoável   (   ) Boa   (   ) Ótima 

10) Das opções abaixo, qual tem sido seu principal objetivo ao ministrar suas aulas de física? 

(   ) Preparar os alunos para passar no vestibular 

(   ) Fornece-lhes conhecimento para entender melhor o mundo 

(   ) Aplicar os conceitos para prepará-los para o mercado de trabalho 

(   ) Desenvolver a capacidade de raciocínio dos alunos 

11) Diante de alguma situação problema real relacionada à física, seus alunos seriam capazes 

de resolver o problema de maneira satisfatória? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Identificariam o conceito físico, mas não resolveriam matematicamente. 

(   ) Resolveriam matematicamente, mas não conseguiriam explicar o conceito físico 
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12) Das disciplinas abaixo-relacionadas, indique o uso que você faz delas no seu trabalho  

(0 = nunca usa e 10 = usa muito) 

Matemática Básica (          ) 

Introdução à Geometria Analítica e Vetorial (          ) 

Cálculo Diferencial (          ) 

Cálculo Integral (          ) 

Equações Diferenciais Aplicadas na Física (          ) 

Cálculo de Funções de Várias Variáveis (          ) 

Mecânica I (          ) 

Mecânica II (          ) 

Termodinâmica (          ) 

Oscilações e Ondas (          ) 

Fluídos (          ) 

Óptica (          ) 

Eletricidade (          ) 

Magnetismo (          ) 

Introdução a Teoria da Relatividade (          ) 

Introdução a Física Quântica (          ) 

Física Experimental I (          ) 

Física Experimental II (          ) 

Química I (          ) 

Processamento de Dados (          ) 

Metodologia Científica (          ) 

Língua Portuguesa (          ) 

Didática no Ensino da Física (          ) 

Psicologia da Educação (          ) 

Instrumentação para o Ensino de Ciências (          ) 

Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física (          ) 

Laboratório de Física Moderna (          ) 

Estagio Supervisionado (          ) 

Seminários em Filosofia das Ciências (          ) 

Instrumentação Para o Ens. de Física (          ) 

Legislação Educacional (          ) 

Seminários em Historia da Física (          ) 
 

 
 
13) Quais disciplinas ou tópicos você considera que deveriam ser incluídas nas grades dos 

cursos de licenciatura em física? 

_____________________________________________________________________________ 
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14) Percentual dos alunos que possuem conhecimento básico de matemática para cursar as 

disciplinas de física? 

________ (0% - nenhum aluno tem conhecimentos básicos, 100% - todos os alunos tem 

conhecimentos básicos) 

15) Qual o índice (percentual) de aprovação médio de seus alunos? 

________ (0% - nenhum aluno é aprovado a 100% - todos os alunos são aprovados) 

16) Qual a importância que a direção da escola dá a disciplina de física?  

________ (0 - nenhuma a 10 - muita importância) 

17) Qual o percentual médio do conteúdo passado (ementa atingida)? 

________ (0% - nenhum conteúdo da ementa é visto pelos alunos a 100% - toda a ementa é vista 

pelos alunos) 

18) Os conteúdos da ementa realmente vistos pelos alunos (o percentual respondido na questão 

anterior) é passado a eles de que forma: 

(   ) superficialmente     (   ) razoavelmente    (   ) de forma bem aprofundada 

19) Qual o percentual dos alunos que realmente assimilaram a disciplina? 

________ (0% - nenhum aluno aprende a disciplina, 100% - todos os alunos aprendem a disciplina) 

20) Tem laboratório de física na escola? 

(  ) Sim    (  ) Não 

21) Em caso positivo, quais as condições em que ele se encontra? 

(   ) Péssima     (   ) Ruim    (   ) Razoável   (   ) Boa   (   ) Ótima  (   ) Não sei 

22) Freqüência do uso do laboratório?  

____________ (0 – nunca uso o laboratório, 10 – uso em toda aula) 

23) No caso de pouco uso do laboratório, qual a razão? 

(   ) Falta de tempo para preparar as aulas no laboratório 

(   ) Falta de conhecimento para lidar com os equipamentos do laboratório 

(   ) A carga horária da disciplina é insuficiente para desenvolver atividades de laboratório 

(   ) Outros. Qual? __________________________________________ 

24) Você já elaborou projetos para conseguir recursos do governo federal para a escola? 

(   ) Sim. Que projeto? _________________________________ 

(  ) Não. Por quê? ______________________________  

25) Sabe se a escola já elaborou projetos para conseguir recursos do governo federal? 

(   ) Sim. Que projeto? _________________________________ 

(  ) Não. Por quê? ______________________________  

26) Comente livremente os pontos fortes e fracos da sua profissão? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PROFESSOR NÃO FORMADO 

 

 

1) Após o termino do curso de Física, você pretende? 

(  ) Exercer o magistério   (   ) Fazer concurso público não relacionado à atividade docente 

(   ) Outro. Qual?________________________________________ 

2) Quais as razoes que o motivaram a escolher a alternativa acima que você escolheu? 

___________________________________________________________________________ 

3) O que seria necessário ocorrer para você exercer o magistério após o termino da faculdade?  

____________________________________________________________________________ 

4) Quanto tempo para se formar: ____________________________ 

5) Há quanto tempo ministra aulas: __________________________________ 

6) Ministra aula de que disciplinas? __________________________________ 

7) As disciplinas de física na escola onde você trabalha são ministradas por um professor licenciado 

em física? (   ) Sim    (   ) Não 

8) Como você qualificaria sua remuneração? 

(   ) Péssima     (   ) Ruim    (   ) Razoável   (   ) Boa   (   ) Ótima 

9) Quanto à estrutura oferecida na escola para o ensino de física, a mesma pode ser considerada? 

(   ) Péssima     (   ) Ruim    (   ) Razoável   (   ) Boa   (   ) Ótima 

10) Das opções abaixo, qual tem sido seu principal objetivo ao ministrar suas aulas de física? 

(   ) Preparar os alunos para passar no vestibular 

(   ) Fornece-lhes conhecimento para entender melhor o mundo 

(   ) Aplicar os conceitos para prepará-los para o mercado de trabalho 

(   ) Desenvolver a capacidade de raciocínio dos alunos 

11) Diante de alguma situação problema real relacionada à física, seus alunos seriam capazes 

de resolver o problema de maneira satisfatória? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Identificariam o conceito físico, mas não resolveriam matematicamente. 

(   ) Resolveriam matematicamente, mas não conseguiriam explicar o conceito físico 
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12) Das disciplinas abaixo-relacionadas, indique o uso que você faz delas no seu trabalho: 

(0 = nunca usa e 10 = usa muito) 

Matemática Básica (          ) 

Introdução à Geometria Analítica e Vetorial (          ) 

Cálculo Diferencial (          ) 

Cálculo Integral (          ) 

Equações Diferenciais Aplicadas na Física (          ) 

Cálculo de Funções de Várias Variáveis (          ) 

Mecânica I (          ) 

Mecânica II (          ) 

Termodinâmica (          ) 

Oscilações e Ondas (          ) 

Fluídos (          ) 

Óptica (          ) 

Eletricidade (          ) 

Magnetismo (          ) 

Introdução a Teoria da Relatividade (          ) 

Introdução a Física Quântica (          ) 

Física Experimental I (          ) 

Física Experimental II (          ) 

Química I (          ) 

Processamento de Dados (          ) 

Metodologia Científica (          ) 

Língua Portuguesa (          ) 

Didática no Ensino da Física (          ) 

Psicologia da Educação (          ) 

Instrumentação para o Ensino de Ciências (          ) 

Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física (          ) 

Laboratório de Física Moderna (          ) 

Estagio Supervisionado (          ) 

Seminários em Filosofia das Ciências (          ) 

Instrumentação Para o Ens. de Física (          ) 

Legislação Educacional (          ) 

Seminários em Historia da Física (          ) 
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13) Quais disciplinas ou tópicos você considera que deveriam ser incluídas nas grades dos 

cursos de licenciatura em física? 

_____________________________________________________________________________ 

14) Percentual dos alunos que possuem conhecimento básico de matemática para cursar as 

disciplinas de física? 

________ (0% - nenhum aluno tem conhecimentos básicos, 100% - todos os alunos tem 

conhecimentos básicos) 

15) Qual o índice (percentual) de aprovação médio de seus alunos? 

______ (0% - nenhum aluno é aprovado a 100% - todos os alunos são aprovados) 

16) Qual a importância que a direção da escola dá a disciplina de física?  

________ (0 - nenhuma a 10 - muita importância) 

17) Qual o percentual médio do conteúdo passado (ementa atingida)? 

________ (0% - nenhum conteúdo da ementa é visto pelos alunos a 100% - toda a ementa é vista 

pelos alunos) 

18) Os conteúdos da ementa realmente vistos pelos alunos (o percentual respondido na questão 

anterior) é passado a eles de que forma: 

(   ) superficialmente     (   ) razoavelmente    (   ) de forma bem aprofundada 

19) Qual o percentual dos alunos que realmente assimilaram a disciplina? 

________ (0% - nenhum aluno aprende a disciplina, 100% - todos os alunos aprendem a disciplina) 

20) Tem laboratório de física na escola? 

(  ) Sim    (  ) Não 

21) Em caso positivo, quais as condições em que ele se encontra? 

(   ) Péssima     (   ) Ruim    (   ) Razoável   (   ) Boa   (   ) Ótima  (   ) Não sei 

22) Freqüência do uso do laboratório?  

____________ (0 – nunca uso o laboratório, 10 – uso em toda aula) 

23) No caso de pouco uso do laboratório, qual a razão? 

(   ) Falta de tempo para preparar as aulas no laboratório 

(   ) Falta de conhecimento para lidar com os equipamentos do laboratório 

(   ) A carga horária da disciplina é insuficiente para desenvolver atividades de laboratório 

(   ) Outros. Qual? __________________________________________ 

24) Você já elaborou projetos para conseguir recursos do governo federal para a escola? 

(   ) Sim. Que projeto? _________________________________ 

(  ) Não. Por quê? ______________________________  

25) Sabe se a escola já elaborou projetos para conseguir recursos do governo federal? 

(   ) Sim. Que projeto? _________________________________ 
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(  ) Não. Por quê? ______________________________  

26) Comente livremente os pontos fortes e fracos da sua profissão? 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO DOS EGRESSOS 

 

 

1) Profissão: _____________________________________  

 

2) Das alternativas abaixo, qual a primeira em que você mais utilizou os conhecimentos 

apreendidos no curso de física, qual a segunda, etc., e indique a freqüência do uso de 

conhecimento em cada uma: 

(   ) Fazer a prova do vestibular (   ) Nunca   (   ) Raramente     (    ) Às 

vezes     (      ) Freqüentemente 

(   ) Usar na área em que trabalho (   ) Nunca   (   ) Raramente     (    ) Às 

vezes     (      ) Freqüentemente 

(   ) Analisar os fenômenos que ocorrem no dia-a-dia (   ) Nunca   (   ) Raramente     (    ) Às 

vezes     (      ) Freqüentemente 

(   ) Solucionar problemas utilizando conceitos físicos (   ) Nunca   (   ) Raramente     (    ) Às 

vezes     (      ) Freqüentemente 

(   ) Outra (qual?) (   ) Nunca   (   ) Raramente     (    ) Às 

vezes     (      ) Freqüentemente 

3) Já exerceu o magistério? 

(   ) Sim (   )Não 

4) Dos motivos abaixo, o que mais influenciou para que você não ingressasse ou permanecesse na 

prática docente? 

(   ) Retorno financeiro insatisfatório 

(   ) Não teve afinidade com a docência 

(   ) Não conseguiu vaga no mercado de trabalho 

(   ) As condições para prática docente eram insatisfatórias 

(   ) Não se sente preparado para entrar em sala de aula 

(   ) Outro 

 

5)Que seria necessário ocorrer para você exercer o magistério? 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – ANÁLISE GRÁFICA DOS ALUNOS POR ESCOLA 

 

 

E.E.E.F.M. Olga Dellaia 

Figura 1 - Questões 1 a 4. 
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Figura 2 - Questões 5 a 8 
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Figura 2 - Questões 9 a 11 

 
 

Figura 3 - Questões 12, 13 e 14 

 
 



102 

E.E.E.F.M Plácido de Castro 

Figura 4 - Questões 1, 2, 3 e 4 
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Figura 5 - Questões 5 a 8 
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Figura 6 - Questões 9 a 11 

 
 

Figura 7 - 12, 13 e 14 
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E.E.E.F.M. Presidente Médice 

Figura 8 - Questões 1 a 4 
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Figura 9 - Questões 5 a 8 
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Figura 10 - Questões 9 a 11 

 
 

Figura 11 – 12 a 14 
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E.E.E.F.M. Capitão Silvio de Farias 

Figura 12 - Questões 1 a 4 
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Figura 13 - Questões 5 a 8 
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Figura 14 - Questões 9 a 11 

 
 

Figura 15 - Questões 12, 13 e 14 
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E.E.E.F.M. Prof. José Francisco dos Santos 

 

Figura 16 - Questões 1 a 4 
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Figura 17 – 5 a 8 
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Figura 18 - Questões 9 a 11 

 
 

Figura 19 - Questões 12 a 14 
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E.E.E.F.M. 28 de Novembro 

Figura 20 - Questões 1 a 4 
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Figura 21 - Questões 5 a 8 
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Figura 22 - Questões 9 a 11 

 
 

Figura 23 - Questões 12 a 14 
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E.E.E.F.M. Altamir Billy Soares 

Figura 24 - Questões 1 a 4 

 
 

 

 

 

 

 



118 

Figura 25 - Questões 5 a 8 

 
 

 

 

 

 

 



119 

Figura 26 - Questões 9 a 11 

 
 

Figura 27 - Questões 12 a 14 
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E.E.E.F.M. Tancredo Neves 

Figura 28 - Questões 1 a 4 
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Figura 29 - Questões 5 a 8 

 
 

 

 

 

 

 



122 

Figura 30 - Questões 9 a 11 

 
 

Figura 31 - Questões 12 a 14 
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E.E.E.F.M. Dona Benta 

Figura 32 - Questões 1 a 4 
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Figura 33 - Questões 5 a 8 
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Figura 34- Questões 9 a 11 

 
 

Figura 35 - Questões 12 a 14 
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E.E.E.F.M. Gonçalves Dias 

Figura 36 - Questões 1 a 4 
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Figura 37 - Questões 5 a 8 
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Figura 38 - Questões 9 a 11 

 
 

Figura 39 - Questões 12 a 14 

 




